
F i n a n s m i n i s t e r i e t

Økonomisk Redegørelse

Maj 2004





F i n a n s m i n i s t e r i e t

Økonomisk Redegørelse

Maj 2004



Økonomisk Redegørelse, maj 2004

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

Omslag: b:graphic aps
Foto: Søren Rønholt
Tryk: Schultz Grafisk
Oplag: 3.000
Pris: 123 kr. inkl. moms
ISSN: 1602-0928
ISBN: 87-7856-652-5

Elektronisk publikation:
Produktion: Schultz Grafisk 
ISBN: 87-7856-653-3

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

w /
TR Y K S A G  

541 176

mailto:Schultz@schultz.dk
http://www.schultz.dk
http://www.fm.dk


Forord

Det globale opsving er godt i gang i USA,
Japan og det meste af Asien, men er 
desværre endnu ikke for alvor nået til 
Europa. Det påvirker dansk økonomi og 
beskæftigelse. Vores økonomi er imidler
tid sund, og vi har nødvendige overskud 
på både de offentlige finanser og på 
samhandlen med udlandet. Det giver os 
nogle handlemuligheder, som mange 
andre lande ikke har.

På den baggrund har regeringen nu 
lanceret ’’Forårspakken”, som vil sikre, at 
opsvinget i Danmark fremrykkes, og at 
ledigheden igen — med større sikkerhed 
end før -  vil begynde at falde.

Med Forårspakken fremrykkes de planlagte skattelettelser til i år, og 
sammen med suspensionen af SP-bidraget giver det et betydeligt løft i 
husholdningernes disponible indkomst. Erfaringen viser, at det øger 
aktiviteten i økonomien til gavn for beskæftigelse og ledighed. Forårs
pakken stimulerer desuden det offentligt støttede boligbyggeri, ligesom 
investeringsrammen for privat udlejningsbyggeri fremrykkes i både 2004 
og 2005. Fierudover prioriteres en intensiveret aktivering af de ledige.

Sammen med finansloven for 2004 vil regeringens initiativer bidrage til, 
at antallet af ledige i slutningen af 2004 vil være ca. 22.000 personer 
lavere, end hvis finanspolitikken havde været neutral.

Det lykkedes at holde væksten i de samlede offentlige udgifter på et lavt 
niveau i 2003. Det er positivt. Skattestoppet fungerer efter hensigten, og 
finansloven er sammen med aftalerne med kommuner og amter med til at 
sikre et mærkbart positivt bidrag til vækst allerede fra starten af 2004.

Forårspakken hjælper os på vej.
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Kapitel 1 — Sammenfatning

1. Sammenfatning
1.1 Indledning
Vækstudsigterne er ikke ændret væsentligt siden december, men den tid
ligere usikkerhed om, hvornår vendepunktet ville indtræde, er nu afløst af 
mere klare tegn på fremgang.

Privatforbruget er steget mærkbart siden midten af 2003, ligesom er
hvervsinvesteringerne og især boliginvesteringerne viser fremgang. Den 
negative udvikling i beskæftigelsen synes at være bremset op, og den regi
strerede ledighed er faldet svagt gennem de seneste måneder, ^ f i g u r  1.1.

Figur 1.1a. Vækst i den indenlandske

02 03
■  Beskæftigelsen
—  Endelig indenlandsk efterspørgsel

Figur 1.1b. Antal ledige og AF-aktiverede

1.000 personer 1.000 personer

—  Ledighed+AF-aktlvering —  Ledighed

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

De tilgængelige konjunkturindikatorer i kombination med bl.a. Forårs
pakken peger ret entydigt på, at det moderate opsving kan tage yderligere 
fart gennem 2004. Efter et svagt 2003, hvor væksten i produktionen ud
gjorde 0,4 pct., skønnes således en fremgang i BNP på 2,2 pct. i 2004 og 
2,5 pct. i 2005. Væksten understøttes navnlig af lave renter, tiltagende 
vækst i udlandet og høj vækst i de disponible realindkomster blandt andet 
som følge af lavere skat.
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Finanspolitikken for 2004, inklusive alle initiativer i Forårspakken, j f .  
boks 1.1, giver et af de største anslåede aktivitetsbidrag i de seneste 10 år, 
og skønnes at kunne reducere den registrerede ledighed med op imod 
22.000 personer frem mod udgangen af 2004. Heraf kan ca. 6.000 til
skrives en styrket aktiveringsindsats i Forårspakken.

Boks 1.1. Initiativer i Forårspakken

Den besluttede nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst fremrykkes, så den far fuld 
virkning fra i år. Fremrykningen øger umiddelbart de disponible indkomster med ca. 4 
mia. kr. i 2004 og 2Vi mia. kr. i 2005, oven i de skattenedsættelser, som var indeholdt i 
Finansloven for 2004.

Indbetalinger til den tvungne Særlig Pensionsopsparing suspenderes med virkning for 
hele 2004 og 2005. Dermed øges de disponible indkomster yderligere med ca. 4 mia. 
kr. pr. år.

Udmøntningen af den resterende del (570 mio. kr.) af den pulje til social- og sundheds
formål, der blev afsat i forbindelse med aftalen om lavere skat på arbejdsindkomst, 
fremrykkes til 2004. Tidligere er der af puljen udmøntet 430 mio. kr. til en suppleren
de pensionsydelse til folkepensionister.

Det offentligt støttede boligbyggeri øges, herunder ved at fremrykke investeringsram
men til opførelse af privat udlejningsbyggeri. På blandt andet trafik- og kulturområdet 
fremrykkes offentlige investeringer. Den samlede aktivitetsvirkning af de nye initiativer 
udgør godt 2Vi mia. kr. i 2004 og 2005. De kommunale anlægsbudgetter for 2004 
indebærer en aktivitetsstigning på 1,3 mia. kr. i forhold til det forudsatte ved kommu
neaftalernes indgåelse. De nye initiativer og det forhøjede niveau for de kommunale 
anlægsinvesteringer indebærer en aktivitetsvirkning, der er knap 4 mia. kr. større end 
oprindelig forudsat.

Som led i indsatsen for at styrke virksomhedernes betingelser for at rekruttere og fast
holde kvalificeret arbejdskraft, afsættes en pulje på i alt 100 mio. kr. i 2004 og 2005 til 
efteruddannelse af kortuddannede på strategiske beskæftigelsesområder, og der sættes 
ind med styrket danskundervisning for læse- og stavesvage beskæftigede.

For at give de ledige relevante tilbud om opkvalificering, der modvirker risikoen for 
fastholdelse i ledighed, sættes bl.a. ind med i alt 100 mio. kr. i 2004 og 2005 til en 
styrket opkvalificering af kortuddannede, en konsekvent uddannelsesindsats for unge 
ledige kontanthjælpsmodtagere samt en smidigere adgang til optagelse på social- og 
sundhedsuddannelserne. Endvidere afsættes yderligere 50 mio. kr. så der i alt er 100 
mio. kr. til hurtig omskoling og opkvalificering af ledige i det første ledighedsår på 
områder, hvor der er eller forventes mangel på arbejdskraft.
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Vækstbidraget kommer navnlig fra nedsættelsen af skatten på arbejdsind
komst fra begyndelsen af året og initiativerne i Forårspakken, som umid
delbart øger husholdningernes disponible indkomster med godt 14 mia. 
kr. i 2004. Skattenedsættelserne på arbejdsindkomst er gennemført for at 
styrke arbejdsudbuddet, mens tidspunktet for nedsættelserne er fastlagt 
efter at fremme væksten i efterspørgslen i 2004 og 2005.

Forårspakken blev gennemført for at give mere kraft til det moderate op
sving og bidrager til, at ledigheden med større sikkerhed kan forventes at 
falde gennem året. Forårspakken skønnes at give et vækstbidrag på i stør
relsesordenen 0,3 pct. i 2004 uden at svække den offentlige gældsned
bringelse eller finanspolitikkens langsigtede sammenhængskraft. Forårs
pakkens bidrag til øget efterspørgsel skal ses i sammenhæng med den høje 
opsparing, der afspejles i det rummelige betalingsbalanceoverskud. Samti
dig skal risikoen for knaphedsbetinget lønpres i 2005 ses i forhold til, at 
Forårspakkens initiativer isoleret set kan dæmpe væksten i den efterføl
gende periode.

Ledigheden forventes at falde fra ca. 184.000 personer i december 2003 
til lidt under 160.000 personer ved udgangen af året, dvs. et fald gennem 
året på næsten 25.000 personer.

Ved udgangen af 2005 forventes ledigheden at nå ned på et niveau, der 
svarer til lavpunktet omkring årsskiftet 2001/2002, når der korrigeres for 
aktiveringen. Det kan mere direkte teste kapacitetsgrænserne, fordi ledig
heden dermed vil være lavere end det niveau, som med nogen usikkerhed 
skønnes at være afstemt med en stabil løn- og prisudvikling. Regeringens 
overordnede målsætning er en yderligere reduktion af ledigheden frem 
mod 2010 gennem fortsatte strukturpolitiske initiativer.

Lønstigningerne i Danmark forventes fortsat at ligge noget over udlandets 
frem mod 2005, samtidig med at lønkonkurrenceevnen er svækket som 
følge af de senere års fald i dollarkursen. Det har bidraget til svag dansk 
eksport i 2003, efter en periode hvor eksporten vandt markedsandele og 
fremstod særdeles robust over for det internationale tilbageslag. I forhold 
til euroområdet har udviklingen hidtil været balanceret, fordi de højere 
lønstigninger de seneste år har været ledsaget af højere produktivitets
vækst. Derfor er lønomkostningerne pr. produceret enhed vokset i om
trent samme tempo som i euroområdet i 2002 og 2003.
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Internationalt er der klar vækstfremgang i USA og Asien, og de seneste 
oplysninger peger på, at euroområdet, herunder Tyskland, nu kan være 
på vej op i et lidt højere gear. Opsvinget i USA understøttes af en histo
risk lempelig penge- og finanspolitik. Efter en periode med lav jobvækst 
er der nu tegn på fald i ledigheden, men balanceproblemerne øger usik
kerheden om opsvingets robusthed på lidt længere sigt. I euroområdet har 
væksten i sidste del af 2003 ikke været tilstrækkelig til at nedbringe ledig
heden, som i vidt omfang fremstår strukturbestemt. De seneste væksttal 
for 1. kvartal 2004 peger på, at opsvinget er på vej op i fart.

Det globale opsving har bidraget til kraftigt stigende olie- og råvarepriser 
målt i dollars, men realt er priserne på råvarer stadig mindre end i 1990, 
og væsentligt lavere end i 1970’erne og starten af 1980’erne. Stigende 
råvarepriser kan være det første tegn på, at inflationspresset i verdensøko
nomien vil begynde at tiltage, hvilket sammen med forventede pengepoli
tiske stramninger og offentlige underskud i mange store lande kan bidrage 
til stigende renter. Udviklingen i euroen over for dollaren er efter betyde
lige udsving de seneste måneder stort set på samme niveau, som forudsat i 
decemberredegørelsen.

Figur 1.2a. Offentlige finanser i EU- Figur 1.2b. Offentlig gæld i EU-landene i 
landene i 2003 2003

1) Økonomisk Redegørelse, maj 2004.
2) EU-Kommissionen, Economic Forecast, Spring 2004.
Kilde: Danmarks Statistik, EU-Kommissionen og egne beregninger.

Danmark har det næststørste overskud på de offentlige finanser i EU i 
2003, jf- figu r  1.2a. I de fleste andre EU-lande udestår et større behov for 
finans- og strukturpolitiske tilpasninger for at sikre de offentlige finansers 
robusthed i forhold til befolkningernes aldring. Samtidig hører den dan-
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ske ØMU-gæld til blandt de laveste og ligger klart under EU-traktatens 
grænseværdi på 60 pct. af BNP, jf. f ig u r  1.2b.

Overskuddet på den offentlige saldo skønnes til 1,2 pct. af BNP i 2003. 
Overskuddet ventes at blive fastholdt på samme niveau i 2004 for herefter 
at stige til 1,7 pct. af BNP i 2005, hvilket bl.a. skal ses i lyset af den for
bedrede konjunktursituation. Forårspakken har kun begrænset betydning 
for den offentlige saldo i 2004 og 2005, bl.a. fordi fremrykningen af skat
tenedsættelserne for 2005-07 opvejes af øget skattegrundlag i medfør af 
suspensionen af SP-indbetalingerne.

Den strukturelle offentlige saldo, som er renset for virkningerne af kon
junkturudsving mv., skønnes til 1,7 pct. af BNP i 2003. Det strukturelle 
overskud reduceres til 1,3 pct. af BNP i 2004, blandt andet som følge af 
de besluttede skattenedsættelser med virkning fra begyndelsen af 2004.

Forårspakken påvirker isoleret set ikke den beregnede strukturelle saldo i 
2004 og 2005, fordi virkningen af de fremrykkede skattenedsættelser 
modgås af de midlertidige provenuvirkninger af SP-suspensionen på 0,3 
pct. af BNP. Suspension af SP medfører således større disponible ind
komster og mindre skattemæssige fradrag i 2004 og 2005, som modsvares 
af mindre pensionsudbetalinger og dermed lavere skatteprovenu og struk
turel saldo på et senere tidspunkt. Med lav vækst i det offentlige forbrug 
samt lavere rentebetalinger ventes den strukturelle saldo at blive forbedret 
til 1,4 pct. af BNP i 2005, inklusive de midlertidige provenuvirkninger 
som følge af suspension af SP.

Som følge af konjunkturfremgangen forventes den faktiske offentlige sal
do i 2005 at ligge inden for det målinterval på Wi-lVi pct. af BNP for 
det gennemsnitlige overskud frem til 2010, som overordnet skønnes at 
være afstemt med en holdbar finanspolitisk udvikling.

Den strukturelle offentlige saldo skønnes i 2004 og 2005 at ligge under 
den nedre grænse af dette målinterval, men stram udgiftsstyring og frem
gang i beskæftigelsen frem mod 2010 vil gradvist styrke den strukturelle 
saldo i de efterfølgende år. Den forudsatte fmans- og strukturpolitik frem 
mod 2010 opfylder derfor fortsat de overordnede krav om finanspolitisk 
holdbarhed. Konkret stiller forløbet frem til 2010 bl.a. krav om stram 
udgiftsstyring og en yderligere strukturpolitisk indsats, som varigt kan øge
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beskæftigelsen med i størrelsesordenen 50-60.000 personer, jf. den opda
terede 201 O-fremskrivning i den kommende Finansredegørelse 2004.

1.2 Vækstbilledet i de kommende år

Udviklingen i den internationale økonomi
De internationale konjunkturer er i fremgang, drevet af høj vækst i USA 
og Asien. Men euroområdet har indtil videre haltet bagefter, og der er 
fortsat udsigt til et relativt afdæmpet opsving blandt Danmarks vigtigste 
samhandelspartnere, herunder navnlig Tyskland. Privatforbruget har ud
viklet sig svagt i euroområdet, mens eksporten har vist tegn på fremgang 
siden midten af 2003 trods faldet i dollaren og andre valutaer over for 
euroen siden 2001 .

Pengepolitikken er relativt lempelig og finanspolitikken stort set neutral i 
euroområdet, men reformprocessen på arbejds- og produktmarkederne 
forløber forholdsvist langsomt. De gennemførte reformer har navnlig 
drejet sig om at gøre pensionssystemerne mere holdbare. Strukturproble
mer på arbejdsmarkedet i store dele af euroområdet og navnlig Tyskland 
har forhindret et væsentligt fald i ledigheden fra et højt niveau og bidrager 
dermed formentlig til at dæmpe forbrugstilbøjeligheden. De strukturelle 
problemer har formentlig også været med til at forhindre et mere udtalt 
fald i inflationen og dermed stillet sig i vejen for kraftigere pengepolitiske 
lempelser.

Figur 1.3a. Pengepolitiske renter i USA 
og euroområdet
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Figur 1.3b. Strukturel offendig saldo i 
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Kilde: EU-kommissionen, OECD og Ecowin.
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Opsvinget i USA understøttes af en yderst lempelig pengepolitik, og den 
korte realrente er negativ. Den lave dollarrente importeres af mange asia
tiske økonomier, hvis valuta er bundet til dollaren. Hertil kommer et 
fortsat kortfristet aktivitetsbidrag fra betydelige finanspolitiske lempelser i 
USA, hvor den strukturelle saldo er forringet med over 5 pct. af BNP fra 
2000 til 2004.

Udviklingen i erhvervsinvesteringerne og på arbejdsmarkederne tyder dog 
på, at det internationale opsving er ved at blive mere robust. Erhvervsin
vesteringerne vokser kraftigt i USA og Asien, og er på det seneste også 
taget til i euroområdet. Hvor det amerikanske opsving indtil videre har 
trukket færre job med sig end tidligere opsving, er der nu tydelige tegn på 
beskæftigelsesfremgang i USA. Ledigheden i euroområdet har ligget kon
stant siden foråret 2003.

Opsvinget i den internationale økonomi har ført til fornyet fremgang i 
verdenshandelen, som understøttes af en kraftig genoplivning i IKT- 
sektoren. Hertil kommer, at verdensøkonomien bliver trukket op af en 
bemærkelsesværdig kraftig vækst i Kina, understøttet af markedsåbningen 
efter Kinas indtræden i verdenshandelsorganisationen W TO i 2000 . Ki
nas importvækst (knap 44 pct. i 2003) gør, at landet er blevet en vigtig 
regional vækstmotor i Asien. USA's og EU's eksport til Kina er i lige så 
hastig fremgang, om end Kinas betydning for disse landes samlede eks
port endnu er begrænset.

Det globale opsving har øget efterspørgslen efter halvfabrikata og råvarer 
og dermed bidraget til kraftigt stigende priser på disse produkter. Men 
niveauet (realt) er stadig moderat sammenlignet med 1990, og i kraft af 
eurostyrkelsen over for dollar siden 2001 er prisstigningerne kun i be
grænset omfang slået igennem på priserne målt i kroner. Højere råvarepri
ser kan være et første fingerpeg om, at inflationspresset i verdensøkono
mien er ved at tiltage efter en lang periode med meget afdæmpet inflati
on.

Pengepolitikken i USA må i lyset af den høje vækst og risikoen for frem
tidigt inflationspres forventes gradvist at blive justeret tilbage til et mere 
normalt niveau. Tempoet i den pengepolitiske stramning vil blandt andet 
afhænge af, hvor hurtigt den nødvendige finanspolitiske konsolidering 
foretages i USA. I euroområdet har det formentlig længere udsigter inden
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det bliver nødvendigt at hæve renten, og der kan indtræde yderligere lem
pelser, hvis inflationspresset afdæmpes fx som følge af svagere vækst eller 
yderligere dollarfald.

De vigtigste risici i den internationale økonomi knytter sig til muligheden 
for højere lange renter og stigende risikopræmier, når og hvis pengepoli
tikken i USA strammes op. Denne risiko forstærkes, hvis underskuddet 
på de offentlige finanser i USA forbliver højt, og der opstår yderligere 
tvivl om viljen til at gennemføre den markante konsolidering, der under 
alle omstændigheder er nødvendig på sigt, bl.a. i lyset af befolkningsald
ringen. Det rekordstore underskud på USA's betalingsbalance skaber også 
fortsat risiko for tilpasning i de internationale kapitalstrømme og valuta
kurser, som i tilfælde af yderligere dollarfald over for euroen kan få dæm
pende effekt på europæisk og dansk økonomi. Prisen på råolie — der de 
seneste dage er steget betragteligt og aktuelt ligger ca. 20 pct. højere end 
forudsat i prognosen — vil også kunne dæmpe det økonomiske opsving i 
industrilandene, selvom olieprisen (realt) er under det halve af, hvad den 
var fx i 1980. De mulige virkninger på BNP og inflation vurderes af bl.a. 
OECD at være forholdsvis moderate.

Vækstudsigterne for USA er opjusteret til 4,2 pct. i 2004 og er stort set 
uændret på 3,2 pct. i 2005 med mulighed for, at væksten vil blive endnu 
stærkere i 2004. Præsidentvalget i november kan få betydning for den 
økonomiske politik, hvilket øger usikkerheden om væksten i 2005. Væk
sten i USA er i indeværende år primært trukket af stærk indenlandsk ef
terspørgsel understøttet af den lempelige finans- og pengepolitik. Desu
den bidrager en stigende eksport bl.a. som følge af fald i dollarens værdi 
over for euro og en kraftig vækst på især asiatiske markeder.

Vækstudsigterne for euroområdet er marginalt nedjusteret i 2004 og 
uændrede i 2005 i forhold til decembervurderingen. En positiv vækst i 
sidste halvår 2003 skyldes primært en stigning i eksporten, der stimuleres 
mere af det globale opsving, end den dæmpes af den stærkere euro. Hertil 
kommer en begyndende stigning i den indenlandske efterspørgsel, idet 
investeringerne mod slutningen af 2003 viste fremgang. Privatforbruget 
holdes endnu tilbage af fortsat usikre beskæftigelsesudsigter, især i Tysk
land. Foreløbige tal peger på, at væksttempoet er øget i 1. kvartal 2004. 
Det underbygger forventningerne om, at væksten langsomt vil tage til i
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takt med styrkede internationale konjunkturer og gradvis bedring i den 
indenlandske efterspørgsel.

Vækstbilledet i Danmark
Forventningerne til den samlede økonomiske vækst i Danmark er ikke 
ændret væsentligt i forhold til decembervurderingen, men drivkræfterne 
er vægtet lidt anderledes. Væksten ventes i højere grad drevet af den in
denlandske efterspørgsel, understøttet blandt andet af Forårspakken, og i 
mindre grad af eksporten.

I forhold til decembervurderingen er skønnet for BNP-væksten i Dan
mark opjusteret med 0,1 pct.enhed i 2004 til 2,2 pct. Accelerationen i 
væksten sammenlignet med 2003, hvor væksten på linje med december
skønnet var beskedne 0,4 pct., skyldes primært nedsættelserne af skatten 
på arbejde fra begyndelsen af året og initiativerne i Forårspakken samt 
den lave rente og forbedringen af de internationale konjunkturer. Fra
trukket vækstbidraget fra Forårspakken ville BNP-væksten skønsmæssigt 
være ca. 2,0 pct. i 2004, dvs. en marginalt svagere vækst end ventet i de- 
cemberredegørelsen.

Den lidt svagere BNP-vækst uden Forårspakken skyldes overvejende en 
nedjustering af vækstbidraget fra eksporten. Det skal ses i lyset af en af
dæmpet eksport i begyndelsen af året og en svag udvikling i ordreindgang 
og ordrebeholdninger. Da skønnet på eksportmarkedsvæksten i 2004 
samtidig er justeret en anelse op, er der således udsigt til et lidt større 
markedsandelstab for dansk eksport end tidligere ventet.

Derimod skønnes den indenlandske efterspørgsel at vokse hurtigere end i 
decembervurderingen. Væksten i privatforbruget er således opjusteret 
med 0,6 pct.enheder til 3,6 pct. i 2004. Det skyldes navnlig fremryknin
gen af indkomstskattenedsættelserne og den midlertidige suspension af 
indbetalingerne til SP-ordningen, som blev gennemført som led i Forårs
pakken.
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Figur 1.4a. BNP-vækst
Pct.
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Figur 1.4b. Vækstbidrag
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn.

Desuden skønnes erhvervsinvesteringerne at vokse med 3,7 pct. i 2004, 
hvilket er en opjustering på godt 2 pct.enheder. Det skal ses på baggrund 
af, at faldet i 2003 var mindre end vurderet i decemberredegørelsen, og at 
der ventes en lidt højere BNP-vækst.

Tabel 1.1. Ændringer i skøn for udvalgte nøgletal for dansk økonomi
2003 2004 2005

Dec. Maj Dec. Maj Dec. Maj

BNP ...................................................... 0,4 0,4
Privat forbrug .................................  1,2 1,1
Faste investeringer.......................... -1,1 -0,4
Eksport .............................................. -0,4 0,3
Import ..................................................  0,6 -0,4

Realvækst, pct.
2,2
3.6
3.7
2.8
4,3

2,1
3,0
1,5
3,9
3,8

2.3
2.5
2.4
4.6 
4,1

2,5
3.0
3.4
5.1
5.4

Offentligt overskud .......................  1,3 1,2
Betalingsbalance.............................. 2,6 2,9

Forbrugerprisindeks ......................  2,1 2,1
Timefortjeneste, privat sektor..... 3,9 3,8

Rente, 10-årige statsobligationer . 4,3 4,1

Ledighed...........................................  170 171

-  Pct. af BNP -
1,4 1,2
3.0 2,9

- Stigning, pct. -
1,8 1,5
3.7 3,5

------ P ct.--------
4.7 4,5
1.000 personer
173 171

1.4
3.4

1,7
3,0

1.7
3.7

1.7
3.8

5,1

160

5,1

152

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

Antallet af arbejdsdage i 2004 er ca. 2 pct. højere end i 2003 som følge af, 
at flere helligdage falder i weekenden, og fordi 2004 er et skudår. Effekten 
heraf på BNP-væksten kan med betydelig usikkerhed anslås til omkring 
lA pct.enhed.
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I 2005 er BNP-væksten opjusteret med 0,2 pct.enheder til 2,5 pct. Det 
private forbrug ventes fortsat at bidrage markant til BNP-væksten, bl.a. 
som følge af en pæn fremgang i de disponible indkomster. Også erhvervs
investeringerne skønnes at understøtte væksten i 2005 med en fremgang 
på 3,4 pct. I takt med, at det internationale opsving tager til i styrke, ven
tes nettoeksporten at bidrage svagt positivt til væksten i 2005.

Væksten oversteg allerede i 4. kvartal 2003 økonomiens underliggende 
potentiale, som anslås til omkring 2 pct. p.a., og dette ventes at fortsætte i 
2004 og 2005. Dermed vil væksten føre til højere beskæftigelse og falden
de ledighed.

Niveauet for den registrerede ledighed var en anelse højere ved udgangen 
af 2003 end ventet i decemberredegørelsen, men ledigheden ventes at 
falde kraftigere gennem 2004 end tidligere forudsat bl.a. som følge af 
initiativerne i Forårspakken, jf. figu r  1.5a. Det gennemsnitlige antal ledige 
skønnes til 171.000 personer i 2004, hvilket er 2.000 lavere end i decem
bervurderingen. Ledighedsstigningen i 2002 og 2003 afspejler kun i min
dre omfang, at flere er blevet berørt af ledighed, og i højere grad at den 
gennemsnitlige ledighedsperiode er blevet længere, bl.a. fordi virksomhe
derne har været tilbageholdende med at ansætte nye medarbejdere, j f .  
figu r 1.5b.

Figur 1.5a. Ledighedsskøn dec. og maj
1.000 personer 1.000 personer
200 - Marts

2004
r 200

180 - 180

160 160

140 140

01 02 03 04 05
----ØR maj 04 - - - ØR december 03

Figur 1.5b. Ledighed og varighed______
1.000 personer Pct.

Cns. ledig.grad (h.akse) —  Ledighed —  Berørte (std)

Anm.: Antallet berørt af ledighed i figur 1.5b er standardiseret vha. den gennemsnitlige 
ledighedsgrad i 1. kvartal 2000.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Ledigheden toppede ved udgangen af 2003 og er faldet med godt 5.000 
personer i de første tre måneder af 2004, heraf ca. 2.500 som følge af øget
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aktivering. Faldet i ledigheden antages at fortsætte gennem indeværende 
år og ind i 2005. Ledigheden kan dermed nå ned omkring 152.000 i 
gennemsnit for året som helhed.

Figur 1.6a. Faktisk og strukturel ledighed Figur 1.6b. Antal beskæftigede
Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken 1.000 personer 1.000 personer
14 r  14 2800 r 2800
12 - J - 12 2750 2750
10

A y \
10 2700 - 2700

8
\
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6 -i 6 2600 2600

4 - ............................ -  4 2550 2550
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 2500 i l i i i i i —  T — 2500
—  Strukturel ledighed —  Faktisk ledighed 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det skønnede niveau for den strukturelle ledighed, hvorunder ledigheden 
ikke kan falde mærkbart i længere tid uden at udløse stigende inflation, 
forudsættes uændret fra 2003 til 2005. Den forventede udvikling i ledig
heden indebærer dermed, at ledige ressourcer på arbejdsmarkedet vil virke 
inflationsdæmpende i 2004, men forskellen mellem faktisk og strukturel 
ledighed vil blive lukket i løbet af 2005, med en risiko for begyndende 
pres mod slutningen af prognoseperioden.

Faldet i beskæftigelsen i 2002 og første halvdel af 2003 synes ophørt i 
sidste del af 2003'. I takt med den stigende indenlandske produktion 
ventes beskæftigelsen at vokse med 11.000 personer i 2004, hvilket er en 
anelse højere end skønnet i decembervurderingen. Med fortsat tiltagende 
vækst i produktionen ventes beskæftigelsen at stige med 21.000 personer i 
2005, hvilket er en opjustering på 3.000 personer i forhold til december. 
Det skyldes en større stigning i den private beskæftigelse som følge af den 
lidt højere vækst og forskydningen i efterspørgselssammensætningen fra 
eksport til indenlandsk efterspørgsel, som trækker flere jobs med sig i 
servicesektoren og inden for bygge- og anlægssektoren, mens der ventes 
en svag tilbagegang i industriens beskæftigelse. Stigningen i den offentlige

' I lyset af de seneste reviderede nationalregnskabstal var faldet i beskæftigelsen i 2002 og 
2003 ca. 18.000 personer mindre end skønnet i decemberredegørelsen.
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beskæftigelse ventes at ligge på 3.000 personer i 2004 og 2.500 personer i 
2005. Det er uændret i forhold til decemberredegørelsen.

Arbejdsstyrken har været svagt faldende eller omtrent uændret gennem 
det meste af 2002 og frem til 3 . kvartal 2003, men i henhold til de seneste 
tal -  som dog kan blive revideret — indtrådte en kraftig stigning i 4. kvar
tal 2003. På den baggrund er forudsat en fremgang i arbejdsstyrken på 
godt 10.000 personer i 2004 og 3.000 personer i 2005. Arbejdsstyrken 
ventes således at stige i en periode, hvor den demografiske udvikling isole
ret set trækker i nedadgående retning. Det skyldes bl.a. virkninger af ved
tagne reformer, der bl.a. påvirker erhvervsfrekvensen for ældre i den ar
bejdsdygtige alder og indvandrergrupper, samt en konjunkturbetinget 
stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de unge i takt med, at beskæftigel
sesmulighederne bedres.

Forbrugerprisinflationen ventes at aftage fra 2,1 pct. i 2003 til 1,5 pct. i 
2004, hvilket er en nedjustering i forhold til decembervurderingen. Faldet 
i inflationen i 2004 skyldes især lavere importpriser i kølvandet på styrkel
sen af den effektive kronekurs. Hertil kommer afgiftsnedsættelser på so
davand, spiritus og tobak. Inflationen øges en anelse til 1,7 pct. i 2005 
efterhånden som virkningerne af lavere importpriser og afgifter fortager 
sig, og efterspørgselspresset tager til.

Stigningen i timelønsomkostningerne i den private sektor er faldet fra 4,2 
pct. i 2002 til 3,9 pct. i 2003 og anslås at ligge på 3,6 pct. i 2004, hvilket 
er marginalt mindre end ventet i decemberredegørelsen. Stigningstakten i 
2005 skønnes at være 3,8 pct. Det afspejler overenskomstprofilen, og at 
der må imødeses et vist stigende pres på arbejdsmarkedet i løbet af 2005.

Lønstigningerne ligger fortsat noget over gennemsnittet af Danmarks 
handelspartnere. Forskellen opvejes kun delvist af højere produktivitets
stigninger. Lønkonkurrenceevnen er tillige svækket af stigningen i den 
effektive kronekurs afledt af den faldende dollarkurs over for euro. På 
mellemlangt sigt vil fortsat tab af lønkonkurrenceevne kunne medføre tab 
af beskæftigelsesmuligheder i de udlandskonkurrerende erhverv.

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster ventes at ligge på 42,1 
mia. kr. i 2004 og 44,8 mia. kr. i 2005, svarende til hhv. 2,9 pct. og 3,0 
af BNP. Skønnene indebærer en vis nedjustering på henholdsvis 1,9 mia.
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kr. og 6,2 mia. kr. i 2004 og 2005, hvilket bl.a. afspejler den større inden
landske efterspørgsel i kraft af Forårspakken. Danmarks betalingsbalance
overskud er betydeligt i forhold til de fleste andre EU-lande,y/f f igu r  1.7a.

Figur 1.7a. Betalingsbalancen i pct. af Figur 1.7b. Udlandsgælden i pct. af BNP 
BNP i 15 EU-lande, 2003
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Kilde: Adam-bank, EU-kommissionen og egne beregninger

Udlandsgælden er faldet fra 17% pct. af BNP ved udgangen af 2002 til 
15 pct. af BNP ved udgangen af 2003 som følge af det løbende overskud 
på betalingsbalancen og værdireguleringer i udlandets favør på 9,5 mia. 
kr. Med fortsat store betalingsbalanceoverskud ventes udlandsgælden, 
med forbehold for betydelig usikkerhed om værdireguleringer, at falde til 
61/2 pct. af BNP ved udgangen af 2005, j f i  f ig u r  1.7b.

Usikkerhedsmomenterne i vurderingen knytter sig bl.a. til den internati
onale økonomi, herunder at renteniveauet kan stige mere end forventet i 
takt med pengepolitiske stramninger i USA og i kraft af store budgetun
derskud i de store industrilande. Væksten kan også blive afdæmpet og 
inflationen øget, hvis den seneste tids stigning i oliepriserne varer ved, 
men formentlig kun moderat. Desuden kan opsvinget i Tyskland blive 
svagere end lagt til grund, selv om de seneste oplysninger understøtter 
forventningerne om fremgang. Omvendt er det heller ikke usandsynligt at 
væksten i Europa bliver stærkere end ventet, og måske navnlig, at finans
politikken i Danmark i kombination med lav rente og nye lånemulighe
der kan have mere ekspansive virkninger end forudsat.

I appendiks 1.1 er der givet et resumé af prognosen og dens ændringer i 
forhold til december.
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Tabel 1.2. Efterspørgsel, import og produktion
2002 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mia.kr. Realvækst, pct.
Privat forbrug ............................... 641,9 -0,7 -0,2 0,6 1,1 3,6 3,0
Offentligt forbrug ....................... 358,5 0,9 2,7 2,1 0,5 0,7 0,5
Offentlige investeringer............. 24,2 7,7 10,6 -5,0 -3,7 8,3 2,0
Boliginvesteringer ....................... 61,1 7,7 -5,3 10,5 7,8 3,0 -2,0
Erhvervsinvesteringer ................. 197,4 6,6 6,9 4,2 -2,1 3,4 5,0
Lagerinvesteringer1’ ...................... 0,7 1,0 -0,7 0,0 -0,4 0,0 0,0
Indenlandsk efterspørgsel .......... 1283,8 2,4 1,0 1,9 0,1 2,9 2,5
Eksport ........................................... 602,7 13,5 4,4 4,8 0,3 2,8 5,1
- heraf industrieksport................ 294,4 15,0 5,0 5,3 -1,2 4,0 5,2
Import ............................................ 525,8 13,5 3,5 7,3 -0,4 4,3 5,4
- heraf vareimport ....................... 390,5 11,8 3,3 6,6 -1,5 5,4 5,1
Bruttonationalprodukt (BNP) .. 1360,7 2,8 1,6 1,0 0,4 2,2 2,5
Bruttoværditilvækst (B V T )....... 1163,5 3,4 1,7 0,9 0,4 1,9 2,5
- heraf i private byerhverv.......... 771,1 3,7 2,6 0,9 0,3 2,1 2,8
BNP pr. indbygger (1.000 kr.) . 253,1 2,5 1,2 0,7 0,2 2,1 2,3

1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Tabel 1.3. Nøgletal
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Realt BNP...................................................... 2,8 1,6
-----Stigning, pct

1,0 0,4 2,2 2,5
Handelsvægtet BNP i udlandet..................... 3,7 1,3 1,5 1,3 2,7 2,8
Eksportmarkedsvækst (industrivarer)............ . 13,1 0,1 1,4 4,1 6,9 7,7
Lønkonkurrenceevnen i samme valuta ......... 3,6 -2,2 -3,0 -5,3 -1,3 -0,7
Industrieksport i faste priser......................... . 15,0 5,0 5,3 -1,2 4,0 5,2
Timeløn........................................................ 3,6 4,2 4,2 3,8 3,5 3,8
Forbrugerprisindeks..................................... 2,9 2,4 2,4 2,1 1,5 1,7
Kontantpris på enfamiliehuse....................... . 6,5 5,9 3,7 3,3 4,5 2,5
Eksportpriser, varer....................................... 6,1 0,1 -1,2 0,2 -0,4 -0,1
Importpriser, varer........................................ 4,4 -1,2 -1,5 -1,8 -0,8 0,6
Bytteforhold, varer........................................ 1,7 1,3 0,3 2,0 0,3 -0,7
Timeproduktivitet i private byerhverv ......... 0,8 2,5 2,3 1,8 1,5 1,9
Real disponibel indkomst, husholdninger' ... 2,1 2,4 0,3 1,7 5,1 2,7
Arbejdsmarked:
Arbejdsstyrke (1.000 personer) ................... . 2.886 2.891 2.886 2.889 2.900 2.903
Beskæftigede (1.000 personer) .................... . 2.736 2.746 2.741 2.718 2.729 2.750
- heraf i privat sektor.................................... . 1.914 1.922 1.907 1.886 1.893 1.912
- heraf i offentlig forvaltning og service........ . 821 824 834 832 835 838
Beskæftigelse (stigning, pct.)........................ 0,5 0,4 -0,2 -0,8 0,4 0,8
Ledighed (1.000 personer)........................... . 150 145 145 171 171 152
Efterlønsmodtagere (do.) ............................ . 156 159 169 179 188 177
Personer på arbejdsmarkedsorlov (do.)......... 26 22 17 5 3 3
Ledige i pct. af arbejdsstyrken...................... 5,2 5,0 5,0 5,9 5,9 5,3
Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def........ 4,4 4,3 4,6 5,6 5,7 5,1
Obligationsrenter, valutakurs:
10-årig statsobligation (pct. p.a.).................. 6,7 5,8 5,2 4,1 4,5 5,1
30-årig realkreditobligation (do.)................. 7,4 6,7 6 3 5,4 5,4 5,9
Effektiv kronekurs (1980-100).................... . 95,6 96,8 97,7 101,2 101,7 101,4
Betalingsbalance og udlandsgæld:
Vare- og tjenestebalancen, mia.kr................. . 76,2 85,5 76,9 91,7 90,5 91,2
Betalingsbalancen (do.) ................................ . 18,6 40,5 27,6 40,5 42,1 44,8
Do. i pct. af BNP......................................... 1,5 3,1 2,0 2,9 2,9 3,0
Nettogæld til udlandet, mia.kr...................... . 218,0 229,0 241,0 210,0 155,4 99,3
Do. i pct. af BNP......................................... . 17,0 17,3 17,7 15,0 10,7 6,6
Offentlige finanser:
Off. sektors saldo, mia.kr.2’ .......................... . 32,5 37,5 21,2 16,7 18,1 26,1
Do. i pct. af BNP2’ ...................................... . 2,5 2,8 1,6 1,2 1,2 1,7
Samlet offentlig bruttogæld, mia.kr.............. . 641,3 633,2 642,8 625,5 618,0 602,7
Do. i pct. af BNP.......................................... . 50,1 47,8 47,2 44,8 42,6 39,8
Skattetryk, pct. af BNP 2)............................. . 49,6 49,9 48,9 49,1 48,9 48,4
Udgiftstryk (do.)........................................... . 53,9 54,2 54,6 54,8 54,3 53,2

1) Korrigeret for aktieafkastskat og Særlig Pensionsopsparing.
2) I årene 2000-2001 indeholder den offentlige saldo og skattetrykket henholdsvis 

netto- og bruttoopsparingen i Særlig Pensionsopsparing (ca. 0,5 pct. af BNP).

22 Økonomisk Redegørelse ♦ Maj 2004



Kapitel 1 — Sammenfatning

1.3 Udfordringer for finanspolitikken
Den nye konjunkturvurdering indebærer et svagt nedjusteret gennemsnit
ligt ledighedsniveau for 2004 og en noget større nedjustering af ledigheds- 
skønnet for 2005 til lidt under det anslåede niveau for den strukturelle 
ledighed, som forudsættes uændret fra 2003 til 2005. Samtidig er usik
kerheden om, hvornår vendepunktet i ledigheden ville indtræde afløst af 
stadig klarere tegn på, at opsvinget er ved at bide sig fast.

Kilde: Danmarks Statistik, EU-kommissionen og egne beregninger.

Konjunkturmæssigt er dansk økonomi omtrent i fase med euroområdet, 
men der er udsigt til et relativt stærkere opsving i Danmark i 2004 og 
2005, understøttet af den hjemlige økonomiske politik, jf. f ig u r  1.8a. Det 
tættere sammenfald i kapacitetsudnyttelsen fra 1998 frem til 2003 har 
bidraget til, at inflationstakten i Danmark i 2001-03 har ligget på linje 
med euroområdets, mens den i årene før lå noget højere, jf- figu r  1.8b. 
Lønstigningstakten i Danmark er fortsat noget højere end i euroområdet. 
Et relativt stærkere opsving i Danmark i 2004 og 2005 kan føre til, at den 
rente, der importeres fra euroområdet i kraft af kronens binding til euro- 
en, er lav i forhold til dansk økonomis behov.

Finansloven for 2004, budgetterne for kommunernes og amternes øko
nomi samt Forårspakken (eksklusive suspensionen af SP-bidrag) medfører 
tilsammen en finanseffekt på 0,6 pct. i 2004. Aktivitetsbidraget skyldes 
især indkomstskattenedsættelserne. Hertil kommer et anslået aktivitetsbi
drag fra suspensionen af SP-indbetalinger på ca. 0,1 pct.
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Danmarks Statistiks foreløbige tal for det nominelle offentlige forbrug i 
2003 er lidt lavere end ventet i decembervurderingen, men fordelingen på 
pris- og mængdevækst afviger fra det skønnede, hvilket forklarer en vis 
opjustering af realvæksten i 2003, j f i  f ig u r  1.9b. Medio maj er der offent- 
liggjort tal for de endelige kommunale regnskaber for 2003, der peger i 
retning af en lidt større budgetoverskridelse på det kommunale område i
2003, end Danmarks Statistiks foreløbige tal for det nominelle offentlige 
forbrug afspejler.

I lyset heraf forventes en vis oprevision af såvel det nominelle som det 
reale offentlige forbrug i 2003 i kommende offentliggørelser fra Dan
marks Statistik. Den nominelle oprevision skønnes med nogen usikker
hed til i størrelsesordenen Vi mia.kr. og oprevisionen af realvæksten til i 
størrelsesordenen 0,1-0,2 pct.enheder i 20034 Den forventede oprevision 
i 2003 vil ikke bære med over i skønnet for det nominelle offentlige for
brug i 2004, men vil trække i retning af en lavere realvækst i 2004. Da 
vurderingen for 2003 er baseret på Danmarks Statistiks foreløbige tal for 
det nominelle offentlige forbrug’, er den forventede oprevision for 2003 
ikke indarbejdet i realvækstskønnet for 2004. Den forventede oprevision 
ændrer ikke på, at der i 2003 er sket en klar opbremsning af stigningen i 
både det nominelle og reale offentlige forbrug.

Baseret på budgetstatistikken for 2004 fra Danmarks Statistik og virknin
gen af Forårspakken skønnes det nominelle offentlige forbrug i 2004 at 
være på linje med skønnet i december, ligesom realvæksten i det offentlige 
forbrug fortsat skønnes til 0,7 pct. i 2004, j f i  kapitel 5. I 2005 er der for
udsat en realvækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. i overensstemmelse 
med aftalerne om finansloven for 2004 og om Forårspakken.

Finanspolitikken for 2005 tager afsæt i den seneste mellemfristede frem
skrivning til 2010, j f i  den kommende Finansredegørelse 2004. Den nød
vendige stramhedsgrad for finanspolitikken i 2005 er ikke fastlagt endnu. 
Den konkrete finanspolitiske prioritering for 2005 finder sted i løbet af
2004.

2 Primo juni 2004 offentliggøres reviderede tal for det nominelle offentlige forbrug i 
2003 og medio juli 2004 reviderede tal for det reale offentlige forbrug i 2003.
3 Teknisk er det således ikke muligt at ændre tallene for 2003, der skal være i overens
stemmelse med den seneste officielle nationalregnskabsopgørelse.
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Forårspakken har suspenderet SP-indbetalinger og fremrykket allerede 
planlagte skattenedsættelser og offentlige investeringer til 2004-05. For
årspakken vil dermed isoleret set reducere efterspørgselsvæksten i de efter
følgende år. Denne indbyggede tilpasning kan modvirke eventuelle risici 
for ophedning af økonomien efter 2005.

Muligheden for, at arbejdsmarkedet kan stramme til i løbet af 2005 un
derstreger behovet og skaber bedre forudsætninger for at gennemføre 
yderligere strukturpolitiske initiativer, der kan øge arbejdsudbuddet og 
sænke strukturledigheden. Det skal ske ved, at der sættes ind på flere 
fronter: bedre integration af indvandrere på arbejdsmarkedet, hurtigere 
gennemløb i uddannelsessystemet, større fleksibilitet i tilbagetrækningen 
fra arbejdsmarkedet, et mere rummeligt arbejdsmarked og mindskelse af 
sygefraværet. Sådanne strukturpolitiske initiativer er under alle omstæn
digheder påkrævede for at indfri målsætningerne i 201 O-fremskrivningen 
og sikre finanspolitisk holdbarhed.

Overskuddet på den offentlige saldo, der skønnes til 1,2 pct. af BNP i 
2003, ventes at være uændret i 2004 og stige til 1,7 pct. af BNP i 2005. 
Stigningen i overskuddet skyldes især den forbedrede konjunktursituation 
og skal ses i lyset af, at fremrykningen af skattenedsættelserne for 2005-07 
opvejes af øget skattegrundlag i medfør af suspensionen af SP- 
indbetalingerne.

Figur 1.9a. Offentlige finanser, faktisk og Figur 1.9b. Skønnet vækst i det reale
strukturel saldo offentlige forbrug

Pct. af BNP Pct. af BNP
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■  Strukturel saldo, dec. ■  Strukturel saldo, maj 
—  Faktisk saldo, dec. —  Faktisk saldo, maj

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den offentlige ØMU-gæld skønnes reduceret fra 44,8 pct. af BNP ved 
udgangen af 2003 til 39,8 pct. af BNP ved udgangen af 2005.
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Det strukturelle offentlige overskud, som er renset for virkningerne af 
konjunkturudsving og andre midlertidige forhold, skønnes at falde fra 1,7 
pct. af BNP i 2003 til 1,3 pct. af BNP i 2004, særlig i medfør af ind
komstskattenedsættelserne og fremrykningen af offentlige investeringer i 
kraft af Forårspakken. Med beskeden vækst i det nominelle offentlige 
forbrug samt lavere rentebetalinger ventes den strukturelle saldo at for
bedres til 1,4 pct. af BNP i 2003 .

Den skønnede strukturelle saldo ventes således i 2004 og 2003 at ligge 
knap Vi pct. af BNP under målintervallet for det gennemsnitlige overskud 
frem til 2010 på \Vi-2Vi pct. af BNP, når der korrigeres for tekniske bi
drag på 0,3 pct. af BNP som følge af suspensionen af indbetalinger til SP. 
Det skal blandt andet ses i lyset af den aktivitetsfremmende finanspolitik 
og regeringens ønske om maksimal bekæmpelse af ledigheden. Den struk
turelle saldo påregnes forbedret i de efterfølgende år som følge af fortsat 
begrænset vækst i det offentlige forbrug, faldende nettorentebetalinger og 
stigende strukturel beskæftigelse.

Forudsætningen for at bevare en holdbar finanspolitisk kurs er fortsat, at 
de mellemfristede krav indfris til beskatning, stram udgiftsstyring og 
strukturpolitiske initiativer, der skaber grundlag for øget beskæftigelse. 
Det sikrer, at overskuddet på de offentlige finanser, som i 2005 anslås til 
1,7 pct. af BNP, i gennemsnit vil ligge mellem 1 Vi og 2Vi pct. af BNP 
frem mod 2010, jf. den opdaterede 201 O-fremskrivning i den kommende 
Finansredegørelse 2004.

4 Korrigeres for den midlertidige udvidelse af skattegrundlaget i medfør af suspensionen 
af SP-indbetalinger udgør den strukturelle saldo 1,0 pct. af BNP i 2004 og 1,1 pct. af 
BNP i 2005. Normalt korrigeres struktursaldoen ikke for regelændringer, selv når de er 
midlertidige.
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Appendiks 1.1
Resumé af prognosen og dens 
ændringer
Vurderingen om et moderat opsving i dansk økonomi har ikke ændret sig 
i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2003. Den reale BNP-vækst i
2004 skønnes at gå op til 2,2 pct. efter en vækst på kun 0,4 pct. i 2003. I
2005 skønnes væksten at blive forøget til 2,5 pct.

De nye skøn betegner kun marginale ændringer af vækstbilledet i forhold 
til decemberredegørelsen. For 2004 og 2005 er der sket en opjustering på 
henholdsvis 0,1 og 0,2 pct.-enheder. Væksten i 2003 på 0,4 pct. ifølge det 
foreløbige nationalregnskab svarer til skønnet i december.

Hovedårsagerne til den betydelige forøgelse af væksten fra 2003 til 2004 
og 2005 er en forbedring af den internationale konjunktur, den lave rente 
samt nedsættelserne af indkomstskatten mv. Hertil kommer forøgelsen af 
antallet af arbejdsdage i 2004.

Forårspakkens fremrykning til midten af 2004 af de tidligere besluttede 
nedsættelser af skatten på arbejdsindkomst og de tidligere besluttede inve
steringstiltag samt suspensionen af indbetalingerne til Særlig Pensionsop
sparing i 2004 og 2005 indebærer, at det finanspolitiske bidrag til den 
økonomiske aktivitet bliver større end forudsat i december.

Forårspakken har helårsvirkning i 2004. Effekten opvejes dog delvis af, at 
væksten i eksporten i 2004 er blevet justeret ned, og at skønnet over olie
prisen er sat op. Dollarkursen har i de første måneder af året været lavere 
end ventet, men har siden rettet sig, og skønnet for årsgennemsnittet for 
dollarkursen er kun justeret lidt ned i 2004.
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Prognosen for centrale samfundsøkonomiske størrelser og ændringerne 
heri i forhold til decemberredegørelsen fremgår af de tolv figu rer A. la-6b  
og tabel A. 1.

Figur A.la. Den reale BNP-vækst
Pct.
4

Pct.
4

99 00 01 02 03 04 05
□  December 03 ■ Maj 04

Figur A.2a. Ændringerne i arbejdsstyrken 
1.000 personer 1.000 personer

Figur A.2b. Ledigheden__________________
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□  December 03 ■ Maj 04

Figur A.3a. Stigningen i timelønnen
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Figur A.3b. Stigningen i forbrugerpriserne
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Den reale vækst i det private forb ru g  skønnes at gå op fra 1,1 pct. i 2003 
til 3,6 pct. i 2004 stimuleret af indkomstskattenedsættelserne mv., den 
lave rente og de stadig voksende ejerboligpriser, hvortil kommer mulighe
derne for at optage afdragsfrie lån.

Figur A.6a. Saldoen på betalingsbalancens 
løbende poster___________________________
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Figur A.6b. Saldoen på de samlede offentlige
finanser_________________________________
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Forbrugsskønnet for 2004 er blevet sat op med 0,6 pct.-enheder som føl
ge af navnlig Forårspakken. I 2005 ventes det private forbrug at stige med 
3,0 pct. på grund af en fortsat god vækst i de reale disponible indkomster 
og en forøgelse af forbrugskvoten. Der er sket en opjustering af næsten 
samme størrelse som for 2004 som følge af en stigning i forbrugskvoten 
på grund af blandt andet større vækst i huspriserne.

Det offentlige forb ru g ven tes  på grundlag af finansloven og kommuneafta
lerne at vokse realt med 0,7 pct. i 2004. I 2005 forudsættes en vækst på 
0,5 pct. i overensstemmelse med den mellemfristede ramme.

Tabel A .l. Sammenligning med vurderingen i december af skønnene 
for 2004 og 2005 på udvalgte områder ______ _____________ _

Dec.
2004

Maj
2005

Dec. Maj

Privat forbrug ....................................'.............. ..... 3,0
--------Realvækst, pct.------

3,6 2,5 3,0
Samlede offentlig efterspørgsel .................. ..... 0,9 1,2 0,6 0,6
- heraf offentligt forbrug .............................. ..... 0,7 0,7 0,5 0,5
- heraf offentlige investeringer .................... ..... 3,2 8,3 2,0 2,0
Boligbyggeri..................................................... ..... 2,5 3,0 -0,5 -2,0
Faste erhvervsinvesteringer........................... ..... 1,0 3,4 3,1 5,0
I alt endelig indenlandsk efterspørgsel ..... ..... 2,0 2,9 2,0 2,5
Lagerændringer', .............................................. ..... 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt indenlandsk efterspørgsel .................... ..... 2,0 2,9 2,0 2,5
Eksport .............................................................. ..... 3,9 2,8 4,6 5,1
- heraf industrieksport................................... ..... 5,0 4,0 5,3 5,2
Samlet efterspørgsel....................................... ..... 2,6 2,9 2,8 3,4
Import ............................................................... ..... 3,8 4,3 4,1 5,4
- heraf vareimport21......................................... ..... 4,3 5,6 4,1 5,4
BNP ................................................................... ..... 2,1 2,2 2,3 2,5
Bruttoværditilvækst....................................... ..... 1,9 1,9 2,4 2,5
- heraf i private byerhverv31 .......................... ..... 2,0 2,1 2,7 2,8

Arbejdsstyrke, i alt ......................................... 12
-- Ændring 

11
1.000 personer-----

6 3
Beskæftigelse i alt ........................................... 8 11 18 21
- heraf i den private sektor........................... 5 8 16 19
- heraf i offentlig forvaltning og service ... 3 3 3 3
Ledighed........................................................... 4 0 -13 -19

1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten.
2) Ekskl. skibe og fly samt energi.
3) Ekskl. boligbenyttelse, søtransport og imputerede finansielle tjenester.

(fortsættes)
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Den skønnede vækst i de offentlige investeringer i 2004 er opjusteret til 
godt 8 pct. navnlig som følge af, at niveauet i 2003 blev lavere end påreg
net, hvortil kommer fremrykninger af investeringer i medfør af Forårs- 
pakken.

Investeringerne i boligbyggeri skønnes i 2004 at vokse med 3 pct. efter en 
forøgelse på knap 8 pct. i 2003. Væksten i 2004 er sat lidt op på grund af 
Forarspakkens fremrykning af boligpolitiske initiativer og opjusteringen 
af væksten i boligpriserne. I 2003 regnes med et fald i boliginvesteringer
ne på 2 pct., hvilket afspejler profilen i det støttede byggeri og den vente
de rentestigning.

Tabel A .l (fortsat). Sammenligning med vurderingen i december af 
skønnene for 2004 og 2005 på udvalgte områder _______

Dec.
2004

Maj Dec.
2005

Maj

Eksportpriser, varer .......................................... 0,0
-------Stigning, pct. -

-0,4 0,1 -0,1
Importpriser, do..................................... 0,0 -0,8 0,9 0,6
Bytteforholdet, do.................................... .. -0,1 0,3 -0,7 -0,7
Kontantpris for enfamiliehuse ....................... 2,0 4,5 1,5 2,5
Forbrugerprisindeks ................................ 1,8 1,5 1,7 1,7
T im eløn.................................................... .. 3,7 3,5 3,7 3,8
Disponibel realindkomst, privat sektor ....... 2,8 2,9 3,5 2,9
Disp. realindkomst, husholdninger41 ............ 3,2 4,2 2,2 1,3
Timeproduktiviteten i private byerhverv5) ..... 1,9 1,5 1,9 1,9

Opsparingskvote i den private sektor...........„ 27,6 29,2
P ct.-------

28,3 29,1
Rente, 10-årig, statsobligation ....................... 4,7 4,5 5,1 5,1
Rente, 30-årig, realkreditobligation .............. . 5,6 5,4 5,9 5,9
De centrale balancestørrelser. ----------- Mia. kr. —
Betalingsbalancesaldo ..................................... . 44,0 42,1 51,0 44,8
Offentlig saldo ................................. . 20,7 18,1 21,5 26,1
Ledighed (1.000 personer) .............................. . 173 171 160 152
Forudsatninger:
Handelsvægtet BNP-vækst i udi., pct............ . 2,5 2,7 2,8 2,8
Eksportmarkedsvækst, p ct.6)........................... . 7,6 6,9 7,1 7,7
Dollarkurs (kr. pr. dollar) .............................. 6,3 6,2 6,3 6,3
Oliepris, US-$ pr. td............... . 26,5 31,1 25,0 28,9
Oliepris, kr. pr. td....................................... 167,2 192,2 157,8 180,6

4) De reale forbrugsdisponible indkomster i ADAM, jf. afsnit 3.1 og bilagstb. B l7.
5) Ekskl. boligbenyttelse, søtransport og imputerede finansielle tjenester.
6) Revideret opgørelse i forhold til decemberredegørelsen.
Kilde: EU-kommissionen, OECD og egne skøn og forudsætninger.
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Stigningen i prisen på private enfamiliehuse skønnes at blive 4Vi pct. i
2004 og 2Vi pct. i 2005. Det er -  navnlig for 2004 -  en opjustering i 
forhold til december. Det skyldes blandt andet, at ejendomsmarkedet i 
vinterhalvåret har været livligere end ventet, formentlig påvirket af den 
lidt lavere rente og en større udbredelse af afdragsfrie lån end ventet.

Erhvervenes faste investeringer skønnes at vokse med 3,4 pct. i 2004 og 
med 5 pct. i 2005. Det er i begge år en opjustering på ca. 2 pct.-enheder. 
Det skal ses på baggrund af den højere BNP-vækst, hvortil kommer, at 
faldet i 2003 var mindre end vurderet i december.

Den samlede eksport af varer og tjenester skønnes at vokse realt med 2,8 
pct. i 2004 efter en stigning på kun 0,3 pct. i 2003. I 2005 skønnes eks
portvæksten at gå op til 5,1 pct. som følge af den ventede, gradvise for
bedring af den internationale konjunktur. For ¿Wwi'/r/eksporten skønnes 
den reale vækst at blive 4 pct. i 2004 og godt 5 pct. i 2005 efter et fald på 
1,5 pct. i 2003. I alle tre år er væksten i industrieksporten langsommere 
end markedsvæksten, og der tabes således markedsandele.

Den skønnede vækst i eksporten i 2004 er justeret ned med 1,1 pct.- 
enhed blandt andet som følge af et lavere niveau ved indgangen til året 
end ventet. Derimod er eksportvæksten i 2005 justeret lidt op, ligesom 
eksporten i 2003 som helhed lå noget højere end vurderet i december.

Den betydelige forøgelse af stigningen i efterspørgslen i 2004 og 2005 vil 
trække en vækst i importen med sig. Således skønnes der en real vækst i 
den samlede import af varer og tjenester på 4,3 pct. i 2004 og 5,4 pct. i
2005 efter et fald på 0,4 pct. i 2003. Importvæksten i 2004 og 2005 er 
opjusteret med henholdsvis 0,5 og 1,3 pct.-enheder. Derimod var impor
ten i 2003 en del lavere end vurderet i december.

Skønnene indebærer, at udenrigshandlen i 2004 vil yde et negativt bidrag 
til BNP-væksten på 0,5 pct.enheder, mens den i 2005 ventes at virke stort 
set neutralt. I 2003 var der et positivt vækstbidrag fra udenrigshandlen pa 
0,3 pct.-enheder, hvor der i december regnedes med et negativt bidrag af 
omtrentlig samme størrelse.

Udviklingen i beskæftigelsen vurderes at være vendt som følge af fremgan
gen i produktionen. Efter et fald i den samlede beskæftigelse på 23.000
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personer (0,8 pct.) i 2003 skønnes der således at ske en stigning på knap 
11.000 personer i 2004 og godt 21.000 personer i 2005. Heraf ventes i 
begge år 2-3.000 personer at finde sted i det offentlige.

Faldet i beskæftigelsen hørte op i midten af 2003. For 2003 som helhed 
var reduktionen af beskæftigelsen 12.000 personer mindre end vurderet i 
december, hvor der kun forelå helt foreløbige tal for de tre første kvartaler 
af 2003

Arbejdsstyrken skønnes at vokse med henholdsvis 11.000 og 3.000 perso
ner i 2004 og 2005. Den forholdsvis store vækst i 2004 skyldes i høj grad, 
at niveauet i slutningen af 2003 var ret højt.

Skønnene over beskæftigelse og arbejdsstyrke indebærer et årsgennemsnit 
for ledigheden  på 171.000 personer i 2004 (5,9 pct. af arbejdsstyrken), 
hvilket vil være det samme som i 2003 I 2005 forudses et fald til 152.000 
personer (5,3 pct. af arbejdsstyrken). Den sæsonkorrigerede ledighed har 
været faldende siden december 2003.

Skønnene for arbejdsmarkedet er ikke ændret væsentligt i forhold til de- 
cemberredegørelsen. De største revisioner er, at ledigheden i 2005 er re
duceret med godt 7.000 personer, mens beskæftigelsesfremgangen er op- 
justeret.

Blandt andet på grundlag af de indgåede overenskomster ventes der at ske 
en moderat reduktion af stigningen i timelønnen fra 3,8 pct. i 2003 til 3,5 
pct. i 2004. I 2005 skønnes stigningen i timelønnen igen at gå op til 3,8 
pct., som følge af det strammere arbejdsmarked. I alle tre år er lønstignin
gen i Danmark dermed hurtigere end i udlandet.

Skønnet over stigningen i timelønnen i 2004 er justeret ned med 0,2 pct.- 
enheder, mens stigningen i 2004 er justeret op med 0,1 pct.enhed.

Stigningen i forbrugerpriserne har været historisk lav i de første måneder af 
2004. Det skyldes blandt andet afgiftsnedsættelserne pr. 1. oktober 2003, 
skattestoppet og den lave dollarkurs. For 2004 som helhed er den skøn
nede forbrugerprisstigning justeret ned med 0,3 pct.-enheder til 1,5 pct. I 
2005 ventes en videreførelse af den lave prisstigningstakt (1,7 pct.) som
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følge af blandt andet en fortsat ret lav underliggende inflation og skatte
stoppet.

Der imødeses fortsat solide overskud på betalingsbalancen. I 2004 skønnes 
et overskud på ca. 42 mia. kr. (2,9 pct. af BNP). Den relativt store reale 
stigning i importen modvirkes af en ventet forbedring af bytteforholdet. I 
2005 påregnes overskuddet at stige til knap 45 mia. kr.

På denne baggrund skønnes den samlede nettogæld til udlandet at falde fra 
15 pct. af BNP ultimo 2003 til 6V2 pct. af BNP ved udgangen af 2005. 
Udlandsgælden er blevet revideret betydelig ned i forhold til tidligere 
opgørelser. Således er gælden ultimo 2002 nu opgjort til at være 4,3 pct.- 
enheder af BNP mindre end det tal, der forelå ved udarbejdelsen af de- 
cemberredegørelsen.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser i 2004 skønnes at stige fra
16.7 mia. kr. i 2003 til 18,1 mia. kr. i 2004 og 26,1 mia. kr. (1,7 pct. af 
BNP) i 2005.

I 2004 er overskuddet nedjusteret med 2,6 mia. kr. Det skyldes blandt 
andet en ændret periodisering af indtægterne fra Nordsøen i forhold til 
det tidligere forudsatte, jf. kapitel 5. Den umiddelbare budgetvirkning af 
Forårspakkens fremrykning af skattenedsættelserne modsvares af højere 
skattebetalinger som følge af suspensionen af indbetalingerne til Særlig 
Pensionsopsparing.

Overskuddet i 2005 er justeret op med 4,6 mia. kr. som følge af blandt 
andet suspensionen af indbetalingerne til Særlig Pensionsopsparing og 
den lidt bedre konjunkturudvikling end ventet i december.

Dermed vil den samlede offentlige bruttogæld (ØMU-defmition) falde fra
44.8 pct. af BNP ultimo 2003 til 39,8 pct. ved udgangen af 2005. Histo
riske revisioner af ØMU-gælden tilbage til 1992 har i gennemsnit med
ført en opjustering af gælden i de enkelte år på 26 mia. kr. eller ca. 2Vi 
pct. af BNP.
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2. International økonomi oq 
finansielle markeder

Det internationale opsving har siden midten a f  2003 taget fart, specielt i 
USA og Japan, og i prognoseperioden ventes fortsat en forholdsvis høj vakst. I  
euroområdet og blandt Danmarks vigtigste samhandelspartnere synes kon
junkturforbedringen indtil videre at vare mere afdampet, sarligt i Tyskland. 
Udviklingen i første kvartal 2004giv er dog anledning til en vis optimisme.

Efter fa ld et i 2001 er verdenshandel igen i fremgang, hvilket v il medvirke 
til, at opsvinget spredes til f le r e  lande. Kina har varet inde i en gunstig udvik- 
ling, og i Latinamerika synes de varste problem er overstået. De nye EU- 
medlemslande har nydt god t a f  udviklingen i Rusland samt udsigterne til at 
ja  andel i overførsler fra  EU's støtteprogrammer. Flere a f  de nye EU-lande 
kamper dog m ed store budgetunderskud.

Det internationale opsving er blevet stimuleret a f  et historisk lavt renteni
veau i den vestlige verden og ekspansiv finanspolitik. I løbet a f 2004 og 2005 
skønnes vaksten at aftage moderat i USA, efterhånden som effekterne a f  tidli
gere års lempelige økonomisk politik bliver mindre og de pengepolitiske renter 
stiger. Den ekspansive finanspolitik i USA har fø r t  til et underskud på  de 
offentlige finanser på  4,8 pct. a f  BNP i 2003, hvilket v il krave finanspolitisk 
konsolidering på et tidspunkt i frem tiden. Også i Europa forudses pengepoli
tikken efterhånden at blive strammet.

Råvare- og energipriserne er steget, herunder prisen på råolie, blandt andet 
som fø lg e  a f  øget aktivitet i verdensøkonomien. Korrigeres fo r  udviklingen i 
inflation og valutakurs svarer den nu varende oliepris i euro omtrent til prisen 
fo r  tre år siden, og den er markant lavere end prisniveauet i forbindelse m ed  
oliekriserne i 1970'erne og 1980'erne.

I lyset a f  de forbedrede internationale konjunkturer fortsatte aktiemarke
derne i begyndelsen a f 2004 den stigende tendens fra  2003. I  løbet a f  marts 
og april 2004 er markederne dog fa ld et igen, blandt andet på  grund  a f  de 
stigende råvare- og energipriser, samt udsigt til højere renter i kølvandet på  
opsvinget.
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2.1. Indledning
Opsvinget i verdensøkonomien har fået øget momentum. I forlængelse af 
høj aktivitet i andet halvår 2003 ventes væksten i verdensøkonomien at 
blive 4,5 pct. i 2004 og 4,3 pct. i 2005. Genopretningen af væksten har 
haft en positiv effekt på verdenshandelen. Således er væksten i OECD- 
landenes import steget siden det globale konjunkturlavpunkt i 2001, j f .  
f igu r  2. la.

Figur 2.1a. Årlig realvækst i BNP og Figur 2.1b. Betalingsbalance i mia. dollars 
i udvalgte lande_____________ _

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 

—  USA —  JPN —  ASIEN — EUR —  KINA

Anm.: Figur 2.1a viser årlige procentvise ændringer udregnet for et kvartal i forhold til 
samme kvartal året før. I Figur 2.1b er Asien opgjort eksklusive Kina.

Kilde: Ecowin og IMF

Den seneste vækstafmatning har ikke ført til forbedring af de interna
tionale betalingsbalanceuligevægte. USA's betalingsbalanceunderskud på 
ca. 500 mia. dollar modsvares af tilsvarende overskud i andre regioner, 
navnlig i Japan, jf. f ig u r  2.1b. Konjunkturvurderingen indebærer, at beta
lingsbalanceunderskuddet i USA stabiliseres, efter en nærmest ubrudt 
svækkelse siden midten af 1990'erne.

I forhold til decembervurderingen er årsgennemsnittet for væksten i 
euroområdet i 2004 justeret marginalt med -0,1 pct.enhed, jf. tabel 2.1. 
For USA er der tale om en opjustering på ca. Vi pct.enhed i 2004. I 2005 
ventes omtrent samme vækst i de to regioner som ved vurderingen i de
cember.

På grund af negativ vækst i 2003 på -0,1 pct. i Tyskland samt under Vi 
pct. i de to andre store eurolande, Frankrig og Italien, voksede euroområ
det kun med 0,4 pct. i 2003, jf. tabel 2.1. Relativt højere aktivitet i Sveri
ge og Storbritannien hævede væksten i hele EU til 0,8 pct.

36
Økonomisk Redegørelse ♦ Maj 2004



Kapitel 2 -  International økonomi og finansielle markeder

Tabet 2.1. Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst
Gnst.
1999-
2001°

2002 2003 2004

Dec. Maj

2005

Dec. Maj
---------- Pct. realvækst-------

USA ........................... .. 2,9 2,2 3,1 3,8 4,2 3,3 3,2
Euroområdet ........... .. 2,6 0,9 0,4 1,8 1,7 2,3 2,3
EU .............................. .. 2,7 l . i 0,8 2,0 2,0 2,4 2,4
Japan .......................... ... 1,1 -0,4 2,7 1,7 3,4 1,5 2,3
Eksportmrk.vækst.... ... 6,4 1,4 4,1 6,6 6,9 7,7 7,7

1) Geometrisk gennemsnit pr. år.
Anm.: Industrieksportmarkedsvæksten i 2004 blev i december skønnet til 7,6 pct., men 

er grundet metodeskifte genberegnet i maj til 6,6 pct.
Kilde: EU-kommissionen og OECD.

Lempelig økonomisk politik, navnlig i USA, har i nogen grad dæmpet 
den seneste internationale vækstafmatning. Men samtidig er de offentlige 
finanser sat væsentligt under pres. Det forventes, at væksten i USA fast
holdes på over tre pct. i 2004 og 2005, selv om der kan beregnes et rela
tivt kraftigt negativt vækstbidrag fra den økonomiske politik. Det afspej
ler den forudsatte stramning af pengepolitikken og mere usikre virkninger 
af tidligere lempelser, jf. tabel 2.2. Vækstforventningerne forudsætter høj 
underliggende produktivitetsvækst i USA og en relativt afdæmpet stigning 
i renteniveauet.

For euroområdet ventes væksten at tage til i prognoseperioden til ca. to 
pct. Den økonomiske politik har været ført mindre aggressivt i euroom
rådet end i USA, så vækstpåvirkningen er generelt mindre. Som følge af 
en forventet stigning i renteniveauet, efterhånden som opsvinget tager til, 
kan der beregnes et negativt vækstbidrag på ca 0,5 pct.enhed fra årets 
økonomiske politik i 2005, jf. tabel 2.2.

Efter udarbejdelsen af de internationale forudsætninger for konjunk
turvurderingen er der kommet nye nationalregnskabstal for første kvartal 
2004. I USA var væksten på 4,2 pct. (annualiseret), hvilket stort set svarer 
til den i prognosen forventede vækst på 4,1 pct. i 1. k v a rta l,^  f ig u r  2.2a. 
I euroområdet overraskede væksten positivt og blev 2,4 pct. annualiseret i 
forhold til de forventede 1,2 pct., jf. figur 2.2a. I Japan viser den foreløbi
ge opgørelse en vækst på 5,6 pct. i første kvartal 2004

Økonomisk Redegørelse ♦ Maj 2004 37



Kapitel 2 -  International økonomi og finansielle markeder

Tabel 2.2. Bidrag til BNP-vækst og -niveau i USA og euroområdet
USA Euroområdet

2003 2004 2005 2003 2004 2005
Realvækst, pct.

BNP-vækst ........................ 3,1 4,2 3,2 0,4 1,7 2,3
Bidrag fra :
Økonomisk politik ......... 1,0 -1,3 -2,5 0,6 -0,2 -0,2
- h era f årets politik  ........... 1,3 0,2 -1,0 0,7 0,1 -0,5
Andre faktorer ................. 2,1 5,5 5,7 -0,2 1,9 2,5

Bidrag til BNP-niveau fra
økonomisk po litik ........... 6,4 5,1 2,6 1,6 1,4 1,1

Outputgab ......................... -2,0 -0,5 0,0 -1,2 -1,5 -1,3

Ændring i outputgab ..... 0,0 1,5 0,5 -1,5 -0,3 0,2

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

Kilde: EU-kommissionen, OECD og egne beregninger.

Figur 2.2a. BNP-vækst i USA og euroom
rådet

Figur 2.2b. Indeks for renter og valuta- 
kurser, USA og euroområdet

Anm.: Figur 2.2a viser annualiseret kvartalsvækst. Figur 2.2b viser et såkaldt MCI- 
indeks beregnet som et vejet gennemsnit af korte og lange nominelle renter og 
nominel effektiv valutakurs. Vægtningen afspejler renternes henholdsvis valuta
kursernes betydning for realøkonomien. Et fald i indekset indikerer mere ekspan
sive makroøkonomiske virkninger i form af lavere renter og/eller fald i den in
denlandske valutas værdi.

Kilde: Ecowin og EU-kommissionen.
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Ud over effekten af den lempelige finanspolitik i USA, har faldende 
renter og den svækkede dollar siden 2001 trukket i retning af højere 
vækst. Det vil sige, at de finansielle og valutariske vilkår er blevet mere 
lempelige, jf. f ig u r  2.2b. I euroområdet peger opgørelsen på, at de finan
sielle og valutariske vilkår er blevet strammere, på trods af lavere renter. 
Det afspejler et beregnet negativt bidrag fra styrkelsen af euroen. Gradvist 
stigende renter ventes fra efteråret 2004 at føre til strammere monetære 
og finansielle vilkår i USA og senere også i euroområdet, efterhånden som 
inflationspresset tager til, og opsvinget viser øget styrke.

Samlet set vil væksteffekterne af den lempelige økonomiske politik i 
USA aftage i prognoseperioden. Skattereformen vil være næsten fuldt 
implementeret i løbet af andet halvår 2004, og finanslovsforslaget for 
finansåret 2005 indeholder ikke yderlige stimulerende tiltag.

Stigende kurser på aktiemarkederne i løbet af 2003 og ind i 2004 har 
blandt andet bidraget til at øge virksomheds- og forbrugertilliden. Lave 
olielagre, usikkerhed i Mellemøsten samt øget efterspørgsel som følge af 
den øgede aktivitet i verdensøkonomien har ført til stigende råvarepriser, 
navnlig på olie. Ultimo maj 2004 koster en tønde Brent råolie ca. 39 dol
lar. På grund af euroens styrkelse har prisstigningen på olie i løbet af 2004 
ikke været så kraftig. Ved udgangen af maj koster en tønde råolie ca. 35 
euro.

På grundlag af de seneste nationalregnskabstal for første kvartal 2004 
kan det ikke udelukkes, at opsvinget i Japan og euroområdet vil være kraf
tigere end forudsat. Men trods forbedrede konjunkturer i verdensøkono
mien er der fortsat en række risici, som kan påvirke væksten negativt.

På det mellemlange sigt må der forventes at skulle ske en tilpasning af 
de store underskud på både betalingsbalancen og det offentlige budget i 
USA. En konsolidering af de offentlige finanser vil kunne reducere væk
sten, men vil samtidig kunne dæmpe det opadgående pres på renten, der 
følger af underskuddet.

Yderligere stigninger på energi- og råvarer, herunder olie, kan virke 
inflationsdrivende og føre til et højere renteniveau end forudsat og påvir
ke blandt andet bolig- og aktiemarkederne negativt. Navnlig boligpriserne 
ligger højt i mange vestlige lande. Endvidere vil de offentlige underskud i 
mange store lande kunne bidrage til et stigende renteniveau, navnlig hvis 
der opstår usikkerhed om viljen til at foretage den nødvendige konsolide
ring for at reducere underskuddene igen.
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2.2. USA
I USA blev vækstafmatningen siden slutningen 2000 imødegået af eks
pansiv fmans- og pengepolitik, men i løbet af 2003 synes opsvinget at 
have faet en mere solid grobund. Navnlig i andet halvår var vækstraterne 
høje, jf. figur 2.2a, og trak den gennemsnitlige årsvækst op på 3,1 pct. i 
2003. Hvor væksten tidligere i forløbet var kraftigt trukket af stimuleren
de finanspolitik, jf. tabel 2.2., tyder stigende investeringer og eksport nu 
på, at opsvinget er blevet bredere funderet, j f  tabel 2.3. De store under
skud på de offentlige finanser og betalingsbalancen øger dog usikkerheden 
om opsvingets varighed på længere sigt. I takt med den øgede efterspørg
sel er importen steget, så betalingsbalanceunderskuddet i 2003 voksede til 
4,7 pct. af BNP.

Tabel 2.3. BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for USA
2002 2003 2004

Dec. Maj
2005

Dec. Maj

BNP-vækst....................... .. 2,2 3,1 3,8 4,2 3,3 3,2
Privat forbrug ................. .. 3,4 3,1 3,5 3,7 2,5 2,4
Faste investeringer.......... .. -2,6 3,9 5,8 7,4 6,2 4,3
Lagerinvesteringer11......... .. 0,1 0,0 0,4 0,3 0,6 0,3
Offentligt forbrug .......... .. 4,0 3,7 1,7 2,1 2,6 2,9
Eksport .............................. .. -2,4 2,0 5,0 9,2 6,1 9,6
Import ............................... .. 3,3 4,0 6,0 9,0 6,3 5,4

Forbrugerprisinflation .. .. 1,6 2,3 1,4 1,7 1,0 1,7
Pct. af arbejdsstyrke

Ledighed........................... .. 5,8 6,0 6,2 5,6 6,3 5,6
—  Pct. af BN P —

Betalingsbalance.............. .. -4,5 -4,7 -5,6 -5,2 -5,8 -5,0

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

Udsigten til stigende vækst i USA peger i retning af en forøgelse af det 
store betalingsbalanceunderskud i prognoseperioden. EU-kommissionen 
forventer, at underskuddet vil stige til ca. 5,2 pct. af BNP i 2004 og ca. 5 
pct. i 2005 i lyset af øget import som følge af opsvinget. I forhold til vur
deringen i december er betalingsbalanceunderskuddet i prognoseperioden 
nedjusteret med ca Vi pct.enhed.

Den høje vækst i USA, navnlig i andet halvår 2003, synes ikke at have 
øget beskæftigelsen, jf. figu r  2.3a. Seneste data fra begyndelsen af 2004 
tyder dog på, at beskæftigelsen er stigende og ledigheden faldende. En
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medvirkende årsag er givetvis stigende indtjening i virksomhederne, j f i  
figu r 2.3b, der har ført til ansættelser og understøtter forventningen om 
fremgang i investeringerne, jf. tabel 2.3.

Figur 2.3a. Årlig ændring i antal beskæfti- Figur 2.3b. Overskudsrate efter skat, USA

Anm.: I figur 2.3a vises beskæftigelse uden for landbrug. Figur 2.3b angiver overskud 
efter skat i ikke-finansielle virksomheder uden for landbrug i forhold til disse 
virksomheders bruttoværditilvækst.

Kilde: Ecowin.

Den faldende beskæftigelse og stagnerende ledighed siden 2001, trods 
en høj aktivitet i navnlig 2003, har afspejlet en forholdsvis lav kapacitets
udnyttelse i USA , j f i  figu r  2.4a.

Figur 2.4a. Kapacitetsudnyttelse, USA

Pct. Pct.

Figur 2.4b. Dekomponering af inflationen 
i USA _________

Pct. Pct.

-2 -I----- 1----- 1----- T----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1----- 1- -2
96 97 98 99 00 01 02 03 04

■i Energi B i  Fødevarer
■i CPI ekskl. energi, fødevarer —  CPI 

Kerneinflation

Anm.: Tallene i figur 2.4b er månedlige årsvækstrater. Kerneinflation er for USA's ved
kommende inflation ekskl. bidrag fra fødevarer og energi.

Kilde: Ecowin og Bureau of Labor Statistics.
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Udnyttelsesgraden er dog steget i den forløbne del af 2004. Ligeledes 
er beskæftigelsen begyndt at stige. Den stigende kapacitetsudnyttelse pe
ger ligeledes i retning af øgede investeringer, jf. tabel 2.3.

Inflationsudviklingen i USA
Forbrugerprisinflationen faldt markant fra 3,0 pct. i marts 2003 til 1,7 
pct. i marts 2004, jf. figu r  2.4b. Det skyldes i høj grad et faldende bidrag 
fra energipriserne, mens priserne på fødevarer i begrænset omfang har 
trukket opad. Stigende priser på energi i april bidrog til at bringe inflatio
nen op på 2,3 pct. Kerneinflationen -  inflationen renset for bidrag fra 
energi og fødevarer — har været jævnt faldende det seneste par år, men steg 
en smule i marts. Inflationen forventes i gennemsnit at blive ca. 1,7 pct. i 
både 2004 og 2005, hvor outputgabet ventes omtrent lukket, j f  ta b el2.4. 
I forhold til decembervurderingen er inflationsforventningerne opjusteret 
en smule, blandt andet på baggrund af de lysere udsigter for beskæftigel
sen.

Tabel 2.4. Inflationen i USA
2002 2003 7 2004 NJ O Ô /1

Dec. Maj | Dec. Maj
Vækst i pct.

Forbrugerpriser .................  1,6 2,3 j 1,4 1,7 [ 1,0______1,7

Kilde: EU-kommissionen og OECD.

Den pengepolitiske rente i USA har siden juni 2003 været fastholdt på 
1,0 pct., jf. figu r  2.5a. Vurderet på baggrund af den historiske sammen
hæng mellem den pengepolitiske rente og konjunktursituationen er pen
gepolitikken særdeles lempelig, jf. f ig u r  2.5b. Således er den korte rente 
ca. 1,3 pct.enheder under det normale udsvingsbånd for renten i en kon
junktursituation som den nuværende, målt på inflationen og den skønne
de ledige kapacitet.

Pengepolitikken forventes at forblive lempelig i første halvdel af 2004, 
fulgt af gradvist stigende pengepolitiske renter fra anden halvdel af 2004, i 
takt med stigende kapacitetsudnyttelse og faldende arbejdsløshed. I løbet 
af 2005 ventes yderligere pengepolitiske stramninger som følge af øget 
aktivitet.
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Figur 2.5a. Pengepolitisk og pengemar-

01 02 03 04 05

—  3-mdr's rente —  Pengepolitik rente

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

Pct. Pct.

---- Beregnet rente —  Øvre og nedre bånd
----Rente v. normal kap.udn.-----Faktisk rente

Anm.: I figur 2.5b er båndet omkring den beregnede rente givet som den gennemsnitli
ge absolutte afvigelse mellem den beregnede rente og den historiske, faktiske ren
te. Renten ved normal kapacitetsudnyttelse angiver renten ved en inflation på 2 
pct. og et outputgab på nul.

Kilde: EU-kommissionen, OECD, Nationalbanken, Ecowin og egne skøn og beregnin
ger, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2002.

I løbet af prognoseperioden forventes den korte rente gradvist at stige 
fra 1,2 pct. i 2003 til 2,1 pct. i 2005 i takt med, at pengepolitikken tilpas
ses opsvinget, jf . tabel 2.5. Samtidig forventes den lange rente at stige fra 
4,0 pct. i 2003 til 5,0 pct. i 2005, en opjustering i forhold til december
vurderingen på 0,4 pct.enheder. Opjusteringen er primært begrundet i 
forventningen om en hurtigere genopretning af beskæftigelsen end tidli
gere. De lange renter er dog fortsat lave i historisk perspektiv, hvilket især 
skal ses i lyset den ventede lave inflation, jf. tabel 2.5. I modsat retning 
kan trække, at det betragtelige strukturelle budgetunderskud forventes at 
fortsætte.

Tabel 2.5. Skøn for renter i USA
2003 2004

Dec.

—

Maj
2005

Dec. Maj

3-mdrs. pengemarked .............. ...........  1,2 1,2
Pct. --

13 . 2,0 2,1
10-årig statsobligation .............. .......... 4,0 4,2 4,6 4,6 5,0

Kilde: Ecowin og egne skøn

Samtidigt med det meget lave renteniveau har USA ført en særdeles 
lempelig finanspolitik fra 2001 til 2003 , jf . tabel 2.6. I 2004 skønnes en 
yderligere lempelse.
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Tabel 2.6. Offentlige finanser, finanspolitik og outputgab i USA
2000 2001 2002 2003 2004 2005

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

Kilde: OECD.

Den ekspansive finanspolitik har været konjunkturmodløbende og har 
været ført i en periode, hvor der -  målt ved output-gabet -  har været 
overskudskapacitet i økonomien, jf. tabel 2.6. Politikken har medført et 
stort underskud på de offentlige finanser og må forventeligt før eller siden 
kræve store stramninger af finanspolitikken.

2.3. Euroområdet
Den øgede globale aktivitet har medført stigende eksport fra euroområdet 
fra midten af 2003 og ind i 2004. Stigningen i verdenshandelen har såle
des modvirket effekterne af den apprecierede euro, der målt i reale termer 
er styrket med ca. 10 pct. i det seneste år, jf. f igu r  2 .6a.

Forbruger- og erhvervstilliden var afdæmpet i foråret 2003, jf. f igu r  
2.6b, men er siden forbedret, specielt inden for servicesektoren.

Figur 2.6a. Nominel og real effektiv euro- Figur 2.6b. Forbruger- og erhvervstillid i 
kurs, 1999-2004 euroområdet

Anm.: Figur 2.6b. viser EU-kommissionens sæsonkorrigerede tillidsindikatorer.
Kilde: Ecowin og egne beregninger.

Euroområdet har i 2002 og 2003 haft lav indenlandsk efterspørgsel. I 
begge år var væksten i privatforbruget lav og væksten i investeringerne 
svækket, jf . tabel 2.7. Den forbedrede erhvervstillid sammenholdt med
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behovet for nyinvesteringer til at imødekomme den øgede udenlandske 
efterspørgsel tyder på, at omfanget af investeringer og den generelle øko
nomiske vækst vil stige i 2004 og 2005.

Tabel 2.7. BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for euroområdet
2002 2003 2004

Dec. Maj
2005

Dec. Maj
— Realvækst, pct. -

BNP-vækst...................... ......  0,9 0,4 1,8 1,7 2,3 2,3
Privat forbrug ................ ......  0,5 1,1 1,6 1,6 2,0 2,3
Faste investeringer......... ......  -2,5 -1,0 2,4 2,4 3,0 3,6
Lagerinvesteringeru ......... ......  -0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2
Offentligt forbrug .......... ......  2,9 2,0 1,3 1,2 1,4 1,3
Eksport .............................. ......  1,3 -0,1 5,2 4,9 6,7 5,9
Import ............................... ......  -0,1 1,8 5,2 5,0 6,6 6,6

---------P ct.----------
Forbrugerprisinflation ... ......  2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6

-----------Pct. af arbejdsstyrke
Ledighed ........................... ......  8,4 8,8 9,1 8,8 8,9 8,6

-  Pct. af BNP -—
Betalingsbalance2  ̂ .......... ......  0,9 0,4 0,8 0,6 1,0 0,5

1) Pct. af BNP.
2) Betalingsbalancen er korrigeret for intra-handel i euroområdet. 
Kilde: EU-kommissionen.

Det offentlige forbrug voksede med 2,9 pct. og 2 pct. i henholdsvis 
2002 og 2003. I prognoseperioden ventes en forskydning af aktiviteten 
fra offentligt til privat forbrug og investeringer, jf. tabel 2.7. Vækstbidra
get fra nettoeksporten vurderes i 2004 og 2005 at blive omtrent nul, idet 
den tiltagende indenlandske efterspørgsel vil trække importen op, mens 
stigningen i verdenshandelen vil stimulere eksporten. Både væksten i ver
denshandlen og styrkelsen af euroen må forventes at ramme landene i 
euroområdet forskelligt afhængig af graden af åbenhed og sammensæt
ningen af udenrigshandelen.

Det lave renteniveau, øget indtjening samt stigende aktiekurser peger i 
retning af et gunstigt investeringsklima og understøtter forventningen om 
fremgang i investeringerne. Imidlertid er kapacitetsudnyttelsen fortsat 
forholdsvis lav i euroområdet, jf . f ig u r  2.7a. Det bidrager til usikkerhed 
om, hvor kraftig stigningen i investeringerne vil blive. Kapacitetsudnyttel
sen ventes at stige, efterhånden som opsvinget tager fart.
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Figur 2.7a. Kapacitetsudnyttelse, euroom- 
rådet
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Figur 2.7b. Årlig ændring i beskæftigelse i 
personer og ledighed i pct., euroområdet
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Anm.: Figur 2.7a. angiver den procentvise udnyttelse af produktionskapaciteten. Den er 
konstrueret udfra tilbagemeldinger fra ledere i branchen.

Kilde: Ecowin.

Ledigheden i euroområdet synes i stort omfang strukturbestemt og har 
i de senere år ændret sig beskedent og med en vis forsinkelse i forhold til 
væksten. Således har stigningen i ledigheden i euroområdet været mode
rat i perioden med lav vækst i 2001 og 2002 , j f i  f ig u r  2.7b. En tilsvarende 
forskudt og langsom reaktion i nedadgående retning forventes i forbindel
se med det igangværende opsving. Ledigheden forventes at falde gradvis 
til et årsgennemsnit på ca. 8,6 pct. i 2005, jf. tabel 2.7.

Det ventede fald i ledigheden vil medvirke til at øge de disponible 
indkomster og dermed det private forbrug i euroområdet. Efter tilnær
melsesvist at være stagneret de seneste to år, ventes beskæftigelsen at stige 
moderat hen mod 2005 i kølvandet på det internationale opsving, jf. fi
gur 2.7b.

De offentlige finanser i euroområdet er forringet fra et underskud på 
1,6 pct. af BNP i 2001 til 2,7 pct. af BNP i 2003,7/ ta b el2.8. Forringel
sen skyldes primært vækstafmatningen, om end udviklingen i nogle euro- 
lande, herunder Tyskland og Frankrig, tillige skyldes lempelser af finans
politikken.

I 2004 vurderer Kommissionen, at euroområdets samlede budgetsaldo 
vil være uændret på -2,7 pct. af BNP, idet kun Belgien, Spanien og Fin
land ventes at ville have budgetter i overskud eller "tæt på balance". Seks 
lande, Tyskland, Frankrig, Italien, Portugal, Holland og Grækenland, 
vurderes at ville overskride tre-procentsgrænsen. I 2005 vurderes budget-

1 EU-Kommissionen skønner, at den strukturelle ledighed er ca. 8,7 pct. i 2004, falden
de dl 8,5 pct. i 2005. Til sammenligning var samme tal ca. 10 pct. i 1997.
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saldoen forbedret marginalt med 0,1 pct.enhed til et underskud på 2,6 
pct. af BNP. Den konjunkturrensede primære strukturelle saldo vurderes 
omtrent uændret fra 1,3 pct. af BNP i 2003 til ca. 1,2 pct. i 2004 og 
2005, svarende til en stort set neutral finanspolitik i prognoseperioden.

Tabel 2.8. Offentlige finanser, finanspolitik og outputgab i euroområ- 
det

2001 2002 2003 2004 2005

Offentlig saldo ........................ -1,6 -2,3
- Pct. af BNI 

-2,7
P ---------------------

-2,7 -2,6
Strukturel saldo0 .................... -2,3 -2,5 -2,2 -2,2 -2,2
Primær strukturel saldo0 ..... 1,6 1,2 1,3 1,2 1,2
Outputgab............................... 1,3 0,3 -1,2 -1,5 -1,3

I) Ekskl. provenu fra salg af UMTS-licenser. 
Kilde: EU-kommissionen

Inflationen i euroområdet
Forbrugerprisinflationen var 1,7 pct. i marts 2004 og steg til 2,3 pct. i 
april, blandt andet som følge af stigende oliepriser, jfi. f ig u r  2.8a. Energi
priserne er dog fortsat moderate, idet stigningen i olieprisen i dollar stort 
set er blevet neutraliseret af euroens styrkelse. For 2004 som helhed ven
tes en inflation på 1,8 pct., faldende til 1,6 pct. i 2005, j f i  ta b el2.9. Der- 
med ligger den forventede inflation under maksimumgrænsen på 2 pct. i 
ECBs definition af prisstabilitet. Forventningen til inflationsudviklingen 
skal især ses i lyset af euroens styrkelse samt forventningerne til fortsat 
ledig kapacitet i euroområdet.

Tabel 2.9. Inflationen i euroområdet
2001 2002 | 2003 2004

Dec. Maj
2005

Dec. Maj

Forbrugerpriser (H ICP)... 2,4 2,3 j 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6
Kilde: EU-kommissionen.

ECB sænkede i løbet af 2003 den pengepolitiske rente to gange med 
sammenlagt 0,75 pct.enheder og har siden juni 2003 fastholdt renten på 
2 pct., j f i  figu r  2.8b. Pengepolitikken i euroområdet er i lighed med pen
gepolitikken i USA lempelig i forhold til, hvad der er normalt for en til
svarende inflations- og konjunktursituation, j f i  f ig u r  2.9a og 2.9b.
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Figur 2.8a. Dekomponering af inflationen 
i euroområdet
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Figur 2.8b. Pengepolitisk og pengemar
kedsrente____________________ _

Pct. Pct-

—  3-måneders rente —  Pengepolitisk rente

Anm.: Tallene i figur 2.8a er månedlige årsvækstrater. Kerneinflation i euroområdet 
defineres som inflation ekskl. bidrag fra uforarbejdede fødevarer og energi.

Kilde: EU-kommissionen, Nationalbanken, ECB og Ecowin.

Det forventes, at ECB fastholder den pengepolitiske rente i resten af 
2004 for at undgå at stramme de finansielle forhold yderligere i en situa
tion, hvor opsvinget synes undervejs, og inflationen samtidig forventes at 
holde sig pænt under 2 pct. På baggrund af udsigterne for vækst og infla
tion ventes ECB gradvist at hæve renten med 1 pct.enhed i løbet af 2005.

Den korte rente forventes at falde svagt fra 2,3 pct. i 2003 til 2,1 pct. i 
2004 og derefter at stige i løbet af 2005 til et årsgennemsnit på 2,8 pct. i 
takt med at de forventede pengepolitiske stramninger indtræder, jf. tabel 
2.10. De lange renter vurderes samtidig at stige fra 4,1 pct. i 2003 til 4,8 
pct. i 2005.

Tabel 2.10. Skøn for renter i euroområdet
2003 2004

Dec. Maj
2005

Dec. Maj

3-mdrs. pengemarked, euroomr. . .... 2,3 2,3
Pct. -- 
2,1 3,2 2,8

10-årig statsobligation, Tyskland . .... 4,1 4,4 4,3 4,8 4,8

Kilde: Ecowin og egne skøn.
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Figur 2.9a. Faktisk (skønnet) og beregnet 
kort rente, euroområdet __________ ___
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Figur 2.9b. 10-årige statsobligationsren-
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—  Tyskland — Danmark

Anni.: I figur 2.9a er båndet omkring den beregnede rente givet som den gennemsnitli
ge absolutte afvigelse mellem den beregnede rente og den historiske, faktiske ren
te. Renten ved normal kapacitetsudnyttelse angiver renten ved en inflation på 2 
pct. og et outputgab på nul.

Kilde: EU-kommissionen, OECD, Nationalbanken, Ecowin og egne skøn og beregnin
ger, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2002.

2.4. Andre lande

Storbritannien, Sverige og Norge
Med en økonomisk vækst på 1,6 og 2,2 pct. i henholdsvis 2002 og 2003 
hører Storbritannien til de EU-lande, der har klaret sig bedst gennem den 
internationale afmatning. Væksten har i perioden været drevet af privat og 
offentligt forbrug, jf. tabel 2.11.

Siden 2001 har ledigheden været ca. 5 pct. af arbejdsstyrken og der
med tæt på det strukturelle niveau. Det niveau forventes at gælde progno- 
seperioden ud. Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, er forholdsvis 
lav og ventes at stige gradvist fra 1,4 pct. i 2003 til 1,9 pct. i 2005 -  det 
vil sige i underkanten af inflationsmålsætningen på 2 pct. Den pengepoli
tiske rente blev den 6. maj 2004 hævet med 0,25 pct.enhed til 4,25 pct.

I 2004 skønnes væksten i BNP at blive ca. 3 pct., faldende til 2,8 pct. i 
2005, j f  f ig u r  2.10a. Væksten ventes bredt funderet, trukket af privat og 
offentligt forbrug samt erhvervsinvesteringer. Efterhånden som det inter
nationale opsving far øget momentum, vurderes eksporten at stige kraftigt 
fra en negativ vækst på 0,1 pct. i 2003 til en positiv vækst på 5,1 og 6,7 
pct. i henholdsvis 2004 og 2005, jf. tabel 2.11.
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Tabel 2.11. BNP-vækst og økonomiske nøgletal for Storbritannien
2002 2003 2004

Dec.” Maj
2005

Dec.n Maj
I v C d l V c v l v o k  L/kL«

BNP-vækst........................ . 1,6 2,2 2,8 3,0 2,9 2,8
Privat forbrug ................. . 3,4 2,5 2,2 2,9 2,3 2,1
Faste investeringer.......... . 1,8 2,9 4,8 6,4 4,8 5,6
Lagerinvesteringer21......... . 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1
Offentligt forbrug .......... . 2,5 1,8 2,1 2,1 2,0 2,6
Eksport .............................. . -0,4 -0,1 5,1 5,1 6,6 6,7
Import ............................... . 4,0 0,9 0,9 5,9 5,5 5,8

--------- P ct.----------
Forbrugerprisinflation ... . 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,9

Pct. af arbejdsstyrke
Ledighed........................... . 5,1 5,0 4,9 5,0 4,9 5,0

Betalingsbalance.............. . -1,7 -1,7 -2,2 -2,1 -1,7 -1,8
Offentlige finanser.......... . -1,6 -3,2 -2,7 -2,8 -2,4 -2,6

1) Tal for december blev ikke offentliggjort i Økonomisk Redegørelse, december 
2003, men er fra EU-Kommissionen efterårsprognose, 2003.

2) Pct. af BNP.
Kilde: EU-kommissionen

Figur 2.10a. Årlig vækst i UK, Sverige og Figur 2.10b. Årlig real ændring i boligpri-

Anm: Figur 2.10b viser den årlige procentvise ændring. For Danmark er benyttet pris
udviklingen i enfamiliehuse fra Danmarks Statistik.

Kilde: Nigem og ADAMs databanker, Ecowin og egne beregninger

Som i flere andre lande er væksten i boligpriserne i Storbritannien høj, 
men aftagen d e ,^ figur2 .10b.

Underskuddet på de offentlige finanser er steget fra 1,6 pct. af BNP i 
2002 til 3,2 pct. i 2003. Storbritannien overskred således i 2003 Stabili-
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tets- og Vækstpagtens grænse for underskud på 3 pct. af BNP. EU- 
kommissionen har imidlertid vurderet, at underskuddet kun midlerti
digt overskrider grænsen på 3 pct., idet underskuddet skønnes at falde til
2,8 pct. af BNP i 2004 og 2,6 pct. i 2003. Storbritannien har desuden en 
særlig status i forhold til de fælles regler for finanspolitik, idet man ikke 
som de øvrige EU-lande er forpligtet til at undgå uforholdsmæssigt store 
underskud, men dog skal bestræbe sig herpå. EU-landene har derfor be
sluttet ikke at gå videre med proceduren vedrørende uforholdsmæssigt 
store budgetunderskud over for Storbritannien.

Efter afmatningen siden 2001 steg aktiviteten i norsk økonomi i andet 
halvår 2003 og trak den årlige BNP-vækst op på ca. Vi pct., jf. figur 
2.10a. I 2004 og 2005 ventes væksten at blive henholdsvis 3 og 2,7 pct., 
jf . tabel 2.12.

Tabel 2.12. Vækstskøn for Norge og Sverige
Gnst.
1999-
2001'

2002 2003 2004

Dec. Maj

2005

Dec. Maj
---------Realvækst, p ct.----------

Norge.................  2,5 1,4 0,4 2,1 3,0 2,7 2,7
Sverige................ 3,3 2,1 1,6 2,2 2,3 2,6 2,6

1) Geometrisk gennemsnit pr. år 
Kilde: Ecowin og EU-Kommissionen.

Den højere skønnede vækst i prognoseperioden i forhold til 2003 
skyldes blandt andet, at eksporten vurderes at stige som følge af det globa
le opsving og svækkelsen af den norske krone, jf. f igu r  2.1 la. Endvidere 
har udsigterne til meget lav inflation givet Norges Bank mulighed for at 
lempe pengepolitikken med hele 5,25 pct.enheder siden ultimo 2002.

Inflationen har været negativ i begyndelsen af 2004, j f  f ig u r  2.1 lb , og 
betydeligt under Norges inflationsmål på 2V2 pct. Den lave inflation af
spejler blandt andet store prisfald på flyrejser og telekommunikation -  
som følge af liberaliseringer inden for disse områder -  samt øget import af 
billige varer fra Asien, navnlig Kina. Desuden synes effekterne af kronens 
svækkelse på priserne i de udlandskonkurrende erhverv at ske med nogen 
forsinkelse.

Svensk økonomi har gradvis opbygget momentum siden den lave vækst 
i BNP på 0,9 pct. i 2001, jf. figur 2.10a. Privatforbruget har været under
støttet af skattelettelser i 2002 og er således vokset med 1,4 pct. i 2002 og
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2 pct. i 2003. Væksten i den samlede aktivitet faldt dog fra 2,1 pct. i 
2002 til 1,6 pct. i 2003, blandt andet på baggrund af en moderat vækst 
på 0,7 pct. i det offentlige forbrug og et fald i investeringerne på 2 pct.

Figur 2.1 la. Effektive valutakurser i Nor- Figur 2.1 lb. Kerne- og forbrugerprisinfla-

Anm.: I figur 2.1 la  indikerer en stigning, at valutaen deprecierer. 
Kilde: Ecowin og Norges Bank.

BNP-væksten skønnes at stige til 2,3 og 2,6 pct. i henholdsvis 2004 og 
2005, jf. tabel 2.12. Tillidsindikatorerne peger generelt i positiv retning 
og effekterne af det internationale opsving, herunder øget efterspørgsel 
efter telekommunikationsprodukter, ventes at øge vækstbidraget fra net- 
toeksporten fra 0,5 pct.enheder i 2003 til 0,7 pct.enheder i 2004. Væk
sten ventes bredt funderet. Den indenlandske efterspørgsel ventes at stige 
som følge af øget privatforbrug -  der trækkes op af formuegevinster på 
bolig- og aktiemarkedet -  hvortil kommer et akkumuleret behov for ny
investeringer. 2003 var tredje år i træk med negativ vækst i investeringer
ne.

Det lave investeringsniveau har afspejlet en vis overskudskapacitet i 
økonomien siden 2001, der sammenholdt med den lave aktivitet har ført 
til en faldende kerneinflation, jf . f ig u r  2 .12a. Den generelle forbrugerpris
inflation, målt ved HICP-indekset, har vist tilsvarende faldende tendens, 
men var -  som følge af midlertidige prisstigninger på ei og anden energi -  
høj i begyndelsen af 2003. Tilsvarende var HICP-inflationen lav (negativ) 
i begyndelsen af 2004, hvor disse basiseffekter trak inflationen ned.

Parallelt med det ventede opsving skønnes inflationen gradvist at stige 
til ca. 2 pct. i 2005, svarende til Riksbankens mellemfristede inflations
målsætning. I lyset af det moderate inflationspres er pengepolitikken lem
pet med 0,75 pct.enheder i 200 A, j f f i g u r  2.12b.
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Figur 2.12a. Kerne- og forbrugerprisinfla- Figur 2.12b. Pengepolitiske renter, UK,

Som i USA synes konjunkturopsvinget endnu ikke at have reduceret 
ledigheden, jf. figur 2.12b. På grund af den lave vækst — samt en redukti
on i antal beskæftigede i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger — steg 
ledigheden som årsgennemsnit fra 4,9 pct. i 2002 til 5,6 pct. i 2003. I 
2004 forhandles der overenskomster for ca. 85 pct. af det private ar
bejdsmarked. Givet den stigende ledighed og lave inflation synes der mu
lighed for en moderat lønudvikling. Ledigheden ventes fortsat at stige til 
6,1 pct. i 2004 for så at falde til 5,8 pct. i 2005, hvor effekterne af op
svinget ventes at indvirke på arbejdsmarkedet.

Overskuddet på de offentlige finanser steg fra balance i 2002 til et 
overskud på fra 0,7 pct. af BNP i 2003. I 2004 ventes overskuddet at 
blive ca. 0,2 pct., stigende til 0,7 pct. i 2005.

Central- og Østeuropa
I de 10 nye EU-lande2 blev selve udsigten til optagelse i EU pr. 1. maj 
2004 en kilde til vækst gennem hele 2003. Særligt de baltiske lande, Un
garn og Tjekkiet oplevede høj vækst i det private forbrug, som steg 4,4 
pct. i landene som helhed, jf. tabel 2.13. I perioden 2004-2005 ventes 
næsten samme vækstniveau. Det kan blandt andet tilskrives lettere adgang 
til udenlandsk finansiering som resultat af udviklingen i banksystemet 
hen mod indtrædelsen i EU.

Inflationen var i gennemsnit 2,1 pct. i ansøgerlandene i 2003, hvilket 
er på linje med euroområdet som helhed. I takt med en relativ stærk

De 10 nye medlemslande er Cypern, Malta, Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Un
garn, Polen, Slovakiet og Slovenien.
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vækst i lønningerne bevirkede dette, at købekraften for husholdningerne 
forbedredes gennem 2003. Dog ventes inflationen midlertidigt at stige til
3,8 pct. i 2004 blandt andet pga. harmonisering af skatter og moms.

De nyoptagede lande er nu i stor udstrækning begyndt at høste frugten 
af de direkte udenlandske investeringer, der blev foretaget i 1990’erne, og 
landene har nu en stor samhandel med omverdenen. Væksten i importen 
var i 2003 gennemsnitligt 8,6 pct., hvilket er 6 pct.enheder højere end 
niveauet i det resterende EU. Eksporten voksede i 2003 med 9,6 pct. på 
trods af afmatningen i EU, som under ét er landenes største samhandels
partner. Faldende valutaer i enkelte ansøgerlande bidrog til at øge ekspor
ten yderligere. Samlet set er handelsbalancen negativ for de nyoptagede 
lande, hvilket forventes at fortsætte gennem prognoseperioden.

Tabel 2.13. Nøgletal for de nyoptagede lande som helhed
2001 2002 2003 2004 2005

------Realvækst, pct. -------------
Privat forbrug....................................... 2,2 4,5 4,4 3,7 4,0
Offentligt forbrug.............................. 2,7 2,8 1,7 1,0 1,4
BNP....................................................... 2,5 2,4 3,6 4,0 4,2
Investeringer......................................... -0,9 -0,6 1,9 5,7 7,3
Eksport af varer og tjenester........... 7,1 4,4 9,6 8,9 8,5
I alt indenlandsk efterspørgsel......... 2,8 3,2 5,6 5,7 6,0
Import af varer og tjenester ............ 4,2 4,6 8,6 8,1 8,4
Beskæftigelse......................................... -0,1 -0,7 -0,4 0,3 0,8
Arbejdsløshed...................................... 14,5 14,8 14,3 14,1 13,8
Lønsum pr. ansat................................ 11,5 6,0 4,7 4,8 5,2
Enhedslønomkostninger................... 8,7 2,8 0,7 1,1 1,6
Handelsbalance, pct. af BNP.......... -5,9 -5,1 -4,6 -4,6 -4,8
Offentlig saldo, pct. af BNP............ -4,1 -4,9 -5,7 -5,0 -4,2
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP.. 38,5 39,4 42,2 44,4 45,2

1) Som pct. af arbejdsstyrken
Kilde: EU-kommissionen og egne beregninger.

Væksten i de totale investeringer i de nyoptagede lande forventes at 
stige fra 1,9 pct. i 2003 til 5,7 og 7,3 pct. i henholdsvis 2004 og 2005. 
Lave renter og det begyndende opsving i EU udgør — sammen med kom
mende EU-støtte — en stimulerende effekt i de nye lande. EU- 
Kommissionen skønner, at de 10 nye lande i forbindelse med optagelsen i 
alt vil modtage ca. 31 mia. euro årligt i perioden 2004-2006, svarende til 
ca. 7 pct. af det samlede årlige BNP i regionen.

På sigt ventes der at ske en udjævning i levestandard i det nye EU med 
25 lande, j f i  figu r  2 .13a. Således ventes lande med lavest BNP pr. indbyg-

54
Økonomisk Redegørelse ♦ Maj 2004



Kapitel 2 -  International økonomi og finansielle markeder

ger at ville få den højeste vækst i de kommende år. De baltiske lande ven
tes at få en vækst over 5 pct. i 2004-2005, mens den største acceleration 
ventes at ske i Polen med en stigning fra 1,4 i 2002 til 4,8 pct. i 2005.

Figur 2.13a. Vækst i BNP og BNP pr. 
indbygger i ansøgerlandene____________

BNP-vækst, gnst. 03-05 BNP-vækst, gnst. 03-05
»i .a r8

•LV

0 -I-----1---- I— r----- ,------,----- T-----1-----,-----1-----(- 0
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

BNP pr. indbygger (PPS af EU-15, gnst. 1998-2002)

Figur 2.13b. Offentlig gæld og offentlige 
finanser, Polen _____ _

Pct. af BNP Pct. af BNP
60 -i i r 0

— i—  — i—  — i—  — i—  — t  — i  i

98 99 00 01 02 03 04 05
Offentlig bruttogæld —  Offentlig saldo (h. akse)

Anm.: PPS (Purchasing Power Standard) er en beregningsmetode til udligning af for
skelle i købekraft i de sammenlignede lande.

Kilde: Eurostat

De nyoptagede lande har haft mindre budgetunderskud i 2003 end 
forventet. Det gennemsnitlige underskud er på 5,7 pct. af BNP. Det 
dækker blandt andet over et overskud i Estland på 2,6 pct. af BNP og et 
underskud i Tjekkiet på 12,9 pct. Cypern, Malta, Ungarn, Slovakiet, 
Tjekkiet og Polen overskrider Stabilitets- og Vækstpagtens grænse om et 
maksimalt underskud på de offentlige finanser på 3 pct. af BNP.

I henhold til vigtigheden af budgetkonsolidering for optagelse i euro- 
samarbejdet fokuseres der på at forbedre de offentlige finanser, hvilket 
ventes at få effekt i 2004-2005. En undtagelse er Polen, hvor øgede udgif
ter i forbindelse med højere indeksering af pensioner samt øgede indbeta
linger til EU -  grundet den uforudsete effekt af deprecieringen af zlotyen 
i 2003 -  ventes at øge det offentlige underskud til 6 pct. i 2004, j f i  f igu r  
2.13b.
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Boks 2.1. De nye landes karakteristika
På en række punkter adskiller de 10 nye EU-lande sig fra hinanden. Størrelsesmæssigt er 
de meget forskellige, idet der i 3 af landene, Polen, Tjekkiet og Ungarn, bor mere end 75 
pct. af de i alt 66,3 mio. indbyggere, jf. f igu r  a. De baltiske lande, Estland, Letland og 
Litauen, har samlet set 7,1 mio. indbyggere. 1 2002 androg den gennemsnitlige månedli
ge indtjening pr. arbejder i de nyoptagede lande 435 euro, hvis der korrigeres for lande
nes forskellige demografiske karakteristika, jf. f igu r  b. Tilsvarende var den gennemsnitlige 
indtjening 2277 euro pr. arbejder i EU-15.

Figur a. Befolkning, 2003 Figur b. Mdl. indtjening pr. arbejder,
2002
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Kilde: Eurostat og egne beregninger.
Anm. Malta indgår ikke i figur b, da der ikke findes data for månedlig indtjening.

Samlet set er Polen det land, der har størst underskud på handelsbalancen, jf. f igu r  c 
og d. Tre lande har overskud på handelsbalancen, nemlig Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. 
Den samlede årlige handelsbalance for de nyoptagede lande er dog negativ med 181 mio. 
euro. De baltiske lande har alle små underskud. Som følge af nedbrydning af toldbarrie
rer er det forventeligt, at samhandelen mellem de nyoptagede EU-lande og EU-15 vil 
stige i fremtiden.

Figur c. Handelsbalance, 2003
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Kilde: Eurostat og egne beregninger.

Figur d. Eksport og import, 2002
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I flere af de nyoptagede lande er der høje ledighedsrater, eksempelvis i Slovakiet og 
Polen hvor henholdsvis 17,1 og 19,2 pct. af arbejdsstyrken var ledig i 2003. Den gen
nemsnitlige ledighedsprocent i de nye lande er 14,3 pct., mod 8,0 pct. i EU-15. Det vil 
kunne medføre en vis migration i forbindelse med åbning for mobilitet af arbejdskraft.

Migrationen til Danmark fra de nyoptagede lande er af Finansministeriet anslået til 
39.000 personer i alt i perioden 2004-2030. Det bemærkes, at immigranter fra Øst- og 
Centraleuropa vil blive ansat under danske overenskomster. Det forventes, at den største 
del af migrationen vil finde sted i de kommende år, hvorefter en udligning af levestan
darderne i de 25 EU-lande vil gøre migration mindre attraktivt.

Beskæftigelsen i de nyoptagede lande faldt yderligere i 2003. Ledighe
den på 14,3 pct. er relativt høj, men der er store forskelle mellem landene. 
Spændet går fra ca. 5 pct. (i Cypern og Ungarn) til ca. 19 pct. (i Polen og 
Slovakiet). Det ventes, at beskæftigelsen vil stige moderat i 2004-2005 
som følge af forbedrede konjunkturer, således at ledigheden vil aftage til
13,8 pct. i 2005.

Japan og Østasien
Japansk økonomi har overrasket positivt i 2003, hvor væksten i BNP blev 
2,7 pct. (se evt. tabel 2.1). Trods en stigning på ca. 10 pct. i yennens vær
di over for dollar, har væksten hovedsagelig været drevet af eksporten, 
specielt til andre lande i Asien, herunder Kina. Væksten synes nu også at 
have bredt sig til den indenlandske økonomi. Således skyldes ca. 80 pct. 
af væksten på 1,6 pct. i 4. kvartal 2004 den indenlandske efterspørgsel.

I 2004 og 2005 ventes den japanske økonomi at vokse med henholds
vis 3,4 og 2,3 pct. Der er sket visse fremskridt med hensyn til at løse 
strukturelle problemer i virksomheds- og finanssektoren. Det taler for, at 
det japanske opsving kan vise sig at være af mere varig karakter. Deflati
onstendensen er aftaget betydeligt. Det offentlige underskud er dog fort
sat stort, men vurderes af EU-Kommissionen marginalt nedbragt fra 7,7 
pct. af BNP i 2003 til 7,2 pct. i 2005. Den offentlige gæld ventes i sam
me periode at stige fra 157 til ca. 166 pct. af BNP.

I det øvrige Asien ventes fortsat høj vækst i prognoseperioden. Blandt 
andet er privatforbruget og omfanget af turisme steget -  navnlig i lande, 
der tidligere var ramt af SARS-epidemien. Kinas BNP voksede i 2003 
med hele 9,1 pct. og vurderes at ville vokse med ca. 8,7 og 8,1 pct. i hen
holdsvis 2004 og 2005. Den høje aktivitet i Kina har været en væsentlig 
drivkraft bag opsvinget i Asien, men har også medført begyndende tegn 
på økonomisk overophedning, jf. boks 2.2. I Indien er væksten ligeledes
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høj. Den var 8 pct. i 2003 og vurderes at forblive omtrent på dette niveau 
i prognoseperioden.

Boks 2.2. Økonomisk udvikling i Kina_______ ______________ _
Den gennemsnitlige levestandard i Kina er i de senere år steget betydeligt hurtigere end 
i USA og Europa, målt ved købekraftskorrigeret BNP pr. indbygger. Kinas størrelse i 
verdensøkonomien har således været støt stigende, og i 2003 udgjorde Kinas økonomi 
13 pct. af USA's, målt ved laktisk BNP, jf. tabel a. Da omfanget af Kinas samhandel 
samtidig er øget betragteligt, og Kina nu er verdens 3. største handelsnation, på niveau 
med Japan, har udviklingen i den kinesiske økonomi tiltagende betydning for den 
globale økonomi.

Som handelspartner har Kina også øget betydningen for Danmark. Således er Kina 
nu Danmarks 9. største handelspartner, målt på varehandel, og den 6. største partner, 
hvis der kun ses på vareimport.

Tabel a. Nøgletal for Kina
2001 2002 2003 | 2004 2005""

Realvækst i pct.
BNP-vækst.......................................... 7,3 8,0 9,1 8,7 8,1
Eksport af varer................................. 14,8 25,2 28,5 18,5 19,1
Import af varer.................................... 12,5 25,1 35,0 22,3 21,7

--------Pct. af BN P ------------
Vare og tjenestebalancen ................ 2,4 3,0 1,4 0,8 U
Betalingsbalancens løbende poster. 1,5 2,8 2,1 1,3 1,5
FDI, pct. af bruttoinvesteringer .... 11,0 10,0 8,0 - -
BNP pr. indbygger, USA=100...... 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2
BNP pr. indbygger”, USA=100 .... 12,1 12,8 13,4 13,9 14,6
Samlet BNP, U SA-100 ................... 11,6 12,1 12,8 13,5 14,2

1) Købekraftskorrigeret.
Kilde: EU-kommissionen, IMF, OECD og egne beregninger.

Væksten har de senere år i høj grad været drevet af investeringer, blandt andet i 
infrastruktur og ejendomsbyggeri, som i 2003 steg 28 pct. Samtidig leverer privatfor
bruget også et betydeligt vækstbidrag, mens vækstbidraget fra nettoeksporten var om
trent nul i 2003.

Efter USA er Kina nu verdens næststørste modtager af direkte investeringer fra 
udlandet (FDI). Mens disse tidligere primært var rettet mod produktion af varer med 
de udviklede lande som aftagere, er de nu i tiltagende grad rettet mod efterspørgsel i 
Kina.

Overskuddet på Kinas vare- og tjenestebalance har de senere år været faldende. 
Selvom kinesisk vareeksport har udvist højere reale vækstrater, er Kinas import af varer 
med 35 pct. realvækst i 2003 steget endnu hurtigere.

Den hurtige vækst har givet anledning til overvejelser om, hvorvidt den kinesiske 
økonomi er i fare for overophedning og i så fald, hvor store konsekvenser en eventuel 
brat korrektion i den kinesiske vækst ville fa for det globale opsving. Umiddelbart er en
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såkaldt ’’blød landing”, hvor vækstraten gradvist falder, men hvor kinesisk økonomi 
fortsat leverer et betydeligt bidrag til den globale vækst, dog mest sandsynlig. En op
hævelse af bindingen af den kinesiske valuta til dollaren ville øge sandsynligheden for 
en blød landing i kraft af lidt lavere eksportvækst, men samtidig styrke de kinesiske 
realindkomster igennem bytteforholdsforbedringer.

For at sikre holdbarheden i den kinesiske vækst er der i stigende grad behov for 
strukturreformer, især reformer af de store statsejede virksomheder og af bankerne. 
Den nødvendige omstilling væk fra en økonomi, der fortsat primært er landbrugsbase
ret, vil uundgåeligt i en periode medføre højere arbejdsløshed. For at gøre denne pro
ces mere smertefri og opretholde den indenlandske efterspørgsel -  samt fremadrettet at 
sikre et fleksibelt arbejdsmarked -  kan der være behov for en styrkelse af det sociale 
sikkerhedsnet.

Latinamerika
I Latinamerika synes den økonomiske udvikling vendt efter afmatningen i 
2001-2002. Konjunkturopsvinget har været eksportdrevet som følge af 
stigende verdenshandel og store valutadeprecieringer, j f i  f ig u r  2 .14a. Ud
sigterne er fortsat usikre for Latinamerika, men på linje med udviklingen i 
resten af verden vurderes væksten at tage til i 2004 og 2005, efterhånden 
som den øgede aktivitet i eksportsektoren smitter af på den indenlandske 
økonomi.

Figur 2.14a. Valutakursudvikling over for Figur 2.14b. Årlig vækst i BNP i Argenti-

Kilde: Ecowin

Efter en recession i 1999 til 2002 har Argentina i 2003 oplevet en mar
kant stigning i BNP-væksten, der gik fra -10,9 pct. i 2002 til 8,7 pct. i 
2003, jf. f ig u r  2.14b. Trods det store opsving i væksten, vil det tage lang 
tid, før det tidligere BNP-niveau er nået. Styrken bag den økonomiske 
genopretning er afhængig af, hvilke fremskridt der gøres med hensyn til 
strukturelle reformer, herunder omstruktureringen af den offentlige gæld.
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I 2003 faldt BNP i Brasilien med 0,2 pct., jf. figur 2.14b. Brasilien har 
ført en sund makroøkonomisk politik og har udvist fremskridt med hen
syn til gennemførelsen af strukturelle reformer. I kombination med en 
kraftig nedsættelse af den pengepolitiske rente på 10,25 pct.enheder siden 
juni 2003 ventes det at føre til en vækst på ca. 3,4 pct. og 4,7 pct. i hen
holdsvis 2004 og 2005.

Mexicos BNP voksede i 2003 med 1,3 pct., en stigning på 0,6 
pct.enheder i forhold til 2002, jf. figur 2.14b. Sammenholdt med den 
høje aktivitet i USA har den lave Mexicanske vækst i BNP og eksport 
givet anledning til spekulationer om, hvorvidt Mexico taber markedsan
dele i USA til Kina. Blandt andet på grund af et lavt lønniveau og be
skedne transportomkostninger til USA, har Mexico tidligere tiltrukket 
amerikanske produktionsvirksomheder, men med Kinas stigende integra
tion i verdensøkonomien, er konkurrencen om denne type virksomheder 
skærpet, jf. boks 2.2 om den store kapitaltilstrømning til Kina. Mexicansk 
eksport må dog forventes at nyde godt af pesoens fald over for dollaren, jf. 
figur 2.14a.

2.5. Finansielle markeder i Danmark
Danmarks Nationalbank sænkede i løbet af 2003 udlånsrenten med i alt 
0,8 pct.enheder. Udover to nedsættelser på tilsammen 0,75 pct.enheder 
på baggrund af tilsvarende nedsættelser af ECBs pengepolitiske rente, blev 
renten ensidigt lempet med 0,05 pct.enheder i maj efter en periode med 
høj valutatilstrømning. Den korte rente var i 2003 i gennemsnit 2,4 pct., 
jf. tabel 2.14, og i 2004 ventes et årsgennemsnit på 2,3 pct. i lyset af for
ventningen om fastholdte pengepolitiske renter året ud. I 2005 ventes den 
korte rente at stige til 3,1 pct. i takt med, at ECB gradvist ventes at hæve 
renten.

Årsgennemsnittet for den 10-årige rente var i 2003 på 4,3 pct. og ven
tes gradvist at stige i prognoseårene til 4,5 pct. i 2004 og 5,1 pct. i 2005. 
Både det korte og det lange rentespænd til euroområdet ventes at stige fra 
henholdsvis 0,1 og 0,2 pct.enheder i 2003 til 0,3 pct.enheder i 2005. Det 
beskedne rentespænd — særligt i den korte ende — skal primært ses i lyset 
af en mere favorabel udvikling i dansk økonomi end i euroområdet og i 
særdeleshed Tyskland. Realkreditobligationerne ventes stort set at ville 
følge udviklingen i statspapirerne. Dog ventes spændet mellem renterne 
på de toneangivende lange stats- og realkreditobligationer at falde fra 1,1 
pct.enheder i 2003 til 0,8 pct.enheder i 2005, i takt med at det øgede 
renteniveau mindsker konverteringspræmien på realkreditlånene.
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Tabel 2,14. Skøn for renter i Danmark og rentespænd
2003

Dec.
2004

Maj
2005

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

1) Toneangivende.
Kilde: Ecowin og egne skøn.

2.6. Råvarer, valuta- og aktiemarkeder

Råvarepriser og valutakurser
Opsvinget i verdensøkonomien har medført et opadgående pres på råva
repriserne, j f  f ig u r  2.15a. Navnlig er olieprisen steget mere end forventet 
ved vurderingen i december, hvilket stigende priser på oliefutures også har 
afspejlet, jf. f ig u r  2.15. b.

Den stigende oliepris skyldes både forhold på udbuds- og efterspørg
selssiden. Der har været tvivl om, hvorvidt OPEC vil opjustere det nuvæ
rende prisbånd på 22-28 dollar pr. tønde olie, og størrelsen af olielagrene 
i blandt andet USA har vist sig lavere end ventet. Desuden blev efter
spørgslen øget af en usædvanlig kold vinter i USA. Den stigende globale 
aktivitet, samt terrortrusler på olieinstallationer i Mellemøsten, har også 
bidraget til prisstigningerne.

I løbet af maj 2004 er olieprisen steget fra 35 dollar til omtrent 39 dol
lar pr. tønde, jf. figur 2.14b. Olieprisen i euro er blevet holdt nede af dol
larens fald over for euroen. I løbet af prognoseperioden ventes prisen at 
falde noget, svarende til et gennemsnitligt niveau på ca. 33 dollar pr. tøn
de i 2004 og ca. 29 dollar pr. tønde i 2005, jf. tabel 2.15. Futuremarke- 
derne for olie indikerer også faldende priser, jf. figur 2.15b.
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Figur 2 .15a. Råvarepriser ekskl. energi i Figur 2 .15b. Spot- og future-priser på olie

Anm.: Figur 2.14a viser Reuter's commodity indeks. Figur 2.11b viser gennemsnitlige 
månedspriser. Futurepriserne -  "Fut." -  angiver eksempelvis prisen pr. 1. april 
2004 på olie til levering ultimo 2005.

Kilde: Ecowin

Tabel 2.15. Oliepriser
2002 2003 2004 2005

Dec. Maj Dec. Maj
Pris pr. tønde (dollar) ....... ..... 25,0 28,9 26,5 31,1 25,0 28,9
Pris pr. tønde (euro) .......... ..... 26,5 25,6 22,5 25,7 21,2 24,3

Anm.: Olietypen er Brent.
Kilde: Ecowin og EU-Kommissionen.

Selvom olieprisen er steget meget i løbet af 2003 og 2004, er det nu
værende prisniveau på ca. 39 dollar pr. tønde ikke foruroligende højt, når 
der korrigeres for den almindelige in flationsudvikling,^ f i g u r 2.16a.

Udviklingen i hovedvalutaerne siden årsskiftet har været præget af stor 
volatilitet. I andet halvår 2003 faldt dollaren med 7,7 pct. over for euroen 
og med 10 pct. over for y en n en ,^  f igu r  2.16b. I forhold til alle samhan
delspartnere var faldet dog mindre, svarende til et fald på 3,6 pct. i den 
effektive dollarkurs.

I løbet af 2004 er udviklingen vendt, og dollaren styrket over for euro
en og yennen med henholdsvis 4,3 pct. og 5,3 pct. Apprecieringen skyl
des blandt andet udsigterne til øget vækst i USA i 2004 og 2005, der har 
ført til stigende amerikanske markedsrenter. Endvidere har valutamarke
derne reageret på rygter om, at den japanske centralbank i fremtiden vil 
intervenere mindre for at holde yennen lav over for dollaren. I prognose
perioden ventes en gennemsnitlig dollar-eurokurs på 1,21 og 1,19 i hen-
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holdsvis 2004 og 2005, jf. tabel 2.16, svarende til at kronekursen over for 
dollar vil være henholdsvis 6,18 og 6,25.

Figur 2.16a. Udvikling i den reale oliepris

Indeks 1995 = 100 Indeks 1995 = 100

Figur 2 .16b. Kursudvikling i hovedvaluta- 
erne samt effektiv dollarkurs

Indeks (eff. USD) USD pr. EUR
JPY pr. USD

—  Effektiv nominel USD — JPY/USD
—  USD/EUR (h. akse)

Anm: I Figur 2.16a er olietypen Brent, deflateret med udviklingen i det amerikanske 
forbrugerprisindeks, ekskl. energi.

Kilde: Ecowin

Tabel 2.16. Valutakursforudsætninger
2002 2003

Dec.
2004

Maj
2005

Dec. Maj
Dollar pr. euro ......... 0,94 1,13 1,18 1,21 1,18 1,19
Kroner pr. euro......... 7,43 7,43 7,44 7,44 7,44 7,44
Kroner pr. dollar ..... 7,89 6,58 6,31 6,18 6,31 6,25
Effektiv kronekurs ... 97,8 101,2 101,9 101,7 101,9 101,5

Kilde: Ecowin og egne skøn.

Aktiemarkeder
Aktiemarkederne fortsatte i de første måneder af 2004 den stigende ten
dens siden foråret 2003, jf. f ig u r  2.17a. Frem til marts 2004 steg det dan
ske KFX-indeks med knap 47 pct. i forhold til lavpunktet i marts 2003, 
mens de europæiske og japanske indeks steg henholdsvis 44 og 51 pct., jf. 
figur 2.17a. Det amerikanske aktieindeks er steget 40 pct. siden lavpunk
tet i oktober 2002.

Kursstigningerne i starten af 2004 er siden afløst af kursfald blandt 
andet på grund af udsigten til et højere renteniveau som følge af opsvinget 
samt stigende råvare- og energipriser. Medio maj er de fleste aktieindeks 
således tilbage ved niveauet i starten af 2004. Siden årsskiftet er KFX- 
indekset steget 2 pct., det vil sige en smule mere end det europæiske in-
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deks. Det japanske og amerikanske indeks er faldet henholdsvis 2 og 3 
pct.

Figur 2.17a. Udvalgte aktieindeks

Kilde: Ecowin.

De generelle kursstigninger i 2003 har afspejlet øget indtjening i virk
somhederne samt positive forventninger til fremtiden. Tilsvarende har 
risikopræmien på erhvervsobligationer været faldende i løbet af 2003, 
hvilket har givet virksomhederne bedre finansieringsvilkår, jf. f ig u r  2.17b. 
Aktiekursgevinsterne i 2003 har — sammenholdt med stigende boligpriser 
-  øget husholdningernes formuer i mange lande. Navnlig i USA, hvor 
husholdningernes aktieformue er forholdsvis stor, har det understøttet 
privatforbruget.

Tabel 2.17. Aktiekursgevinster i forskellige lande
4. dec

Gnst.
90-001’ 2001 2002 2003 20042’ 2003- 

17. maj 
2004

U SA .................. 13 -13 -23 26 -2 -1
Europa............. 11 -20 -35 18 -3 1
japan ............... -9 -24 -19 24 -2 1
Danmark ....... 10 -13 -27 22 2 2

Anm.: Aktieindeks: S&P500, Eurostoxx broad, Nikkei 225, KFX. I tabellen refereres til 
4. dec., da Økonomisk Redegørelse, december 2003 byggede på begivenheder frem 
til denne dato.

1) Geometrisk gennemsnit pr. år.
2) 1. ja n u a r -17 maj.
Kilde: Ecowin.

64
Økonomisk Redegørelse ♦ Maj 2004



Kapitel 3 -  Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

3. Indenlandsk efterspørgsel 
og udenrigshandel

Den indenlandske efterspørgsel ventes at vokse m ed 2,9 pct. i indeværende år 
°g 2,5 pct. i 2005. Det er en opjustering i fo rh o ld  til december på  henholdsvis 
0,9 og 0,5 pct. enheder.

Væksten i husholdningernes reale disponible indkomster forven tes at blive
4,2 pct. i 2004 efier en stigning på  2 ,6 pct. i 2003. Skattenedsættelserne bi
drager betydeligt til frem gangen i 2004, der derm ed v il være den største siden 
1995.

Det private fo rb ru g skønnes at vokse m ed 3 ,6 pct. i år og 3 ,0  pct. i 2005. 
Forårspakken bidrager isoleret set m ed en stigning på  0,6 pct.enheder i 2004. 
Bilkøbet ventes at stige 20 pct. i år og yderligere 8 pct. næste år.

Efter en stign ing på  3,3 pct. i 2003 ventes kontantprisen fo r  enfamiliehuse 
at vokse 4,5 pct. i 2004 og 2,5 pct. i 2005. Efier en stigning på  7,8 pct. i 
2003 ventes boligbyggeriet at vokse yderligere 4,0 pct. i 2004, hvilket bl.a. 
skal ses i lyset a f  initiativerne inden fo r  det støttede boligbyggeri i Forårspak
ken og en forven tet frem gang i det private boligbyggeri. På trods a f  en fo rv en 
tet stigning i d et private boligbyggeri i 2005 ventes boliginvesteringerne under 
ét at fa ld e omkring 2,5  pct. i 2005.

Efier en forholdsvis kraftig genopretning i tredje og f je rd e  kvartal 2003 
skønnes erhvervsinvesteringerne at stige m ed 3,8 pct. i 2004 og 5,0 pct. i 
2005, hvilket understøttes a f  den ventede stigning i den økonomiske aktivitet.

1 2004 og 2005 ventes eksporten a f  varer og tjenester a t vokse henholdsvis 
2,8 og 5,1 pct., mens importen a f  varer og tjenester skønnes at stige henholds
vis 4,3 og 5,4 pct. 1 2004 og 2005 skønnes vækstbidraget fra  nettoeksporten 
at andrage henholdsvis -0,5 og 0,1 pct.enheder. Overskuddet på  betalingsba
lancens løbende poster ventes i prognoseårene at stige til 45 mia.kr., hvorved  
udlandsgælden (inklusive skønnede værdireguleringer i 2004 og 2005) redu
ceres fr a  15 pct. a f  BNP ultimo 2003 til ca. 6 V2 pct. a f BNP ultimo 2005.
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3.1. Indkomster og formue

Husholdningernes reale disponible indkomster
Væksten i husholdningernes reale disponible indkomster forventes at blive
4,2 pct. i 2004 efter en stigning på 2,6 pct. i 2003, jf. tabel 3.1 o g  figu r  
3.1b. Fremgangen i 2004 vil dermed være den største siden 1995. I 2005 
ventes væksten at blive 1,3 pct.

Tabel 3.1. De reale disponible indkomster og formuen _______ _____
Gnst.
91-03 2000 2001 2002 2003 I 2004 2005

Reale disponible indkomster: ----------------------------Vækst i pct.------------------------
Husholdninger0....................  1,2 0,8 1,0 1,7 2,6 4,2 1,3
Samlet privat sektor............  1,6 2,9 1,4 1,9 1,1 2,9 2,9
Do. korrigeret0 .....................  1,5 2,9 0,8 1,1 1,1 4,3 3,0

Real privat formue (u lt.)3).....  1,5_____ 3,5 1,5 0,2 -1,3 3,5 4,3

Anm.: Der deflateres med den implicitte deflator for det private forbrug, jf. tabel B .l.
1) De reale forbrugsdisponible indkomster ifølge ADAM, jf. bilagstabel B.17.
2) Korrigeret for SP og aktieafkastskat, jf. bilagstabel B. 17.
3) Omfatter ikke aktier, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2002, appendiks 3.1, idet 

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

En væsendig del af den kraftige forøgelse af stigningen i husholdnin
gernes indkomster i 2004 skyldes den umiddelbare virkning af nedsættel
sen af skatten på arbejdsindkomst samt suspensionen af indbetalingerne 
til Særlig Pensionsopsparing, j f  tabel 3.2. Hertil kommer den forventede 
stigning i produktionen og fremgang i beskæftigelsen.

Forårspakkens fremrykning af de tidligere besluttede nedsættelser af 
skatten på arbejdsindkomst for årene 2005 til 2007 og suspensionen af 
indbetalingerne til Særlig Pensionsopsparing i 2004 og 2005 træder i 
kraft fra midten af 2004 og indebærer en forøgelse af husholdningernes 
disponible indkomster på knap 8 mia.kr. på årsbasis. Sammen med den 
tidligere gennemførte nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst fra be
gyndelsen af 2004 indebærer det en samlet forøgelse af husholdningernes 
disponible indkomster i 2004 på næsten 14 mia.kr. Det svarer til 2,4 pct. 
af husholdningernes forbrugsdisponible indkomster.

Udmøntningen af Forårspakkens fremrykning til 2004 af den tidligere 
aftalte pulje til social- og sundhedsformål på 570 mio.kr. indebærer en
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forhøjelse af folkepension mv. fra 2004 svarende til 0,1 pct. af hushold
ningernes indkomster og 0,7 pct. af udbetalingerne af folkepension'.

I 2005 yder stigningen i den reale lønsum ligesom i 2004 et ret stort 
bidrag til væksten i de reale forbrugsdisponible indkomster. Derimod er 
der i 2005 kun en lille real stigning i indkomstoverførslerne blandt andet 
på grund af den faldende ledighed, hvilket er et udtryk for virkningen af 
de automatiske stabilisatorer. Hertil kommer, at den skønnede satsregule
ring i 2005 på 2,6 pct. indebærer en mindre real stigning i satserne for 
overførslerne end de relativt store satsreguleringsprocenter i 2003 og 2004 
på henholdsvis 3,2 og 2,9 pct.

Nedsættelsen af alderen for folkepension for personer, der fylder 65 år 
efter 1. juli 2004, virker stort set neutralt på niveauet for overførslerne.

Tabel 3.2. Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible 
indkomst i 2003 - 2005

2003 I 2004 2005
Stigning i husholdningernes reale forbrugsdisponible ind- ----------- Pct.------------
komst'1........................................................................................................  2,6 4,2 1,3
H eraf bidrag fra : -------- Pct.enheder-----
Real stigning i lønsummen21................................................................  0,4 | 1,9 1,8
Skattenedsættelser og suspension af SP-indbetalingerne 31 ............ - 2,4
Real stigning i de samlede indkomstoverførsler..............................  1,5 j 0,5 0,1
1 øvrigt41 ....................................................................................................  0,7 -0,6 -0,6

1) Jf. note 1 til tabel 3.1.
2) Inkl. pensionsbidrag.
3) Lavere skat på arbejdsindkomst fra 1. januar 2004 samt Forårspakkens fremryk

ning af de tidligere besluttede nedsættelser af skatten på arbejdsindkomst for åre
ne 2005-2007 og suspensionen af indbetalingerne til Særlig Pensionsopsparing i 
2004 og 2005 med virkning fra midten af 2004.

4) Består bl.a. al ændringer i bruttooverskuddet i enkeltmandsvirksomheder, i net- 
torenteudgifterne samt i nettoindbetalingerne til pensionskasser mv.

Kilde: ADAM og egne beregninger.

I 2004 og 2005 skønnes en stigning i husholdningernes nettorenteud- 
gifter, som var stort set uændrede i 20032.

1 Forårspakkens virkninger for forskellige typer af lønmodtager- og pensionistfamilier er 
vist i tabel 3.3.
2 Nettorenteudgifterne er ekskl. renteindtægterne i pensionskasser mv. med det her 
anvendte indkomstbegreb. Husholdningernes nettofordringserhvervelse er negativ i hele 
perioden, også når pensionsopsparingen medregnes,^ bilagstabel B.15.
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Den gennemsnitlige kommunale og amtskommunale indkomstskatte
procent forudsættes i henhold til skattestoppet at være uændret i 2005, 
ligesom den er det i 2003 og 2004.

Den aftalte årlige arbejdstid er i henhold til de indgåede overenskom
ster uændret i 2005, mens der fortsat er en lille forkortelse af den aftalte 
arbejdstid fra årsgennemsnittet for 2003 til årsgennemsnittet for 2004 
som følge af tidligere aftaler om flere feriefridage.

Når der korrigeres for virkningerne af Forårspakken, er skønnet over 
stigningen i husholdningernes reale forbrugsdisponible indkomster i både 
2004 og 2005 sat ned med omkring Vi pct.enhed i forhold til december- 
redegørelsen. Nedjusteringerne skyldes blandt andet en ændret vurdering 
af nettorenteudgifterne og -  for 2004 -  indkomstoverførslerne.

For 2003 regnes der nu med, at stigningen i husholdningernes reale 
forbrugsdisponible indkomster har været 1 pct.enhed større end vurderet i 
december. Årsagen er blandt andet en revision af indkomstoverførslerne. 
De nye tal er baseret på det foreløbige nationalregnskab, men det er stadig 
et usikkert skøn, da nationalregnskabet for 2003 endnu ikke viser opde
lingen på institutionelle sektorer.

Hele den private sektors reale disponible indkomster og formue
Også for den samlede private sektor ventes en kraftig forøgelse af stignin
gen i den reale disponible indkomst i 2004 (korrigeret, jf. tabel 3.1).

Således skønnes indkomststigningen i hele den private sektor at blive
4,3 pct. i 2004 mod en stigning på lidt over 1 pct. i 2003. I 2005 ventes 
en fortsat ret stor vækst på 3,0 pct., jf. tabel 3.1 og f ig u r  3 .1a og b.

Når stigningen i hele den private sektors indkomster i 2005 skønnes at 
blive noget større end for husholdningerne, skyldes det, at der ventes en 
fortsat stærk vækst i selskabernes bruttooverskud samtidig med, at sel
skabsskatten skønnes at falde lidt.

Den private sektors samlede nettofo rm u e, der spiller en rolle for ud
viklingen i det private forbrug, skønnes at vise en kraftig real vækst på 31/2 
pct. igennem 2004 og 4V4 pct. igennem 2005 som følge af fortsat voksen
de ejendomspriser, vækst i bilbestanden og en forøgelse af virksomheder
nes kapitalapparat.

3 Opgjort ekskl. aktier, jf. note 3 til tabel 3.1.
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Figur 3.1a. Vækst den private sektors reale 
disponible indkomst og det reale BNP

Pct. Pct.
5 i r 5

-1 -I------1------r— -- 1------1------------1------1- -1
99 00 01 02 03 04 05

■ Private sektor ■ BNP

Figur 3.1b. Vækst i den private sektors og 
husholdningernes reale disp. indkomst

Pct. Pct.
5 i  r 5

-1 -I-------t-------1------- i------- 1------- ------- 1------- 1- -1
99 00 01 02 03 04 05

■ Private sektor ■ Husholdninger

Anm.: Den private sektors indkomst er korrigeret, og husholdningernes indkomster er 
de reale forbrugsdisponible indkomster ifølge ADAM, jf. tabel 3.1.

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne skøn.

Udviklingen i den reale disponible indkomst for typiske familier 
Typiske lønmodtagerfamiYier ventes i 2004 at opnå en kraftig vækst i den 
reale disponible indkomst på op til 5Vå pct., j f  tabel3.3.

Hovedårsagen er nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst (herunder 
beskæftigelsesfradraget) i 2004 fra begyndelsen af året og virkningen af 
Forårspakken. Forårspakken indebærer som nævnt, at de tidligere beslut
tede skattenedsættelser for årene 2005-2007 gennemføres allerede i 2004, 
samt at der sker et stop for indbetalingerne til Særlig Pensionsopsparing i 
2004 og 2005.

Forårspakkens skattenedsættelser mv. træder i kraft 1. juni 2004. Pak
ken har helårsvirkning i 2004, fordi skattenedsættelserne mv. for hele året 
fordeles på årets sidste syv måneder.

I beløb udgør forøgelsen af en LO-parfamilies disponible indkomst 
som følge af Forårspakken knap 6.000 kr. i 2004. Inklusive virkningerne 
af skattenedsættelsen fra begyndelsen af året udgør indkomstforøgelsen 
11.300 kr.

I 2005 ventes stigninger i lønmodtagerfamiliernes reale disponible 
indkomster på 1-2 pct., understøttet af den fortsat ret lave stigning i for
brugerpriserne som følge af blandt andet skattestoppet samt -  for bolig
ejernes vedkommende — af stoppet for stigningen i ejendomsværdiskatten.

Den enlige pensionist har fået en særlig stor stigning i den reale dispo
nible indkomst i 2003 på 4 pct. som følge af den supplerende engangs- 
ydelse, idet pensionisten er forudsat ikke at have indkomst ud over folke-
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pensionen. Fra 2004 modtager den enlige pensionist den supplerende 
pensionsydelse.

Pensionistparret får en betydelig indkomststigning i 2004 som følge af, 
at der i kraft af Forårspakken sker en væsentlig reduktion af modregnin
gen for indkomst ved beregning af den supplerende pensionsydelse. Der
med bliver pensionister, der kun har supplerende indkomst i form af 
ATP, berettigede til den supplerende pensionsydelse fra 2004. Den sup
plerende pensionsydelse, der er skattepligtig og indgår i beregningsgrund
laget for boligstøtten, udgør 5.100 kr. i 2004.

Tabel 3.3. Udviklingen i den gennemsnitlige reale disponible indkomst 
for familietyper mv._______ ________________________ ____________

Gnst.
95-02 2000 2001 2002 2003 2004 2005

T? f ‘ *tsougejere.
Privatansat LO-par ..... .. 0,7 -0,6 0,5 1,1 0,5 4,8 1,0

funktionærpar....... 1,6 0,2 1,1 1,7 1,6 4,9 2,0
Offentlig ansat p ar...... .. 0,9 -0,4 0,9 0,8 0,4 5,5 1,2
Pensionistpar' ’ ............... .. 0,7 1,0 1,1 0,9 1,2 5,3 1,1
Lejere:
Privatansat LO-par...... .. 1,0 0,5 1,4 0,9 0,4 3,3 0,9
Enlig LO’er, 35 pct.
ledig................................. .. 1,4 5,4 1,5 0,9 0,5 3,0 0,9
Enlig pensionist”.......... .. 0,4 -0,9 0,9 0,7 4,02) 0,6 0,9
Faktisk gnst. f o r  a l le ]
Besk. lønmodtagere...... .. 2,3 1,7 2,0 2,4 - - -
Over 66-årige................ .. 2,1 1,9 2,5 1,2 - - -

Anm.: Beregningsmetoderne er uddybet i Finansministeriet: Fordeling og Incitamenter, 
ju n i 2002. Pensionisterne antages at have indkomst- og formueforhold, der be
rettiger til at modtage den skattepligtige, supplerende pensionsydelse fra 2004.

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

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

3) Baseret på en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen. Beregningsmetoden er revi
deret i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2003.

Kilde: Egne beregninger.

Udviklingen i de faktiske gennem snit to t den reale disponible indkomst 
viser gennemgående en noget større vækst end familietypeberegningerne. 
Det fremgår af tabel 3 .3’s nederste to linjer, der vedrører henholdsvis 
fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere og de ”over 66-årige”, baseret på en 
stikprøve af befolkningen.
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For lønmodtagerne skyldes forskellen blandt andet de stærkt stigende 
ejendomspriser i perioden, idet boligejernes indkomst i gennemsnitsbe
regningen får tillagt 4 pct. af ejendomsværdien som afkast af boligformu
en/' Hertil kommer blandt andet, at der hvert år sker en forskydning af 
arbejdsstyrkens sammensætning over mod flere høj tuddannede.

For de ”over 66-årige” er forklaringen -  ud over de stigende ejendoms
priser — at der hvert år er en (netto) tilgang af personer i denne aldersgrup
pe med en relativt stor supplerende indkomst fra ATP og private pen
sionsordninger.

3.2. Det private forbrug
Det private forbrug skønnes at vokse med 3,6 pct. i indeværende år og 
3,0 pct. i 2005 efter en stigning på 1,1 pct. i 2003, jf. tabel 3.4 og f igu r  
3.2a. I forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2004 er der tale om en 
opjustering på 0,6 pct.enheder i 2004 og 0,5 pct.enheder i 2005.

Figur 3.2a. Det private forbrug, 1990- Figur 3.2b. Privat forbrug, SP og beta-
2005 lingsbalance

Mia. kr. Cnst. årlig realvækst, pct. 
”SP" indføres ”SP” suspenderes r  4

94 96 98 00 02 04
■  Privatforbrug 1998-2003 (h. akse)
■  Privat forbrug (h. akse)
—  Betalingsbalancen

Anm.: Figur 3.2b: Det ekstraordinære pensionsbidrag på 1 pct. af arbejdsmarkeds
bidragsgrundlaget (senere omdøbt til Særlig Pensionsopsparing, SP) blev første 
gang opkrævet pr. 1. januar 1998. Betalingsbalancen er angivet som 12 måneders 
glidende gennemsnit. For uddybning omkring forhold vedrørende betalingsba
lancen m.m. henvises til afsnit 3.5.

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

Opjusteringen skyldes altovervejende Forårspakken, herunder specielt 
suspensionen af det specielle pensionsbidrag (SP) og fremrykningen af de

1 familietypeberegningerne er husejerfamiliernes afkast af boligformuen derimod knyt
tet til udviklingen i huslejerne, som er steget betydelig langsommere end huspriserne i 
den pågældende periode.

Økonomisk Redegørelse ♦ Maj 2004 ~] *|



Kapitel 3 -  Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

aftalte skattelettelser for 2005-2007. Den samlede Forårspakke skønnes 
isoleret set at trække væksten i det private forbrug op med ca. 0,6 
pct.enheder i 2004 og ca. 0,2 pct.enheder i 2005. Sammen med indførel
sen af beskæftigelsesfradraget og forhøjelsen af grænsen for mellemskat pr. 
1. januar 2004 øges det private forbrug således isoleret set med omkring 
1,0 pct.enhed. i 2004. Effekten af suspensionen af SP samt fremryknin
gen af skattepakken er imidlertid forbundet med usikkerhed, som specielt 
knytter sig til husholdningernes marginale forbrugstilbøjelighed, jf . boks 
3.1.

Beslutningen om at suspendere SP skal blandt andet ses i lyset af, at 
den midlertidige pensionsopsparing, DMP, (senere gjort permanent og 
omdøbt til Speciel Pensionsopsparing) blev indført i 1998 med sigte på, 
at begrænse væksten i det private forbrug, og derigennem blandt andet 
dæmpe presset på arbejdsmarkedet. Det skete umiddelbart forud for Pin
sepakken, som bidrog til en markant lavere vækst i det private forbrug i 
årene efter 1998, jf. figu r  3 .2 b.

Situationen er nu helt anderledes, idet vi nu har oplevet nogle år med 
svag vækst i det private forbrug, stigende ledighed siden starten af 2002 
og et forholdsvist stort overskud på betalingsbalancens løbende poster. 
Det er blandt andet på den baggrund, at beslutningen om at suspendere 
SP i 2004 og 2005 blev truffet.

Der var som ventet i Økonomisk Redegørelse, december 2003 tale om ac
celererende forbrugsvækst gennem 3. og specielt 4. kvartal sidste år. Det 
private forbrug voksede således med hele 1,8 pct. i 4. kvartal i forhold til 
3. kvartal og dermed synes forbruget for alvor at være kommet ud af peri
oden med tilpasning til en højere opsparing i årene 1998-2002. Året 
2003 kan i den sammenhæng bedst karakteriseres som et ’’mellemår”, idet 
forbruget ekskl. biler voksede 1,8 pct., hvilket er tæt på det historiske 
gennemsnit.

Boks 3.1. Forårspakke og forbrugstilbøjelighed_____________________
Forårspakkens betydning for det private forbrug og dermed også for BNP og beskæfti
gelse afhænger af husholdningernes marginale forbrugstilbøjelighed (MFT). Den 
kortsigtede forbrugstilbøjelighed i ADAM er en historisk estimeret gennemsnitlig 1. 
års virkning på det samlede private forbrug som følge af ændringer i husholdningernes 
samlede disponible indkomster (fra fk beskæftigelsesudviklingen, lønstigninger, for
mueafkast og skatteforhold).

I teorien kan det ikke afvises, at forbrugsvirkningen af at suspendere SP er nul (SP), 
da SP-ordningen er en opsparing og ikke en skat, jf. tabel a. Fuldt ud kompenserende 
opsparing — via f.eks. individuelle pensionsordninger -  er dog næppe realistisk, da 
mange forbrugere må formodes at være likviditetsbegrænsede._____________________
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I ADAM skelnes ikke umiddelbart mellem, hvorvidt en indkomststigning kommer 
fra fx skattelettelser eller suspension af SP-bidraget. Antages samme forbrugstilbøjelig
hed i husholdningerne for både SP og skat i Forårspakken, som der i udgangspunktet 
ligger til grund i ADAM-modellen, kan den beregnede virkning af Forårspakken på 
det samlede private forbrug i 2004 opgøres til ca. 0,5 pct.enheder, j f .  tabel a.

Hvis husholdningerne i lyset af skattestoppet og finanspolitikkens holdbarhed 
opfatter skattelettelserne som permanente, vil det trække i retning af en højere kortsig
tet forbrugstilbøjelighed end den historisk estimerede i ADAM. Forudsætningen om 
en højere kortsigtet forbrugstilbøjelighed for skattenedsættelserne -  end hvad der er 
estimeret i ADAM -  er endvidere rimelig, fordi der er tale om en skat -  og ikke en 
opsparing. Med ”FP”-scenariet er den beregnede 1-års virkning på det samlede private 
forbrug ca. 0,6 pct.enheder, jf. tabel a. Det er ”FP-scenariet”, der ligger til grund for 
beregningerne af Forårspakken.

1 ”HØJ’’-scenariet antages, at MFT er hhv. 0,5 for suspensionen af SP og 0,75 for 
skattedelen. Det giver en samlet stigning på knap 1,2 pct. i 2004, jf. tabel a. Det er 
over dobbelt så højt som scenariet, som er lagt til grund for Forårspakken (FP) og 
illustrerer, at de beregnede virkninger af Forårs pakken kan vise sig at være forsigtige.

1 ”MAX”-scenariet, der antager en marginal forbrugstilbøjelighed på 100 pct., 
opnås en effekt på ca. 1,6 pct.enheder i 2004, jf. tabel a. Det må dog betragtes som 
usandsynligt, at forbrugerne vælger at bruge 100 pct. af suspensionen af SP det første 
år, hvorfor dette scenarie skal betragtes som værende af mere teoretisk karakter.

Tabel a. Fem scenarier for Forårspakkens effekt på det private forbrug
MFT" Effekt på privat 

forbrug i pct.2’
Merforbrug i 

2004”
SP SKAT 2004 2005 Mia.kr

SP (Min.) 0 0,3 0,32 0,52 2,3
RA (ADAM) 0,3 0,3 0,53 0,73 3,8
FP (Forårspakke) 0,3 0,5 0,64 0,80 4,6
HØJ (Høj) 0,5 0,75 1,17 1,26 8,4
MAX (Max.) 1,0 1,0 1,63 1,80 11,6

Anm.: ”SP” (Specielt pensionsbidrag), ”RA” (Ren ADAM), ”FP” (Forårspakken), ”HØJ” og 
”MAX” refererer til fem forskellige scenarier for husholdningernes reaktion på den øge
de reale disponible indkomst som følge af Forårspakken. Den marginale forbrugstilbøje
lighed før den resterende del af Forårspakken (dvs. investeringer mv.) er i alle fem scena
rier 0,3 (dvs. 30 kr. for hver 100 kr.). Det er ”FP-scenariet”, der ligger til grund for 
konsekvensberegningerne af Forårspakken.

1) Marginal forbrugstilbøjelighed. Eksempelvis betyder 0,3, at der umiddelbart forbruges 
30 kr. ud af hver 100 kr., som husholdningernes disponible indkomster (ydphkl) i 
ADAM vokser med.

2) Niveauændring (i faste priser) i procent i forhold til grundforløb. Hele Forårspakken 
(inkl. investeringer mv.).

3) Merforbrug i 2004 (løbende priser) i 2004-kr. Hele Forårspakken.
Kilde: Egne beregninger.
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Den geopolitiske usikkerhed i begyndelsen af året kan have bidraget til 
at reducere husholdningernes køb af store varige forbrugsgoder (specielt 
biler), idet bilkøbet lå underdrejet i 1. halvår 2003. Den samme tendens 
sås i mange andre lande. Væksten i det samlede private forbrug i 2003 var 
derfor kun 1,1 pct. ,j f . tab el3.4.

Tabel 3.4. Realvækst i det private forbrug og udvalgte" underkompo- 
nenter

2003 1992- 
20 032)

2003 2004
Dec. Maj

2005
Dec. Maj

Mia.kr. D l  i r r vl‘
Detailomsætning......... 241,3 2,1 2,3 3,7 4,3 3,3 3,9
heraf
- Fødevarer................. 72,8 0,4 -0,4 1,0 1,3 1,0 1,5
- Nydelsesmidler......... 36,8 0,5 4,8 6,0 6,5 3,0 3,0
- Ikke-varige varer...... 79,4 2,0 3,2 3,5 4,5 4,0 4,5
- Varige varer.............. 52,3 5,9 2,8 5,5 6,0 5,0 6,0
Bilkøb......................... 23,7 1,9 -13,9 17,0 20,0 5,0 8,0
Øvrige tjenester .......... 162,6 1,0 -0,9 1,4 1,9 1,5 2,0
Bolig........................... 144,6 0,6 1,5 1,2 1,2 1,2 1,1
Andet........................... 88,7 2,7 6,3 2,3 3,2 2,8 3,1
Forbrug i alt ............... 660,9 1,6 1,1 3,0 3,6 2,5 3,0
Forbrug, ekskl. biler .... 637,2 1,6 1,8 2,5 2,9 2,4 2,8
Forbrug, ekskl. bolig
og inkl. fordelt bil-lag .. 525,6 1,9 0,6 2,5 2,9 2,6 3,2
Forbrugskvote, pct.” .... 92,5 94,6 92,5 91,4 91,4 91,5 93,1

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

2) Gennemsnitlig stigning i årene 1992-2003. Gennemsnit for forbrugskvoten.
3) Forbrugskvote i husholdningerne. Er givet som det private forbrug (ekskl. bolig

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

Kilde: ADAM's databank og egne skøn.

Forbrugskvote og indkomstudvikling
På trods af pæn fremgang i det private forbrug vurderes husholdningernes 
kortsigtede forbrugskvote at falde fra 92,5 i 2003 til 91,4 i 2004, j f i  f igu r  
3.3a. og tabel 3.4. Faldet i år skyldes den kraftige vækst i husholdninger
nes reale disponible indkomster på 4,2 pct., som følge af blandt andet 
skattenedsættelser og Forårspakken. Husholdningernes forbrugskvote vil
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således fortsat ligge på et relativt lavt niveau historisk, selvom den i 2005 
forudsiges at stige.

Figur 3.3a. Privat forbrug og husholdnin
gernes forbrugskvote__________________

Pct. Pct.

■i Realvækst i privatforbrug 
— Ændring i husholdningernes forbrugskvote

Figur 3.3b. Forbrugs- og formuekvote i 
den private sektor_____________________

Pct. af disponibel indkomst Pct. af disponibel indkomst

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

Anni.: Forbrugskvoten i husholdningerne er givet som det private forbrug (ekskl. bolig
forbrug og inkl. et fordelt lag af bilforbruget) i forhold til husholdningernes kort
sigtede disponible indkomst, som denne er defineret i ADAM.

Kilde: ADAM's databank og egne skøn.

Formuekvoten vil efter de seneste års fald igen vokse i både 2004 og 
2005, jf. f ig u r  3.3b. Den private sektors forbrugskvote, som har fulgt 
formuekvoten nøje de sidste to årtier, vil også stige moderat i både 2004 
og 2005, jf. Figur 3.3b.

Finansielle forhold og renteudvikling
Renteniveauet er stadig meget lavt og virker derfor stimulerende på det 
private forbrug, både fordi incitamentet til at spare op er mindre, når 
renten er lav, men også fordi de lave renter øger ejendomspriserne og 
dermed boligformuen.

Husholdningernes gæld er vokset mere end husholdningernes dispo
nible indkomster i 2003, men omvendt steg den gennemsnitlige kontant
pris (og dermed boligformuen) med 3,3 pct. i 2003. Iflg. en analyse fra 
Nationalbanken har husholdningerne i Danmark i et nordisk perspektiv 
den største gæld i forhold til den disponible indkomst5. T il gengæld er 
boligformuen i forhold til de disponible indkomster relativ stor i Dan
mark og blandt andet på den baggrund vurderes husholdningernes gene
relle opsparingssituation stadig at være ganske sund, hvilket understøtter 
en solid vækst i det private forbrug i årene fremover.

5 Danmarks Nationalbank, ’’Finansiel Stabilitet, 2004” s. 48-53.
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Udbredelsen af de afdragsfri lån, som blev introduceret 1. oktober sid
ste år, er gået meget s tæ rk t ,^  f igu r  3.4a. I slutningen af 1. kvartal 2004 
udgjorde de afdragsfrie lån således ca. 10 pct. af den samlede udestående 
lånemasse til ejerboliger og fritidshuse og sammen med den omfattende 
konverteringsaktivitet, der har kendetegnet hele 2003, stimulerer det for
bruget blandt boligejerne med måske op mod 0,4 pct.enheder i 2004, j f i  
f ig u r  3.4b og boks 3 .2 .

Figur 3.4a. Bruttonyudlån i ejerboliger og Figur 3.4b. Førtidige indfrielser i ejerboli-
fritidshuse, 1992k l-2004k l
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□  Afdragsfri ffr. ■ Afdragsfri rtl.

*er og fritidshuse, 1994k l-2004kl

94 96 98 00 02
■  Førtidige indfrielser (h. akse)
—  10-årig statsobl.
—  Byggerente

Anm.: I figur 3.4a refererer ffr. og rtl. til fastforrentede lån henholdsvis rentetil
pasningslån. I figur 3.4b svarer byggerenten til renten på 1-årige rentetil
pasningslån. Statistikken for førtidige indfrielser fordelt på ejendomskategorier 
starter i 1994.

Kilde: Realkreditrådet, Nationalbanken og egne beregninger.

Adgangen til afdragsfrie lån øger samtidig fleksibiliteten i finansierin
gen af husholdningernes boliggæld, så der fx. er flere muligheder for den 
enkelte husstand, såfremt der skulle indtræde en midlertidig indkomst
nedgang eller lignende.

Detailomsætning, forbrugertillid og bilsalg
Siden lavpunktet i foråret 2003 er det gået stødt fremad for såvel forbru
gertilliden som salget af personbiler til husholdningerne. Bilsalget er ste
get godt 30 pct. i forhold til lavpunktet, og forbrugertilliden er vokset fra 
-2,9 i april 2003 til 6,7 i april i år (sæsonkorrigeret), eller knap 10 point, 
j f i  f ig u r  3.5a-b.

Mængdeindekset for detailomsætningen voksede 0,7 pct. fra novem
ber-december 2003 til januar-februar 2004, og har således fortsat den 
positive udvikling fra 2. halvår af 2003, hvor indekset voksede 1,6 pct. i 
forhold til 1. halvår. Det ventes, at den mest konjunkturfølsomme del af

Økonomisk Redegørelse ♦ Maj 2004



Kapitel 3 -  Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

detailforbruget (de varige varer) vokser med ca. 6 pct. i både 2004 og 
2005, mens de lidt mindre konjunkturfølsomme ikke-varige varer tilsva
rende ventes at stige med omkring AVi p c t jf . f ig u r  3 .5 b og tabel 3.4.

Boks 3.2. Afdragsfrie lån og konverteringsaktivitet i 2003. Udbredelse, 
anvendelse og betydning for det private forbrug _______________
Udbredelsen af de afdragsfrie lån er gået hurtigt. I slutningen af 1. kvartal 2004 ud
gjorde de afdragsfrie lån således ca. 10 pct. af den samlede udestående lånemasse til 
ejerboliger og fritidshuse. Samtidig er prisstigningstakten på ejerboliger iflg. Realkre
ditrådets ejendomsprisstatistik taget til siden 4. kvartal 2003. Således steg den gen
nemsnitlige kvadratmeterpris på parcel- og rækkehuse 1,1 pct. i 4. kvartal og 1,4 pct. i 
1. kvartal 2004, hvormed årsstigningstakten det seneste halve år har ligget i underkan
ten af 5tø pct. Det kan på den baggrund ikke afvises, at de afdragsfrie lån har bidraget 
til højere priser på ejerboliger. En stigning i boligpriserne giver boligejerne en formue
gevinst, som med udgangspunkt i historiske erfaringer ledsages af højere privat for
brug.

Hertil kommer, at konverteringsaktiviteten gennem hele 2003 og 1. kvartal 2004 
har været betydelig, herunder specielt konverteringen til afdragsfrie lån, jf. figur 3.4a- 
b. Realkreditrådet er sammen med Vilstrup Univero, på baggrund af en telefonunder
søgelse, nået frem til at 31 pct. af alle ejerboliger, dvs. ca. 400.000 husstande, omlagde 
realkreditlån i 2003. Undersøgelsen viser, at der er sket en gennemsnitlig løbetidsfor
længelse på 4,9 år på de konverterede lån, idet det nye lån havde en gennemsnitlig 
løbetid på 25,9 år mod 21,0 år for de indfriede lån. Man skal tilbage til første halvdel 
af 1990'erne for at finde en højere grad af løbetidsforlængelse.

Udover gevinsten til boligejerne i form af højere boligformue, kan det private 
forbrug desuden blive påvirket af den ekstra likviditet som boligejerne opnår som 
følge af låneomlægningerne. Den ekstra likviditet opstår dels som følge af en gennem
snitlig lavere ydelse, dels som følge af de kontante provenuer. Iflg. undersøgelsen fra 
Realkreditrådet/Vilstrup er der i 2003 sket en gennemsnitlig månedlig reduktion af 
ydelsen på 1.483 kr. brutto for 280.000 husstande, mens 201.000 husstande (51 pct. 
af de ca. 400.000 husstande, der omlagde lån i 2003) i gennemsnit fik et kontant 
provenu på 145.200 kr. eller godt 29 mia.kr. i alt. Undersøgelsen viste desuden, hvad 
hhv. den lavere ydelse og det kontante provenu skulle anvendes til.

På baggrund af undersøgelsens resultater kan det med usikkerhed anslås, at om
kring 1,3 mia.kr (2003-niveau) vil blive -  eller er blevet -  omsat i merforbrug i 
2003/2004 som følge af en reduceret ydelse (Som et vejet gennemsnit planlægger 38 
pct. af dem der far en lavere ydelse, ar besparelsen skal gå til merforbrug). Tilsvarende 
kan det anslås, at omkring 4,4 mia.kr (2003-niveau) vil blive - eller er blevet - omsat i 
merforbrug i 2003/2004 som følge af det kontante provenu fra låneomlægningerne 
(Som et vejet gennemsnit planlægger 15 pct. af dem der far en lavere ydelse, at prove
nuet skal gå til merforbrug).

Samlet set vurderes det, at likviditetsvirkningen fra omlægningerne (lavere ydelse 
og kontant provenu) kan øge det private forbrug i 2004 med 0,2-0,4 pct.enheder.
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Figur 3.5a. Forbrugertillid og detailom- Figur 3.5b. Detailforbrug i nationalregn-

Anm.: I figur 3 .5a vises et 3-måneders glidende gennemsnit for mængdeindekset for 
detailomsætningen. Sæsonkorrigeret.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Forbrugertilliden steg ca. 2xh  point fra marts til april, efter en stigning 
på 1,7 point fra februar til marts (renset for sæsonudsving). Udviklingen i 
marts er formentlig overvejende et udtryk for den første umiddelbare 
reaktion på Forårspakken. I forbindelse med Pinsepakken i 1998 var den 
tilsvarende umiddelbare reaktion (i juli måned) et fald på ca. 7Vi point, jf. 
figur 3.5a.

Salget af personbiler faldt drastisk i starten af 2003, men er siden steget 
betydeligt, og antallet af nyregistrerede personbiler lå i 1. kvartal 2004 ca. 
27 pct. højere end 1. kvartal sidste år, jf . f igu r  3.6a. Olieprisen er steget 
gennem 2003 og starten af 2004, hvilket gennem højere benzinpriser øger 
usercost, jf. f ig u r  3.6b. Der er således udsigt til stigende usercost gennem 
det meste af 2004, hvilket dæmper lysten til at købe nye biler, men i 
modsat retning trækker den kraftige stigning i husholdningernes dispo
nible indkomster, bl.a. som følge af Forårspakken. Det ventes, at bilkøbet 
vokser med 20 pct. i 2004 og omkring 8 pct. i 2005, jf. figur 3.6a.

Gennemsnitsalderen ultimo 2003 på en personbil var 9,1 år, og er så
ledes nu det højeste i 10 år mens antallet af nyregistrerede personbiler i 
2003 var knap 96.000 (inkl. erhverv), hvilket er et stykke under hvad der 
kræves for at vedligeholde den nuværende bilpark. Kravet fra blandt andet 
alderssammensætningen af personbilparken og befolkningsudviklingen 
understøtter, sammen med de stærkt voksende disponible indkomster i 
husholdningerne, den skønnede stigning i bilsalget til private på 20 pct. i 
2004.
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Figur 3.6a. Bilkøb i husholdningerne
1995mia.kr. 1995mia.kr.

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 
—  Usercost — Bilsalg (h.akse)

Anm.: I beregningen af usercost (her de samlede kapital- og driftsomkostninger) er der 
taget udgangspunkt i nationalregnskabets detaljerede opgørelse af husholdnin
gernes brændstofforbrug, udgifter til reparation og vedligeholdelse af køretøjer, 
udgifter til autoforsikring, vægtafgifter, bilbeholdning, afskrivning på bilbehold
ningen samt relevante udlånsrenter i pengeinstitutterne, inflation og skatteregler. 
Afskrivningen repræsenterer værditab i forhold til anskaffelsesprisen, og det anta
ges at en ny bil er afskrevet helt efter 14V2 år, jf. Økonomisk Redegørelse, december 
2002, s. 76 ff. Brændstof vægter 41 pct., reparation vægter 33 pct., afgifter vægter 
12 pct., forsikring vægter 10 pct. og finansiering vægter 4 pct. (Der er set bort fra 
afskrivninger og vægtene er derfor korrigeret tilsvarende op).

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger.

3.3. Boligmarkedet
Kontantprisen
Efter en stigning på 3,3 pct. i 2003 skønnes kontantprisen for enfamilie
huse at vokse med 4,3 pct. og 2,5 pct. i henholdsvis 2004 og 2005. I for
hold til Økonomisk Redegørelse, december 2003 er der tale om en opjuste
ring af skønnet for kontantprisen med 2,0 pct.enheder i 2004 og 1,0 
pct.enhed i 2005.

Stigningstakten i kontantprisen for enfamiliehuse skønnes således at 
være lidt højere i 2004 end i 2003, jf. f ig u r  3.7a. Det afspejler bl.a., at 
boligefterspørgslen understøttes af en kraftig fremgang i husholdningernes 
reale disponible indkomster i 2004, navnlig pga. nedsættelsen af skatten 
på arbejdsindkomst og den midlertidige suspension af SP-bidraget. I 
modsat retning trækker en forventet svag stigning i renten på realkredit
obligationer i den resterende del af 2004 samt kontantpriser, som fortsat 
skønnes at overstige omkostningen ved at bygge nyt.
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Figur 3.7a. Årsstigningstakten i kontant- Figur 3.7b. Antallet af kundgjorte tvangs-

Anm.: De stiplede linjer i figur 3.7a angiver årsniveauer for stigningstakten. Den reale 
kontantpris er kontantprisen deflateret med forbrugerprisindekset. I figur 3.7b er 
foretaget egen sæsonkorrektion, og antallet af tvangsauktioner vises som 3 måne
ders glidende gennemsnit.

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

Introduktionen af afdragsfrie realkreditlån pr. 1. oktober 2003 kan 
endvidere være med til at understøtte kontantprisudviklingen på enfami
liehuse i 2004 og til dels også 2005. Den nye lånetype giver mulighed for 
afdragsfrihed på realkreditlån i op til 10 år. Den løbende ydelse på de 
afdragsfrie lån er således meget lav i den afdragsfrie periode, men vokser 
tilsvarende efter den afdragsfrie periodes ophør. Sammenlignet med andre 
former for realkreditlån indebærer den nye lånetype dermed en markant 
ændring af profilen for husholdningernes opsparing i egen bolig.

I det omfang kreditværdige husholdninger, som hidtil har afstået fra at 
købe ejerbolig, finder opsparingsprofilen for afdragsfrie lån mere attraktiv 
end for andre realkreditlån, kan den samlede kreditgivning ø^es og der
med periodevist understøtte stigningstakten i kontantprisen’. Desuden 
kan den forholdsvis lave nettoydelse i den afdragsfrie periode øge antallet 
af førstegangskøbere -  givet at kreditvurderingen tillader det -  og ad den 
kanal bidrage til et opadgående pres på kontantprisudviklingen.

Foreløbige udmeldinger peger som nævnt i retning af en forholdsvis 
stor interesse for den nye lånetype. Ifølge Realkreditrådets seneste opgø
relse er der tale om en fordobling af de afdragsfrie låns andel af den sam
lede udlånsmasse fra fjerde kvartal 2003 til første kvartal 2004 således, at

Optagelse af realkreditlån med afdragsfrihed giver for eksempel husholdningerne mu
lighed for at afdrage hurtigere på banklån, hvor renten typisk er højere end den for real
kreditlån.
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den nu udgør 10 pct. I samme to kvartaler har realkreditinstitutternes 
bruttoudlån ligget på et forholdsvist højt niveau. Det peger i retning af, at 
de afdragsfrie lån ikke blot har fortrængt eksisterende lånetyper, men kan 
have øget den samlede realkreditgivning. Den fortsat lave rente kan for
mentlig også have bidraget til det relativt høje bruttoudlån.

Årsstigningstakten i de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- 
og rækkehuse var ifølge Realkreditrådet 5,4 pct. i både fjerde kvartal 2003 
og første kvartal 2004. Til sammenligning var den årlige stigningstakt i 
første, andet og tredje kvartal 2003 på henholdsvis 3,6 pct., 4,0 pct. og 
4,0 pct. Det giver dermed indtryk af et svagt skift opad i stigningstakten 
for kvadratmeterpriserne på parcel- og rækkehuse efter indførelsen af de 
afdragsfrie lån. Realkreditrådets tal understøtter også forventningen om, 
at den årlige stigningstakt for kontantprisen i 2004 overstiger stignings
takten i 2003.

Forskydningen over mod optagelse af rentetilpasningslån og afdragsfrie 
lån har formentlig betydet, at prisudviklingen på ejerboligmarkedet er 
blevet mere følsom over for ændringer i den korte rente. Det er vurderin
gen, at både den korte og den lange rente vil stige i 2005, hvilket skønnes 
at medføre en mere afdæmpet vækst i kontantprisen. I forhold til decem- 
berredegørelsen er de forudsatte rentestigninger dog en smule mindre, 
hvilket medvirker til opjusteringen af skønnet for 2005.

Siden 1997 har antallet af tvangsauktioner ligget på et lavt og stabilt 
niveau, jf. f ig u r  3.7b. Det viser, at boligmarkedet har været robust de sene
re år trods den økonomiske afmatning. Boligejernes økonomi har således 
været understøttet af historisk lave renter og muligheden for at optage 
rentetilpasningslån med en lav løbende ydelse.

Boliginvesteringerne
Niveauet for boliginvesteringerne er ifølge de seneste nationalregnskabstal 
opjusteret kraftigt i perioden 2001-2003. Efter en stigningstakt på 7,3 
pct. i 2003 ligger boliginvesteringerne nu på det højeste niveau siden 
midten af 1970’erne. Med en stigning på 3,0 pct. ventes fremgangen i 
boliginvesteringerne at fortsætte i indeværende år, mens der ventes et fald 
på 2,0 pct. i 2005 , jf. f ig u r  3.8a. I forhold til Økonomisk Redegørelse, d e
cember 2003 er den skønnede stigningstakt opjusteret marginalt i 2004, 
hvilket bl.a. skal ses på baggrund af initiativerne i Forårspakken, mens 
skønnet for 2005 er nedjusteret med 1,5 pct.enheder.
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Figur 3.8a. Boliginvesteringerne og det Figur 3.8b. Tilsagn og påbegyndelser i det 
påbegyndte etageareal__________ _
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Anm.: Egen sæsonkorrektion for påbegyndt etageareal i figur 3.8a. De senest offentlig
gjorte tal for det påbegyndte etageareal er ikke medtaget i figur 3.8a, da tallene 
erfaringsmæssigt opjusteres betydeligt som følge af forsinkede indberetninger til 
Bygnings- og Boligregistret. I figur 3.8b er tilsagn og påbegyndelser per måned 
vist som 12 måneders glidende gennemsnit, og der er medtaget almene familie-, 
ungdoms- og ældreboliger samt støttede andelsboliger.

Kilde: Danmarks Statistik og Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Den kraftige stigning i boliginvesteringerne i 2002 og 2003 har hoved
sageligt været trukket af det støttede boligbyggeri. Det skyldes bl.a. den 
midlertidige nedsættelse af grundkapitalindskuddet fra 14 til 7 pct., som 
har øget kommunernes tilskyndelse til at igangsætte nybyggeri af almene 
boliger. Desuden har kommunernes adgang til lånefinansiering af grund- 
kapitalindskuddet foranlediget flere kommuner til at fremrykke alment 
boligbyggeri. Det høje niveau for antallet af tilsagn og påbegyndelser i det 
støttede boligbyggeri i 2002 og 2003 skal ses i lyset heraf, j f .  figu r 3.8b.

Det støttede boligbyggeri ventes også at bidrage til en stigning i bolig- 
investeringerne i 2004. Det skyldes bl.a. de forsinkede aktivitetsvirkninger 
af de ovenfor nævnte initiativer, idet en stor del af boligerne med tilsagn i 
2002 og 2003 først vil blive færdiggjort i løbet af indeværende år. Desu
den understøtter initiativerne i Boligpakken, som blev vedtaget i forbin
delse med Finansloven 2003, forventningen om en fremgang i boligbyg
geriet i 2004. Boligpakken indeholder bl.a. initiativer vedrørende offent
lig byfornyelse, ungdomsboliger samt privat byggeri af lejeboliger, jf. tabel
3.5.

Regeringen vedtog i juni 2003 en fremrykning af investeringer i det 
støttede byggeri. I den forbindelse blev der også genåbnet for lånefinan-
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siering af grundkapitalindskuddet for alment nybyggeri7. En stor del af 
fremrykningsinitiativerne forventes udmøntet i første halvår 2004 og bi
drager således til den ventede stigning i boligbyggeriet i 2004.

Tabel 3.5. Regeringens initiativer inden for det støttede boligbyggeri
2002 2003 2004 2005

------ Ændring i antal påbegyndte bolig er-------
Almene familieboliger...................... ........  2.309 1.496 744 300
Almene ungdomsboliger................. ........  443 323 36 -

Almene ældreboliger........................ ........  2.435 2.703 704 -300
Selvejende ældreboliger................... ........  76 87 149 225
Handicapboliger............................... ........ 9 170 276
Støttede andelsboliger...................... ........  8 81 157 600
Private ungdomsboliger................... ........ 145 1.288 885
Private udlejningsboliger................. ........ 299 1.410 1.287
Støttet byggeri, i alt.......................... ........  5.272 5.143 4.656 3.273
H era f
- F L 2003 ............................................ .......  5.272 5.111 2.941 2.775
- Fremrykning, efteråret 2 0 0 3 ........ ........ 1.495 -1.460 -
- Forårspakke..................................... ....... - 600 739

Anm.: De skønnede virkninger af fremrykningen i efteråret 2003 og initiativerne i For
årspakken tager udgangspunkt i vurderingen for det samlede antal påbegyndte 
boliger inden for det støttede boligbyggeri inkl. regeringens initiativer. Summen 
af ændringen i antal påbegyndte boliger som følge af FL2003, fremrykningen i 
efteråret 2003 og Forårspakken svarer derfor ikke til den samlede ændring i antal
let af påbegyndte støttede boliger som følge af regeringens initiativer.

Kilde: Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Forårspakken inkluderede en yderligere fremrykning af en række inve
steringsinitiativer i Boligpakken fra 2006-07 til 2004-05, jf. boks 3.3. Den 
marginale opjustering af skønnet for boliginvesteringerne i 2004 skal bl.a. 
ses i lyset af fremrykningsinitiativerne i Forårspakken. En del af aktivitets
virkningen ventes først at blive udmøntet i 2005.

Det private ikke-støttede boligbyggeri bidrager skønsmæssigt også til 
væksten i boliginvesteringerne i 2004 — dog i mindre grad end det støtte
de boligbyggeri. Kontantprisen på eksisterende boliger skønnes at ligge 
over investeringsprisen, og det synes således fortsat profitabelt at igangsæt
te nybyggeri, jf .  figu r  3 .9a. I det omfang, der er mangel på egnede bygge
grunde til enfamiliehuse mv. — særligt i hovedstadsområdet og større pro
vinsbyer -  kan det imidlertid presse det samlede kontantprisindeks i vej-

7 Det var dog et krav, at tilsagn til byggeri blev afgivet i perioden 1. juni til 1. september 
2003, og at byggeriet blev påbegyndt inden udgangen af 2003.
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ret, uden det af den grund giver anledning til væsentligt forøget byggeri . 
Det forventes, at det private ikke-støttede boligbyggeri isoleret set bidra
ger positivt til væksten i boliginvesteringerne i 2004 og 2005.

Boks 3.3. Boliginitiativerne i Forårspakken______ _
Boliginitiativerne i Forårspakken inkluderer bl.a. fremrykning af en investeringsram
me på samlet 1 mia.kr. til opførelse af privat udlejningsbyggeri, hvilket skønnes at øge 
antallet af tilsagn med offentlig støtte svarende til i størrelsesordenen 800 nye lejeboli
ger. Desuden fremrykkes investeringstiltag til opførelse af private ungdomsboliger for 
300 mio.kr. Tiltaget ventes at kunne igangsætte påbegyndelser af godt 500 ekstra 
ungdomsboliger. Endvidere er der indgået en tidsbegrænset aftale om ekstra midler til 
byfornyelse for 100 mio.kr. med en skønnet aktivitetsvirkning på 400 mio.kr. Endelig 
genåbnes for den automatiske låneadgang til alment boligbyggeri for tilsagn givet i 
perioden 16. marts til 1. september 2004 med krav om påbegyndelse senest 1. januar 
2005.

Boliginitiativerne i Forårspakken skønnes at bidrage til væksten i boliginvesterin
gerne med i størrelsesordenen 0,7 og 1,6 pct.enheder i henholdsvis 2004 og 2005, j f .  
tabel a. Det beregnede bidrag til BNP-væksten fra boliginitiativerne i Forårspakken 
anslås at være begrænset i 2004, mens bidraget skønnes til 0,1 pct.enhed i 2005.

Størrelsesordenen af bidraget til væksten i boliginvesteringerne i de enkelte år af
hænger af kapacitetspresset inden for boligbyggeriet. I tilfælde af højt kapacitetspres 
vil gennemførelsen af initiativerne formodentlig enten blive forsinket eller fortrænge 
andet boligbyggeri. Med udgangspunkt i de seneste skøn fra Erhvervs- og Boligstyrel
sen for påbegyndelsestidspunkter er der i beregningerne påregnet en vis forsinkelse i 
gennemførelsen af byggerierne, idet aktiviteten inden for boligbyggeriet ventes at være 
relativ høj i 2004 og 2005.

Tabel a. Boliginitiativer i Forårspakken ___________
2004 2005 2006 2007 2008

--------Ændring i antal påbegyndte boliger---------
Almene boliger............................... 600 -600 -
Private ungdomsboliger............... - 539 -202 -269 -67
Private udlejningsboliger.......................______  800 ___-240 -400 -160
Støttet byggeri, i a l t .........600 739 __-442  -669 -227

---------------------- Pct.enheder-----------------------
Bidrag til vækst i boliginv............  0,7 1,6 -3,1 -0,6 0,8
Bidrag til BNP-vækst.................... 0,0______ 0 J____ -0,2______-0,1_____ 0,0

Anm.: Ved beregningerne af bidraget til væksten i boliginvesteringerne er inkluderet 
en skønnet aktivitetsvirkning på 400 mio.kr. fra de ekstra midler til byfornyel
se. Desuden antages gennemsnitlige byggetider på 6-8 mdr.

Kilde: Erhvervs- og Boligstyrelsen, egne beregninger og skøn.

h 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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Det støttede boligbyggeri ventes at aftage mod slutningen af 2004 og 
videre ind i 2005. Der er begyndende tegn på udlejningsproblemer af 
almene boliger, primært i provinskommunerne, og det er vurderingen, at 
det almennyttige boligbyggeri er ved at have nået et mætningspunkt. 
Stigningen i det private boligbyggeri kan ikke opveje faldet i det støttede 
boligbyggeri, hvorfor de samlede boliginvesteringer vurderes at aftage i 
2005. Det ventede fald skal dog ses i lyset af det meget høje niveau for 
boliginvesteringerne i 2004.

Fremgangen i boligbyggeriet afspejles også i indikatorerne for bolig
byggeriet. Efter et fald igennem stort set hele 2002 og begyndelsen af 
2003 har indikatoren for ordrebeholdningen for boligbyggeriet således 
vist en opadgående tendens siden lavpunktet i april 2003, jf. f ig u r  3 .9 b. 
Den sammensatte konjunkturindikator for bygge- og anlægssektoren har 
ligeledes vist en positiv tendens siden april 2003.

Figur 3.9a. Boliginvesteringerne og den Figur 3.9b. Konjunkturindikator for byg-

Anm.: Egen sæsonkorrektion for boligbyggeriets ordrebeholdning i figur 3.9b. 
Kilde: ADAM's databank og Danmarks Statistik.

3.4. Erhvervsinvesteringer
De samlede erhvervsinvesteringer skønnes at stige med 3,4 og 5,0 pct. i 
henholdsvis 2004 og 2005, j f i  ta b el3.6. I forhold til Økonomisk Redegørel
se, december 2003 er der tale om en opjustering på 2,4 pct.enheder i 2004, 
mens skønnet for 2005 er opjusteret med 1,9 pct.enheder.

Efter et negativt vækstbidrag i 2003 på 0,4 pct.enheder ventes er
hvervsinvesteringerne at bidrage positivt til BNP-væksten i 2004 og 2005 
med henholdsvis 0,6 og 0,9 pct.enheder.
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Tabel 3.6. Private erhvervsinvesteringer

2003
Gnst.
93-03 2004 2005

Mia. 1995-kr. ---------- Årlig realvækst p c t.---------
Samlede erhvervsinvest.......... 206,0 6,7 3,4 5,0
- heraf m ateriel....................... 161,9 8,8 3,0 5,0
- heraf bygninger og anlæg .. 43,9 1,5 5,0 5,0
Konjunkturfølsomme inv.'1.. 164,0 8,4 5,2 6,2
- heraf materiel ....................... 137,4 8,9 4,5 5,8
- heraf bygninger og anlæg .. 26,5 6,3 8,9 8,3
Særlige investeringer"’ ............ 42,0 2,0 -3,7 -0,1

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

Materielinvesteringerne er ifølge de seneste Nationalregnskabstal revi
deret op, således at det tidligere markante fald i 2003 er ændret til en 
mindre stigning. Oplysningerne om bygge- og anlægsinvesteringerne viser 
derimod et kraftigt fald gennem 2002 og første halvår 2003, hvilket har 
betydet et fald i de samlede erhvervsinvesteringer på 2,0 pct. i 2003.

Investeringerne i materiel, byggeri og anlæg er steget relativt markant i 
andet halvår 2003, og niveauet for investeringerne ved indgangen til in
deværende år ligger nu pænt over niveauet for 2003 som helhed. Opjuste
ringen af erhvervsinvesteringerne i 2004 skal bl.a. ses i lyset heraf. Desu
den bidrager opjusteringen af BNP-væksten til forventningen om en høje
re stigningstakt for erhvervsinvesteringerne i både 2004 og 2005 end 
skønnet i Økonomisk Redegørelse, december 2003. Den skønnede stigning i 
erhvervsinvesteringerne i 2004 og 2005 understøttes desuden af historisk 
lave finansieringsomkostninger.

I modsætning til bygge- og anlægsinvesteringerne ventes materielinve
steringerne at stige lidt mindre end produktionen i indeværende år, hvil
ket betyder et svagt fald i investeringskvoten i 2004, jf. f ig u r  3 . 10a og b. 
Investeringskvoten, som erfaringsmæssigt er forholdsvis tæt korreleret 
med outputgabet, ventes at stige i 2005 i takt med at outputgabet lukkes.
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Figur 3.10a, Investeringskvote i den priva- Figur 3.10b. Investeringskvoter i den

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

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

Den skønsmæssige stigning i de konjunkturfølsomme bygge- og an
lægsinvesteringer i 2004 understøttes af en opadgående tendens i det på
begyndte erhvervsbyggeri, jf. figu r  3.11a. Desuden peger foreløbige op
lysninger på, at stigningen i ledige kontorarealer, navnlig i hovedstadsom
rådet, er ophørt. Stigningen i den sammensatte konjunkturindikator for 
bygge- og anlægsvirksomhed siden første kvartal 2003 er endvidere fortsat 
i de første fire måneder i 2004, jf. f ig u r  3.1 lb. Stigningen kan dog delvist 
tilskrives en kraftig fremgang i boligbyggeriet.

Figur 3.11a. Påbegyndt erhvervsbyggeri Figur 3.11b. Sammensat konjunktur- 
og konjunkturfølsomme byggeinvesterin- indikator for henholdsvis industri og

Anm.: Egen sæsonkorrektion for påbegyndt etageareal i figur 3.1 la. De senest offentlig
gjorte tal for det påbegyndte etageareal opjusteres erfaringsmæssigt betydeligt 
som følge af forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregistret.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Indikatorerne for materielinvesteringerne understøtter delvist forvent
ningen om en fremgang i materielinvesteringerne i 2004. Den sammen
satte konjunkturindikator for industrien er nu positiv efter at have været 
negativ i det meste af 2003, og importen af maskiner er steget med 18,2 
pct. fra tredje til fjerde kvartal 2003, jf. f ig u r  3.12a. Desuden har investe
ringsgodeindustriens ordreindgang fra hjemmemarkedet vist en svagt 
stigende tendens i 2003, jf. f igu r  3 .12b. I modsat retning trækker dog en 
faldende profil for omsætningen af investeringsgoder til hjemmemarke
det. Det dækker sandsynligvis over, at de eksporttunge erhverv er trængt 
som følge af den svage udvikling i industrieksporten, mens hjemmemar
kedserhvervene, som i høj grad producerer til indenlandsk forbrug, er i 
fremgang.

Den ventede fremgang i materielinvesteringerne i 2004 understøttes 
også af den seneste udvikling for investeringer i transportmidler. I perio
den januar til april 2004 er der således nyregistreret 14.272 vare- og last
biler, hvilket er en kraftig stigning på 25,3 pct. i forhold til samme perio
de året før.

Figur 3.12a. Import af investeringsgoder, 
omsætning i investeringsgodeindustri og 
materielinvesteringer ekskl. skibe og fly
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Figur 3.12b. Omsætning og ordreindgang 
i investeringsgodeindustrien
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Anm.: Sæsonkorrigerede tal.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3.5. Udenrigshandel, betalingsbalance og udlandsgæld
Efterspørgslen på Danmarks eksportmarkeder udviklede sig moderat i 
2003. Således lå væksten i 2003 på 4 pct., mens den i 2004 og 2005 ven
tes øget til henholdsvis 7 pct. og 744 pct. Fremgangen i 2005 bæres især af 
forventningerne om stigende vækst i euroområdet igennem 2004 og 
2005, mens opsvinget allerede er stærkt i USA og Asien.
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I 2003 øgedes eksporten kun med 0,3 pct., hvilket førte til tab af mar
kedsandele. Der er tendens til, at Danmark taber markedsandele under et 
økonomisk opsving, men konkurrenceevneforværringen har formentlig 
også bidraget til tabet af markedsandele i 2003. Tabet skal dog ses på 
baggrund af betydelige markedsandelsgevinster i perioden 1999-2002. I 
Økonomisk Redegørelse, december 2003 var der ventet et realt fald i ekspor
ten på 0,4 pct.

Den svage vækst skyldes især eksporten af varer, som faldt med 1,3 
pct., hvoraf eksporten af industrivarer faldt med 1,3 pct. Eksporten af 
tjenesteydelser steg med 4,7 pct. I forhold til decembervurderingen var 
det især eksporten af tjenester, som i 2003 udviklede sig bedre end ventet.

Den samlede import faldt i 2003 realt med 0,4 pct. Således blev bidra
get fra nettoeksporten til BNP-væksten i 2003 på 0,3 pct.enheder mod 
tidligere skønnet -0,4 pct.enheder.

I 2004 og 2005 ventes et opsving i eksporten, således at væksten i eks
porten af varer og tjenester ventes at blive på henholdsvis 2,8 pct. og 5,1 
pct. I forhold til decemberredegørelsen er skønnene 1,1 pct.enhed lavere 
og 0,5 pct.enheder højere i henholdsvis 2004 og 2005. Nedjusteringen af
2004 skal ses i lyset af den faktiske udvikling i årets begyndelse og udvik
lingen i ordrebeholdning/-indgang fra eksportmarkederne.

Importen af varer og tjenesteydelser ventes i 2004 og 2005 at stige 
henholdsvis 4,3 pct. og 5,4 pct. Dette er en forøgelse i forhold til decem
ber på henholdsvis 0,5 pct.enheder og 1,3 pct.enheder, hvilket blandt 
andet skyldes en opjustering af forventningerne til udviklingen i den in
denlandske aktivitet, herunder både i privatforbrug og investeringer. Det 
skal blandt andet ses i sammenhæng med Forårspakken, hvor en styrkelse 
af beskæftigelsen blev prioriteret på bekostning af en lille forringelse af 
vare- og tjenestebalancen.

Overskuddet på vare- og tjenestebalancen er i perioden 1998-2003 
forøget med knap 68 mia.kr. og udgjorde 9134 mia.kr. eller 614 pct. af 
BNP i 2003, primært afledt af udviklingen i nettoeksporten af industriva
rer og søtransport. Overskuddet ventes i 2004 at falde til 9014 mia.kr. At 
det reale fald i nettoeksporten ikke i højere grad slår igennem skyldes fort
satte skønnede bytteforholdsforbedringer. I 2005 ventes overskuddet at 
stige svagt til 9114 mia.kr.

Saldoen på betalingsbalancens løbende poster udgjorde i 2003 4014 
mia.kr. eller 2,9 pct. af BNP. Baseret på skønnene fra vare- og tjenesteba
lancen og nettooverførslerne til udlandet forudses overskud i 2004 og
2005 på henholdsvis 42 og 45 mia.kr., svarende til 2,9 pct. i 2004 og 3,0
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pct. i 2005. Som følge af værdi reguleringer er udlandsgælden ultimo 
2003 i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse, december 2003, nedju- 
steret fra 19 pct. af BNP til 15 pct. af BNP. Fremadrettet ventes over
skuddene på betalingsbalancen og mindre skønnede værdireguleringer at 
reducere udlandsgælden til omkring 6V2 pct. af BNP ultimo 2005.

Udviklingen i eksporten
Industrieksporten udviste i 2001 og 2002 betydelig robusthed over for 
den internationale afmatning. Det ophørte dog i 2003, hvor industrieks
porten faldt. De foreløbige tal for industrieksporten tyder på, at industri
eksporten efter et fald vendte i tredje kvartal 2003, om end industri
eksporten i første kvartal 2004 lå lidt lavere end i fjerde kvartal 2003.

Industrieksporten faldt i 2003 med 1,5 pct. I 2004 og 2005 skønnes 
industrieksporten at stige med henholdsvis 4,0 og 5,2 pct., afledt af sti
gende international efterspørgsel, jf. f ig u r  3 .13a. Indgangen af eksportor
drer har de seneste måneder været vigende, hvilket understøtter en senere 
opgang i industrieksporten i 2004 end tidligere ventet, jf . f igu r  3.13b.

Figur 3.13a. Eksporten af industrivarer Figur 3.13b. Indgang og beholdning af 
eksportordrer i industrien

Indeks 1995= 100 
160

Indeks 1995- 100 
160

97 98 99 00 01 02 03 04
—  Ordreindgang —  Ordrebeholdning

Anm.: Ordreindgang og -beholdning er tremåneders glidende gennemsnit. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

I 2003 medførte den svage udvikling i eksporten af industrivarer et re
alt tab af markedsandele, blandt andet afledt af en kraftigere lønudvikling 
i Danmark end i udlandet, samt en styrkelse af den effektive kronekurs, j f .  
tabel 3.7. Også i 2004 og 2005 ventes tab af markedsandele og lønkon
kurrenceevne, dog af mindre omfang end i 2003. Det danske arbejdsmar
ked ventes i prognoseårene fortsat at nyde større produktivitetsfremgang 
end gennemsnittet på Danmarks eksportmarkeder. Korrigeres således for
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forskelle i udviklingen i timeproduktiviteten ventes tabet af konkurrence
evne i 2004 at blive en anelse mindre, mens den korrigerede konkurren
ceevne i 2005 ligger omtrent fladt.

Tab af markedsandele er ikke nødvendigvis et problem, såfremt det 
skyldes, at produktionskapaciteten, herunder tilgangen af arbejdskraft, 
ikke står mål med udvikling på eksportmarkederne. Historisk set er der 
således tendens til, at udviklingen i de danske industrivirksomheders 
markedsandele har været tæt forbundet med kapacitetsudviklingen. Det 
var dog ikke tilfældet i 2003, hvor både kapacitetspresset og industrieks
porten faldt. Således bør tabet i markedsandelene i 2004 og 2005 også ses 
i lyset af tiltagende kapacitetsudnyttelse.

Tabel 3.7. Udviklingen i markedsandele og lønkonkurrenceevne
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Eksportmarkedsvækst. 
Industrieksport...........

Stigning
0,1
5,0

9,0
6,6

10,1
5,3

6,3
8,5

13,1
15,0

pct
1,4
5,3

4,1
-1,2

6,9
4,0

7,7
5,2

Markedsandele............ -2,4 -4,8 2,2 1,9 4,9 3,9 -5,3 -2,9 -2,5
Arb.omk. pr. time:
- Danmark.................... 3,9 4,1 4,5 4,4 4,0 5,3 4,5 3,6 3,8
- Udlandet.................... 3,2 2,6 2,6 3,8 3,1 3,1 2,5 2,7 2,8
Effektiv kronekurs....... -2,8 1,3 -1,6 -4,1 1,3 0,9 3,6 0,5 -0,2
Lønkonkurrenceevne.. 2,2 -2,7 -0,2 3,6 -2,2 -3,0 -5,3 -1,3 -0,7
Relativ timeprodukt.... 2,0 -1,1 1,6 -0,1 0,6 1,2 4,0 0,1 0,6
Korr. lønkonk.evne__ 4,2 -3,7 1,5 3,5 -1,6 -1,8 -1,3 -1,2 -0,1

Anm.: Den relative timeproduktivitet angiver dansk mervækst i timeproduktiviteten i
forhold til udlandet. Den korrigerede lønkonkurrenceevne er lønkonkur
renceevne korrigeret for den relative produktivitetsudvikling.

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

Den samlede vareeksport faldt i 2003 med 1,3 pct., idet stigningerne i 
landbrugs- og energieksporten ikke kunne opveje det samtidige fald i in
dustrieksporten og eksporten af skibe og fly. Således voksede landbrugs
eksporten i 2003 med 1,2 pct. og ventes i 2004 og 2005 at vokse med 
henholdsvis 0,8 og 2,5 pct. Eksporten af energivarer voksede i 2003 med 
2,9 pct. og ventes i 2004 og 2005 at stige med henholdsvis 4,9 pct. og 5,0 
pct. Væksten i den samlede eksport af varer ventes at blive 3,4 og 4,6 pct. 
i 2004 og 2005 , j f i  f ig u r  3.14a.

Eksporten af tjenester steg relativt kraftigt i starten af 2003 for at falde 
i andet halvår. Samlet set har det givet anledning til en stigning i tjeneste
eksporten i 2003 på 4,7 pct., hvilke primært kan tilskrives en vækst i eks
port af søtransport på 11,3 pct., mens eksporten af turisme faldt 9,4 pct.,
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på trods af, at antallet af udenlandske overnatninger i Danmark steg 2,0 
pct. I 2004 og 2005 ventes væksten i eksporten af tjenester at blive på 
henholdsvis 1,3 og 6,6 pct., jf. figu r  3.14b. Heraf ventes eksporten fra 
turisme på årsniveau at ligge fladt, hvilket skyldes et kraftigt negativt 
overhæng.

Den samlede eksport ventes således øget med 2,8 og 5,1 pct. i hen
holdsvis 2004 og 2005.

Importen
Importen af industrivarer faldt 1,3 pct. i 2003, hvilket dog dækker over 
stigninger i andet halvår 2003. De foreløbige tal for første kvartal 2004 
tyder på en relativt stærk stigning i industriimporten i 2004. De forven
tede relativt kraftige stigninger i privatforbrug og investeringer tilsiger 
samtidig høj importvækst. Således ventes industriimporten i 2004 og 
2005 at stige med henholdsvis 6,1 og 6,0 pct.

I 2003 faldt den samlede import med 0,4 pct. I 2004 og 2005 ventes 
en stigning på henholdsvis 4,3 pct. og 5,4 pct., jf. figur 3.14a og 3.14b.

Figur 3.14a. Eksport og import af varer Figur 3.14b. Eksport og import af tjene-
ster

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Importen afledt af danske turisters forbrug i udlandet faldt i 2003 med 
3,2 pct. Grundet et negativt overhæng ventes importen fra turisme på 
årsniveau kun at stige 1 pct. i 2004, på trods af det relativt kraftigt stigen
de privatforbrug. I 2005 ventes den at stige 5 pct. Øget søtransport og 
danske turisters indkøb af varer i udlandet skønnes at medføre vækst i den 
samlede import af tjenester i 2004 og 2005 med henholdsvis 0,5 og 6,6 
pct., jf. figur 3.14b.
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Nettoeksportens bidrag til BNP-væksten i 2003 er opgjort til 0,3 
pct.enheder. I 2004 ventes den forholdsvis svage udvikling i eksporten og 
den relativt stærke udvikling i importen at medføre et vækstbidrag fra 
udenrigshandlen på -0,5 pct.enheder stigende til 0,1 pct.enhed i 2005. 
Sidstnævnte især afledt af den ventede forøgelse af eksporten i 2005.

Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgælden
I perioden 1998-2003 er saldoen på betalingsbalancens løbende poster 
vendt fra et underskud på 10 mia.kr. til et overskud på 40,5 mia.kr. Det 
svarer til en opjustering på 3,5 mia.kr. i forhold til skønnet i Økonomisk 
Redegørelse, december 2003. Forbedringen af betalingsbalancen i 1998-
2003 skyldes især udviklingen i nettoeksporten af industri- og energivarer 
og øvrige tjenester, herunder primært sø transport,^  ta b el3.8. Overskud
det på de løbende poster ventes at stige henholdsvis 1 Vi og 244 mia. kr. i
2004 og 2005. Dette skyldes primært den ventede faldende profil i løn- 
og formueindkomsten til udlandet, mens udviklingen i vare- og tjeneste
balancen først bidrager positivt i 2005.

Tabel 3.8. Betalingsbalancens løbende poster siden 1998
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mia.kr. -------

Handelsbalancen 13,8 35,2 40,9 48,1 45,8 53,9 49,4 46,8
- Landbrugsvarer 35,5 38,3 40,3 45,6 41,6 38,1 37,9 39,3
- Energivarer -1,3 3,8 8,0 5,0 8,1 9,8 11,3 12,0
- Industrivarer -22,0 -9,6 -6,3 1,3 2,1 10,9 5,3 0,2
- Andre varer 1,7 2,7 -1,2 -3,8 -6,1 -4,9 -5,1 -4,6

Tjenestebalancen 9,5 22,6 35,3 37,4 31,1 37,8 41,2 44,3
- Turister -0,7 0,0 1,3 2,3 1,7 0,6 -0,3 -0,8
- Øvrige 10,2 22,6 34,0 35,1 29,4 37,2 41,4 45,2
Vare- og tjenestebal. 23,3 57,8 76,2 85,5 76,9 91,7 90,5 91,2
Do. i pct. af BNP 2,0 4,8 6,0 6,5 5,7 6,6 6,2 6,0

Løn- og formueindk. -18,4 -17,4 -32,8 -25,0 -27,5 -26,1 -23,3 -20,3
EU-betalinger, netto -3,4 -2,0 -3,7 -2,8 -5,6 -5,0 -5,9 -6,6
Andre løbende overf. -11,8 -17,3 -21,1 -17,3 -16,1 -20,1 -19,2 -19,7

Løbende poster, i alt -10,2 21,2 18,6 40,5 27,7 40,5 42,1 44,8
Do. i pct. af BNP -0,9 1,8 1,5 3,1 2,0 2,9 2,9 3,0

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.
Således ventes samlet set et overskud på betalingsbalancens løbende 

poster på 42 og 45 mia.kr. i prognoseårene svarende til 2,9 pct. og 3,0 
pct. af BNP, jf. tabel 3.8.
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Fra ultimo 2002 til ultimo 2003 er udlandsgælden faldet fra 17% pct. 
til 15 pct. af BNP, som følge af overskuddet på de løbende poster og vær
direguleringer i udlandets favør på 9,5 mia.kr. Udlandsgælden skønnes — 
inklusive forventede værdireguleringer i 2004 og 2005 — nedbragt til 6V2 
pct. af BNP ultimo 2005 , jf. tab el3.9.

Tabel 3.9. Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgælden
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

—  Mia .k r .-----
Løbende poster, i alt -10,2 21,1 18,6 40,5 27,7 40,5 42,1 44,8
Do. i pct. af BNP -0,9 1,8 1,5 3,1 2,0 2,9 2,9 3,0
Ulandsgæld, ultimo 285,0 152,0 218,0 229,0 241,0 210,0 155,4 99,3
Do. i pct. af BNP 24,7 12,6 17,0 17,3 17,7 15,0 10,7 6,6
Værdireguleringer -10,3 -111,8 84,6 51,4 39,7 9,5 -12,5 -11,3

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.
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4. Produktion, arbejdsmarked, 
løn og priser

BNP-væksten i 2004 ventes at blive 2,2 pct. Det er en m indre opjustering i 
forhold  til decemberredegørelsen. Opsvinget drives a f  den indenlandske efter
spørgsel, herunder primært forn yet frem gang i p r i v a f  or bruget. Udviklingen 
fortsætter ind  i 2005, hvor væksten ventes at tiltage til 2,5 pct.

Beskæftigelsen skønnes efter et fa ld  på 5.000 personer i 2002 og 23.000 
personer i 2003 at stige med god t 10.000 personer i 2004 og mere end
20.000 personer i 2005. Den stigende beskæftigelse skal primært ses i lyset a f  
den ventede frem gan g i væksten i 2004 og 2005.

Den registrerede ledighed, der udgjorde 184.000personer ved  udgangen a f
2003, skønnes at ville udgøre 171.000 personer i 2004 og god t 152.000 p er
soner i 2005. Der er tale om en kraftigere nedgang i ledigheden igennem  
2004 og 2005, end  ventet i vurderingen fra  december. Antallet a f  AF - 
aktiverede, d er er fa ld et i 2003, påregnes blandt andet på  baggrund a f  initia
tiverne i Forårspakken at stige i løbet a f 2004, hvilket v il bidrage til a t redu
cere den registrerede ledighed. Desuden v il stigningen i beskæftigelsen i 2004 
og 2005 bidrage til at reducere ledigheden.

Arbejdsstyrken ventes på  årsbasis at stige m ed 11.000 personer i 2004 og
3.000 personer i 2005. Stigningen i 2004 dækker dog primært over overhæng 
fra  en ganske kraftig stigning i 4. kvartal 2003, som kan blive revideret. Det 
er vurderingen, at der i løbet a f 2004 og 2005 bliver tale om beskedne stig
ninger i arbejdsstyrken.

Lønstigningstakten på  det private arbejdsmarked ventes at blive 3,5 pct. i
2004, hvilket er et fa ld  på 0,3 pct. enheder i forh o ld  til 2003. 12005 skønnes 
lønstigningstakten at tiltage til 3,8 pct.

Forbrugerprisinflationen vurderes at blive 1,5 pct. i 2004. Den lave infla
tion skal blandt andet ses i sammenhæng m ed et lavere inflationsbidrag fra  
importvarer samt en aftagende underliggende inflation. Afgiftsnedsættelsen på  
spiritus og cigaretter mv. bidrager også til den lave inflation i 2004. 1 2005 
ventes inflationen a f  tiltage til 1,8 pct.
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4.1. Produktion
BNP-væksten i år vurderes at blive 2,2 pct.; op fra 0,4 pct. i 2003. For 
2005 ventes væksten at tiltage yderligere til 2,5 pct. Sammenlignet med 
decemberredegørelsen er BNP-væksten i 2004 og 2005 opjusteret med 
henholdsvis 0,1 pct.enhed og 0,2 pct.enheder.

Den lave vækst i 2003 skyldes en svag udvikling i den indenlandske ef
terspørgsel, j f i  figu r  4. la. og 4. Ib.

Vækstbilledet vurderes at vende i 2004 og 2005, hvor det primært er 
den indenlandske efterspørgsel, som driver opsvinget. Fremgangen skal 
ses i lyset af nedsættelserne af indkomstskatten i begyndelsen af året, initi
ativerne i Forårspakken samt forbedrede internationale konjunkturer og 
fortsat lave renter.1

Figur 4.1a. Vækstbidrag til BNP
Pct.
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■ Privatforbrug ■ Fastebrutinv. ■ Lagerinv. 
□  Nettoeksport HOff. forbrug DBNP

Figur 4.1b. Kvartalsudvikling i BNP
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Anm,: I figur 4.1b vises den kvartalsvise (sæsonkorrigerede) udvikling i BNP, det forud
satte forløb til 2005 samt de annualiserede kvartalsvise vækstrater.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Vækstbidraget fra privatforbruget er opjusteret med godt 1,2 til 1,7 
pct.enheder i 2004. Hovedårsagen er fremrykningen af indkomstskatte
nedsættelserne og den midlertidige suspension af indbetalingerne til SP- 
ordningen, som led i Forårspakken. Desuden skønnes erhvervsinvesterin
gerne at bidrage med 0,6 pct.enheder til væksten i 2004.

Den kraftige stigning i den indenlandske efterspørgsel vil øge importen 
med skønsmæssigt 4,2 pct. i 2004 og 5,0 pct. i 2005. Det betyder et sam
let negativt bidrag til BNP-væksten fra nettoeksporten på 0,5 pct.enheder 
i 2004.

' På grund af skudår vil der være én ekstra arbejdsdag i 2004. Samtidigt falder flere af de 
arbejdsgiverbetalte helligdage i weekenden. BNP-effekten af de ekstra arbejdsdage i 2004 
er meget usikker og anslås til at være omkring V4 pct.enhed.
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I 2005 er BNP-væksten opjusteret med 0,2 pct.enheder til 2,5 pct. 
Det private forbrug ventes fortsat at bidrage markant til BNP-væksten, 
som følge af en fortsat pæn fremgang i de disponible indkomster, men 
også erhvervsinvesteringerne skønnes at understøtte væksten i 2005. I takt 
med at de internationale konjunkturer tager til i styrke, ventes netto- 
eksporten at bidrage svagt positivt til væksten i 2005.

Opjusteringen af den indenlandske efterspørgsel i 2004 afspejles pri
mært i øget produktion i bygge- og anlægssektoren samt private service
erhverv, jf. tabel 4.1. I industrien er produktionsvæksten i 2004 nedjuste- 
ret, hvilket blandt andet skal ses i lyset af en svagere eksportvækst sam
menlignet med decembervurderingen.

I 2005 er det fortsat de private serviceerhverv, som bidrager til den hø
jere vækst. Samtidig indebærer den øgede eksport i 2005 en noget krafti
gere vækst i industriens produktion. Samlet set ventes produktionen i de 
private byerhverv at vokse med 2,8 pct. i 2005.

Tabel 4.1. Vækst i produktionen (BYT) fordelt på erhverv

Andel
Gns.
1980-
2002

2002 2003
2004

Dec. Maj
2005

Dec. Maj

Samlet produktion (BVT)......... 100 1,9 0,9 0,4 1,9 1,9 2,4 2,5
Heraf

Landbrug ................................... 3,6 2,8 -4,3 -3,2 2,2 1,7 2,1 2,1
Udvinding af olie og gas mv..„ 1,4 33,0 4,5 1,4 14,3 10,6 8,6 7,7
Bygge- og anlægsvirksomhed... 4,5 0,1 0,6 -4,4 1,7 3,5 1,1 1,2
Industri mv................................. 18,9 1,5 -0,7 1,5 1,3 0,7 3,3 3,1
Private serviceerhverv............... 45,0 2,5 1,6 0,3 2,3 2,6 2,6 2,9
Offentlige tjenester.................... 19,9 1,2 1,6 -0,1 -0,1 0,4 0,1 0,3
Øvrige erhverv........................... 6,8 2,4 0,4 6,0 4,4 1,7 4,6 5,2
Privat sektor............................... 78,9 2,2 0,7 0,5 2,5 2,2 3,0 3,1
Private byerhverv...................... 68,3 2,0 0,9 0,3 2,0 2,1 2,7 2,8

BNP-vækst ................................... 1,9 1,0 0,4 2,1 2,2 2,3 2,5
Anm.: Øvrige erhverv omfatter søtransport, boligbenyttelse og F1SIM. Private byerhverv 

er eksklusive søtransport, boligbenyttelse og FISIM. Andelene er beregnet i for
hold til BVT i faste priser i 2003.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

I 2004 og 2005 er væksten i byerhvervenes produktivitet lige knap 1 % 
pct., hvilket omtrent svarer til den gennemsnitlige produktivitetsvækst 
siden 1980, tabel 4.2. For økonomien som helhed forudses en gradvis 
opgang i produktivitetsvæksten fra 1!4 pct. i 2003 til 1% pct. i 2005.
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Tabel 4.2. Produktivitetsvækst
Gnst. 2004 2005
1980-
2003

2002 2003 Dec. Maj Dec. Maj

Pct.
Samlet.............................. 1,5 1,1 1,3 1,7 1,5 1,7 1,7

Privatsektor.................  1,9 1,5 1,9 2,2 1,8 2,1 2,1
Private byerhverv........  1,6 1,7____ 1,6 1,7_____ 1,6 j 1,8________ b7

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i beskæftigelsen og dermed produktiviteten er dog behæftet 
med en betydelig usikkerhed, blandt andet som følge af overgang til nye 
statistiske kilder, og skal derfor fortolkes med en vis forsigtighed.

4.2. Beskæftigelse, ledighed, kapacitetspres og arbejdsstyrke
Den samlede beskæftigelse er ifølge de seneste nationalregnskabstal faldet 
med 23.000 personer i 2003 efter et fald på 5.000 personer i 2002. Faldet 
i 2003 dækker dog over faldende beskæftigelse i første halvår 2003 kom
bineret med et lavt niveau ved indgangen til 2003 (dvs. et negativt over
hæng fra 2002 som følge af faldende beskæftigelse igennem 2002). I an
det halvår 2003 har beskæftigelsen ligget omtrent uændret.

Det statistiske grundlag for nationalregnskabets beskæftigelsestal har i 
2003 undergået væsentlige ændringer, jf. eksempelvis Økonomisk Redegø
relse, maj 2003. Disse ændringer og visse vanskeligheder i forbindelse med 
indarbejdelsen af nye datakilder har skabt en vis usikkerhed omkring de 
seneste års beskæftigelsesudvikling. Andre opgørelser bekræfter dog i store 
træk indtrykket fra nationalregnskabet, dvs. at faldet i beskæftigelsen i 
2002 og 2003 synes at være ophørt i sidste del af 2003, jf . figu r  4.2b.

Opgørelsen af lønmodtagerbeskæftigelsen i ATP-statistikken viste et 
fald på 45.000 personer fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2003 og et sæ
sonkorrigeret fald på 4.000 personer fra 2. kvartal til 4. kvartal 2003. 
Indtrykket fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) og Arbejdstidsregnska
bet (ATR) er knapt så klart. Såvel AKU som ATR viste i 2. kvartal 2003 
et fald i beskæftigelsen i størrelsesordenen 30-35.000 personer i forhold til 
samme kvartal året før, men hvor AKU fra 2. kvartal til 4. kvartal 2003 
viser et sæsonkorrigeret fald i beskæftigelsen på omtrent 14.000 personer, 
har der ifølge ATR været en stigning på godt 8.000 personer.

AKU-beskæftigelsen svinger generelt mere end ATP-beskæftigelsen, 
hvilket blandt andet skyldes, at AKU-statistikken er stikprøvebaseret og
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derfor forbundet med større statistisk usikkerhed. Det kvartalsvise Ar
bejdstids regnskab (ATR) er baseret på såvel AKU- som ATP-statistikken i 
kombination med blandt andet lønsumsopgørelse på grundlag af AM- 
bidragsindbetalinger. Siden sommeren 2002 har ATR undergået en ho
vedrevision.

Figur 4.2a. Beskæftigelsen som forudsat i 
dec03 (stiplet) og tnaj04 ____________

1.000 personer 1.000 personer

—  Beskæftigede i private sektor
—  Samlet beskæftigelse (h. akse)

Figur 4.2b. År til år ændringer i beskæfti
gelsen, forskellige statistikker___________

1.000 personer 1.000 personer

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

De historiske erfaringer tilsiger, at væksten i beskæftigelsen i private 
byerhverv følger udviklingen i bruttoværditilvæksten (BVT) med en tids
mæssig forsinkelse. Der er ikke et entydigt mønster, men ofte vil der være 
tale om en forsinkelse i størrelsesordenen to kvartaler førend fornyet pro
duktionsvækst slår igennem på beskæftigelsen og dermed ledigheden.

Med baggrund i forventningen om en opgang i BVT-væksten i 2004 
og 2005 ventes således, at den private beskæftigelse stiger igen i 2004 og
2005. Den lidt kraftigere produktionsvækst i 4. kvartal 2003 kombineret 
med den lille nedgang i ledigheden i 1. kvartal 2004 kunne pege i retning 
af en mindre stigning i beskæftigelsen allerede i første del af 2004. Det 
vurderes dog, at den ventede opgang i BVT-væksten næppe vil give an
ledning til en mærkbar beskæftigelsesfremgang førend andet eller måske 
tredje kvartal.

Der påregnes en kraftigere beskæftigelsesstigning i 2005 end i 2004, 
hvilket foruden ovennævnte forsinkelseseffekt blandt også afspejler en lidt 
højere vækst i 2005 end i 2004.

I den sammenhæng kan også nævnes, at der i 2004 blandt andet grun
det skudår er flere arbejdsdage end i et gennemsnitligt kalenderår. Virk
somhederne kan derfor producere mere med det samme antal ansatte, 
hvilket isoleret set tilsiger en lidt højere målt produktivitetsvækst.
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Væksten i den private beskæftigelse er opjusteret i forhold til vurderin
gen i december, men der er tale om en beskeden ændring af skønnet. I 
2004 forudses en vækst i den private beskæftigelse på lidt under 8.000 
personer, hvilket er ca. 3.000 personer flere end i december. I 2005 ventes 
den private beskæftigelse at stige 19.000 personer, hvilket er 3.000 flere 
end vurderingen i december, jf. tabel 4.3.

Opjusteringen skal først og fremmest ses i lyset af, at skønnet for væk
sten i produktionen er opjusteret, hvilket blandt andet afspejler Forårs
pakkens positive effekter på efterspørgslen og derigennem beskæftigelsen. 
På den anden side skønnes det nu, at virksomhedernes behov for at øge 
beskæftigelsen i takt med en højere produktionsvækst er en smule mindre, 
end det der var lagt til grund i vurderingen fra december. Dette afspejler 
nationalregnskabets reviderede tal for beskæftigelsesnedgangen igennem 
2002 og 2003, som viser mindre fald end i tidligere opgørelser, og at po
tentialet for opgang i beskæftigelsen derfor underliggende vurderes at være 
mindre, end det var tilfældet i vurderingen fra december.

I henhold til de seneste nationalregnskabstal har faldet i beskæftigelsen 
i 2002 og 2003 været ca. 18.000 personer lavere, end der var lagt til 
grund ved udarbejdelsen af decembervurderingen, jf .  figu r  4.2a.

De tilkomne indikatorer for udviklingen på arbejdsmarkedet i de sene
ste måneder understøtter i store træk forventningen fra december
vurderingen om, at der i 2004 og 2005 vil ske en bedring af situationen 
på arbejdsmarkedet med en stigning i beskæftigelsen og faldende ledig
hed.

Konjunkturbarometrene for såvel serviceerhvervene, industrien som 
bygge- og anlægssektoren er bedret gennem de seneste måneder. Blandt 
andet er indikatorerne for forventning til beskæftigelse steget, jf. f ig u r  4.3.

Fra december 2003 til marts 2004 er den registrerede ledighed aftaget 
med godt 5.000 personer til et niveau på lige knap 179 tusinde personer i 
marts svarende til en ledighedsprocent på 6,4 pct. af arbejdsstyrken“. I 
samme periode er AF-aktiveringen steget med ca. 2.500 personer. Korri
geret for denne stigning er ledigheden således faldet med ca. 2.500 perso
ner fra december 2003 til marts 2004.

På denne baggrund -  og som følge af den mindre opjustering af vækst
skønnet set i forhold til vurderingen i december -  synes der nu at være en

2 De 6,4 pct., der er den officielle ledighedsprocent fra Danmarks Statistik, er baseret på 
en opgørelse af arbejdsstyrken, der er forskellig fra det, der ligger til grund for denne 
prognose. Benyttes arbejdsstyrken fra denne prognose fas en ledighedsprocent på ca. 6,2 
pct. for marts 2004.
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større grad af sikkerhed for, at der i år vil være en bedring af situationen 
på arbejdsmarkedet i form af stigende beskæftigelse og et mærkbart fald i 
ledigheden.

Figur 4.3a. Konjunkturbarometer for Figur 4.3b. Konjunkturbarometer for
serviceerhvervene industri og bygge- og anlægssektoren
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—  Industri — Bygge & anlæg

Anm,: Egen sæsonkorrektion for beskæftigelsesforventninger i serviceerhvervene. 
Kilde: Danmarks Statistik.

Væksten i den private beskæftigelse påregnes først og fremmest at ske 
inden for serviceerhvervene, mens faldet i industribeskæftigelsen ventes at 
fortsætte fra 2003 ind i 2004, jf. tabel 4.3. I lyset af en kraftigere inden
landsk efterspørgsel, herunder fra privatforbruget, er skønnet for beskæf
tigelsesvæksten i serviceerhvervene opjusteret. Ligeledes er beskæftigelses
skønnet for bygge- og anlægssektoren i 2004 på baggrund af forårspakken 
investeringsinitiativer opjusteret en anelse. Beskæftigelsesvæksten i indu
strien er uændret i forhold til skønnet fra december, hvilket primært af
spejler en forholdsvis moderat udvikling i eksporten.

Udviklingen i den offentlige beskæftigelse ventes at ligge på linje med 
skønnene i decemberredegøreisen. I 2005 stiger den offentlige beskæfti
gelse med knap 3.000 personer svarende til udviklingen i 2004, jf. tabel
4.3.
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Tabel 4.3. Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed

2002-
niveau

Gns.
1980-
2002

2003

Dec. Maj

2004

Dec. Maj

2005

Dec. Maj

1.000
Privat sektor .................. 1.907 3 -35 -21 5 8 16 19
Offentlig sektor ............ 834 6 0 -2 3 3 3 3
I a l t .................................... 2.741 9 -35 -23 8 11 19 22
Landbrug mv.1' .............. 121 -4 -4 -3 0 -1 0 -1
Industri............................ 447 -3 -9 -15 -7 -7 0 0
Bygge- og anlægsvirk. ... 167 -1 -5 -3 2 4 4 2
Private serviceerhverv2’.. 1.204 10 -17 -5 10 12 12 18
Offentlige tjenester ...... 803 6 0 3 3 3 3 3
Arbejdsstyrke ................. 2.886 8 -10 3 12 11 6 3
Ledighed ......................... 145 -2 25 26 3 o -13 -19

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

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

Arbejdsstyrken
På baggrund af de seneste oplysninger skønnes arbejdsstyrken, opgjort 
som summen af beskæftigede og antallet af registrerede ledige, at være 
steget med 3.000 personer i 2003. Arbejdsstyrken har været svagt falden
de eller omtrent uændret igennem det meste af 2002 og frem til 3. kvartal 
2003, og i henhold til de seneste tal -  som kan blive revideret -  indtrådte 
en kraftig stigning i 4. kvartal 2003.

Det ventes, at arbejdsstyrken stiger med 11.000 personer i 2004 og 
3.000 personer i 2005, j f i  figu r  4.4a. Hovedparten af stigningen i 2004 
kan henføres til et overhæng som følge af stigningen i 4. kvartal 20033. 
Det er vurderingen, at der i løbet af 2004 og 2005 bliver tale om besked
ne stigninger i arbejdsstyrken.

3 Eventuelle fremtidige revisioner af arbejdsstyrken i 4. kvartal 2003 (som følge af revisi
on af nationalregnskabets beskæftigelsestal) vil spille over i den ventede stigning for
2004.
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Figur 4.4a. Udviklingen i arbejdsstyrken Figur 4.4b. Erhvervsfrekvens for unge og

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

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

Udviklingen i AF-aktiveringen over det seneste års tid kan bidrage til 
at skævvride indtrykket af udviklingen i arbejdsstyrken. Antallet af AF- 
aktiverede er faldet med ca. 9.000 personer fra 2002 til 2003, hvilket i høj 
grad kan henføres til et fald i løbet af 2003. Idet AF-aktiverede ikke tælles 
med i den registrerede ledighed og kun indgår i beskæftigelsen i det om
fang, de kommer i støttet beskæftigelse, vil en sådan nedgang i antallet af 
AF-aktiverede alt andet lige give anledning til en stigning i den registrere
de ledighed og dermed i den opgjorte arbejdsstyrke. Den lille registrerede 
stigning i arbejdsstyrken i 2003 dækker således formodentlig over en 
mindre underliggende nedgang.

AKU-statistikken, der ganske vist er behæftet med en væsentlig stati
stisk usikkerhed, peger på en aftagende erhvervsdeltagelse blandt de 15- 
29-årige i 2003, mens erhvervsdeltagelsen ligger på et historisk set ganske 
højt niveau for de 55-66-årige, j f i  f ig u r  4.4b.

Den lavere erhvervsdeltagelse blandt unge kan skyldes vanskeligheder 
ved at finde studenterarbejde, eller at flere måske forlænger uddannelse 
eller har valgt at tage en uddannelse som følge af begrænsede jobmulighe
der. Det kan afspejle en generel konjunkturfølsomhed i arbejdsstyrken, 
som bidrager negativt til arbejdsstyrken i 2002 og 2003, men som -  i takt 
med at vendingen i konjunkturerne slår igennem på beskæftigelsen -  kan 
forventes at bidrage mere positivt til arbejdsstyrken i 2004 og 2005. Bag
grunden for den højere erhvervsdeltagelse blandt de 55-66-årige i 2003 er 
blandt andet effekter af reformer af forskellige tilbagetrækningsordninger.
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Dette giver på den ene side forventning om, at der i takt med den ven
tede opgang i efterspørgslen efter arbejdskraft vil ske en vis underliggende 
stigning i arbejdsstyrken i 2004 og 2005. På den anden side er der udsigt 
til et stigende antal AF-aktiverede i 2004, hvilket alt andet lige trækker i 
retning af færre personer i den opgjorte arbejdsstyrke.

Arbejdsstyrken forudsættes således at stige i en periode, hvor den de
mografiske udvikling isoleret set trækker i nedadgående retning. Fra 2003 
til 2005 vil den befolkningsmæssige sammensætning reducere arbejds
styrken med i størrelsesorden 17.000 personer, fordi der kommer relativt 
flere ældre i de arbejdsdygtige aldre , jf. tabel 4.4. Selv om erhvervs
frekvensen for ældre i de arbejdsdygtige aldre har været stigende over de 
senere år, har denne gruppe stadig en lavere erhvervsdeltagelse end andre 
erhvervsaktive aldersgrupper.

Den demografisk betingede tendens til en lavere arbejdsstyrke modsva
res omtrent af anslåede virkninger af vedtagne reformer, som dog tids
mæssigt er vanskeligt at placere.

Tabel 4.4. Bidrag til ændring i arbejdsstyrken, 2004-2005
2004 2005 2004-05

1. Demografi.......................................................... -8 -9 -17
2. Bidrag fra tiltag på arbejdsmarkedet........... 10 7 17
Konjunktur mv...................................................... 9 5 14
Arbejdsstyrken....................................................... 11 3 14

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

Kilde: Egne beregninger.

Ledighed og kapacitetspres
Den registrerede ledighed har været stigende gennem anden halvdel af 
2002 og i 2003 og udgjorde 184.000 personer ved udgangen af 2003. 
Siden årsskiftet er ledigheden reduceret med godt 5.000 personer og ud
gjorde i marts 2004 knap 179.000 personer. Ledigheden skønnes i 2004 i 
gennemsnit at ville udgøre 171.000 personer, hvilket -  trods et ventet 
fald på op mod 25.000 personer igennem året blandt andet som følge af

4 I det demografiske forløb fastholdes bestandsfrekvenserne på 2002-niveau og til frem
skrivningen anvendes den seneste befolkningsprognose fra DREAM.
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Forårspakken -  er det samme niveau som i 2003. Faldet i ledigheden 
ventes at fortsætte i 2003, og det skønnes at ledigheden i 2005 udgør 
godt 152.000 personer.

Uanset at skønnet for ledigheden i 2004 ikke er væsentligt lavere end 
skønnet fra december, er der tale om et noget kraftigere fald i gennem 
året end det, der var forudsat i december. Dette skal også ses i lyset af, at 
ledigheden ved indgangen til året lå en smule højere end forudsat i de
cember.

Ledighedskurven synes -  som ventet i decemberredegørelsen -  at være 
knækket i 1. kvartal 2004. Ledigheden skønnes at falde yderligere, i første 
omgang hovedsageligt som følge af større aktivering, hvorefter nedgangen 
i ledigheden overvejende trækkes af beskæftigelsesfremgangen. Faldet i 
ledigheden bliver dermed formenligt kraftigere i andet halvår 2004, om 
end udviklingen i AF-aktiveringen kan påvirke forløbet, jf. nedenfor.

Figur 4.5a. Nye og gamle forløb for ledig- Figur 4.5b. Faktisk og strukturel ledighed 
hed og AF-aktivering+ledighed i forhold til arbejdsstyrken

97 98 99 00 01 02 03 04 05
—  Ledige+AF-aktiv. (maj04) — Ledige+AF-aktiv. (dec03)
—  Ledighed (maj04) —  Ledighed (dec03)
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14 -i

Pct. af arbejdsstyrken 
14
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—  Strukturel ledighed —  Faktisk ledighed

Anm.: Niveauet for den strukturelle ledighed er behæftet med usikkerhed. Til illustrati
on af usikkerheden viser konfidensbåndene, at den faktiske strukturledighed med 
95 pct. statistisk sandsynlighed ligger inden for disse bånd.

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

Den registrerede ledighed var knap 179.000 personer (sæsonkorrigeret) 
i marts 2004. Dermed er ledigheden samlet steget med ca. 36.000 perso
ner siden juni 2002. I samme periode er omfanget af AF-aktiveringen 
aftaget med ca. 12.000 personer, og antallet af ledige og AF-aktiverede er 
således steget med ca. 24.000 personer.

Udviklingen i antallet af AF-aktiverede og registrerede ledige under ét 
må anses som et bedre mål for det konjunkturbetingede bidrag til æn
dringer i ledigheden end udviklingen i den registrerede ledighed alene.
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Det skyldes, at en ledig, som AF-aktiveres, ikke tæller med i den registre
rede ledighed.

Faldet i AF-aktiveringen gennem 2003 er blandt andet relateret til æn
dringer som led i arbejdsmarkedsreformen ’’Flere i Arbejde”, hvor der 
sigtes på en mere fleksibel aktiveringsindsats for at sikre den mest direkte 
vej til arbejde. Fokus i indsatsen er flere, men kortere aktiveringsforløb og 
opfyldelse af minimumskrav vedrørende såvel aktivering som kontaktfor
løb. Det tager altid nogen tid at implementere en ny reform. I forhold til 
skønnet fra december har AF-aktiveringen de seneste måneder været lave
re end forudsat.

Der påregnes en betydelig stigning i aktiveringsomfanget i løbet af 
2004 understøttet blandt andet af initiativerne i Forårspakken. Det sti
gende antal AF-aktiverede vil bidrage til at reducere den registrerede le
dighed. Samtidig skønnes antallet af ledige og AF-aktiverede under ét at 
ville falde mærkbart igennem 2004 og i 2003 som følge af bedre konjunk
turer, understøttet blandt andet af aktivitetsfremmende Finanspolitik, j f .  
f igu r  4.5a.

Den strukturelle ledighed forudsættes nogenlunde uændret fra 2002 til 
2005, jf. figu r  4.5b. Det skønnede forløb i den registrerede ledighed indi
kerer dermed, at der er et positivt ledighedsgab i både 2003 og 2004, men 
i takt med at bedringen af konjunkturerne slår igennem på arbejdsmarke
det i løbet af 2004 og 2005 ventes en gradvis indsnævring. Det skønnes 
således, at ledighedsgabet i 2005 er omtrent nul, men at der ved udgang 
af 2005 kan være tale om et mindre negativt ledighedsgab. Ledighedsga
bet indikerer, at presset på arbejdsmarkedet, der har været aftagende i 
2002 og 2003, vil være tiltagende i 2004 og 2005, og at der i 2005 igen 
sandsynligvis vil være en forholdsvis høj kapacitetsudnyttelse på arbejds
markedet.

4.3. Løn
Lønstigningstakten i den private sektor kan foreløbigt opgøres til 3,8 pct. 
i 2003. Stigningstakten ventes i 2004 og 2005 at blive 3,5 og 3,8 pct. For 
2004 er det en nedjustering på 0,2 pct.enhed i forhold til vurderingen i 
december, mens skønnet for 2005 er opjusteret 0,1 pct.enhed.

Lønstigningstakten, som opgjort i DA’s kvartalsvise lønstatistik, er 
faldet fra 4,3 pct. i fjerde kvartal 2002 til 3,7 pct. i fjerde kvartal 2003. 
Lierunder er lønstigningstakten i industrien faldet fra 4,6 pct. til 4,4 pct., 
mens lønstigningstakten i serviceerhvervene er faldet fra 4,1 pct. til 3,6 
pct. Den aftagende stigningstakt kan dog primært henføres til lønudvik-
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lingen inden for den konjunkturfølsomme bygge- og anlægssektor, hvor 
den gennemsnitlige lønstigningstakt i 2003 er faldet 3 pct.enheder til 1,3 
pct. Heraf bidrager den del af lønnen, der ligger udover genetillæg, ferie- 
fridage, personalegoder og pension, til faldet med 2,5 pct.enhed -  for
mentlig delvist afledt af en forskydning mod en højere andel af timeløn
nede (reparationsarbejder) og en mindre andel af akkordlønnede (nybyg
gerier).

Den aftagende lønstigningstakt i 2003 har bevirket, at forskellen mel
lem udviklingen i timefortjenesten på DA-området og et overenskomstba
seret referenceforløb er mindsket igennem året, jf. f ig u r  4.6a.

Figur 4.6a. Timefortjeneste og reference- Figur 4.6b. Lønudvikling i Danmark,

Anm.: Referenceforløbet er baseret på tre centralt fastsatte lønelementer: Lønsatser, 
pensionsbidrag og arbejdstid. På hovedparten af overenskomstområderne fastsæt
tes alene mindstebetalings- og minimallønssatser centralt, mens de faktiske lønre
guleringer forhandles lokalt. Referenceforløb baseret på de centralt fastsatte sats
ændringer er derfor forholdsvis usikre pejlemærker for udviklingen i timefortjene
sten.

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

Den ventede lønudvikling i 2004 og 2005 afspejler forløbet i det be
regnede referenceforløb baseret på forligsmandens vedtagne mæglingsfor
slag, som indeholder de i foråret indgåede forlig om nye overenskomster, 
jf . appendiks 4.1. Referenceforløbet peger således i retning af en midlerti
dig afdæmpning af lønudviklingen i perioden fra andet halvår 2004 til 
første halvår 2005, afledt primært af profilen i udbygningen af arbejds
markedspensionerne, idet de centralt aftalte satser vurderes at give et ens
artet bidrag til lønudviklingen, jf. figur 4.6a. Der er ikke aftalt yderligere 
arbejdstidsnedsættelser i de nye overenskomster.
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Den ventede lønudvikling i prognoseårene afspejler endvidere, at stig
ningstakten i timefortjenesten i bygge- og anlægssektoren gradvist må 
forventes øget fra det nuværende meget lave niveau. Hertil kommer, at 
ledighedsgabet som nævnt ventes lukket i 2005.

Virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger ventes at stige med 3,6 
pct. i 2004 og 3,8 pct. i 2005. De øvrige arbejdsomkostninger ventes 
således at øge stigningstakten med 0,1 pct.enhed i 2004 i forhold til stig
ningen i timefortjenesterne, jf. tabel 4.5. Det er beregningsteknisk forud
sat, at de øvrige arbejdsomkostninger ikke bidrager til den samlede løn
stigningstakt i 2005. Bidraget i 2004 kan henføres til øgede satser for 
Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

Tabel 4.5. Lønstigninger og satsreguleringsprocent
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Stigning, pct.
Privat sektor:
Timelønomkostninger.................................... 3,9 4,3 4,5 3,9 3,6 3,8
Timefortjeneste ................................................ 3,6 4,2 4,2 3,8° 3,5 3,8
Årsløn for arbejdere ......................................... 3,4 3,5 3,8 3,5 3,4 3,7
Årsløn for funktionærer ................................. 3,8 4,1 3,8 3,9 3,4 3,7
Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning.. 2,8 3,3 2,5 3,7 3,5 2,7
Timefortjeneste for offentlige ansatte.......... 4,0 4,2 2,5 3,4 - -
Satsreguleringsprocent..................................... 3,2 3,2 2,7 3,2 2,9 2,6

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

1) Ifølge DA's StrukturStatistik 2003, offentliggjort den 17. maj, blev stigningstak
ten i timefortjenesten i 2003 på 3,7 pct.

Kilde: DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Forholdsvis høje lønstigninger er den væsentligste årsag til, at virk
somhedernes samlede arbejdsomkostninger siden midten af 1990erne er 
vokset hurtigere i Danmark end i udlandet, jf. f ig u r  4.6b. Det ventes også 
at være tilfældet i prognoseperioden, og i modsætning til i slutningen af 
1990erne kan den effektive kronekurs ikke forventes at modvirke effekten 
af de højere danske lønstigninger, jf. kap. 3.5. Der er ved de lokale løn
forhandlinger i nogen grad mulighed for at tage højde for virksomheder
nes aktuelle forhold, herunder konkurrence fra ind- og udlandet samt 
mulighederne for at fastholde og tiltrække arbejdskraft.
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Inflationen ventes at blive 1,5 pct. i 2004 og 1,7 pct. i 2005, og den 
reale timeløn vil derfor med skønnene for lønstigningstakten stige med 
ca. 2 pct. i begge år. Det er over gennemsnittet for perioden 1990 til 
2003 på 134 pct. Den forudsatte lønudvikling i 2004 og 2005 indebærer 
sammen med resten af konjunkturvurderingen en lønkvote i de private 
byerhverv på 0,63 svarende til gennemsnittet for perioden 1990 til 2003.

Den gennemsnitlige årlige lønstigningstakt i den offentlige sektor blev 
4,0 pct. i 2003 fordelt med hhv. 3,4 pct. i staten og 4,2 pct. i kommuner. 
Reststigningen i staten og kommuner blev i 2003 på hhv. 0,66 og 0,23 
pct.enhed, og den gennemsnitlige årlige lønstigningstakt i den offentlige 
sektor ekskl. reststigning blev dermed 3,7 pct. mod skønnet 3,5 pct. i 
december.

På baggrund af overenskomsterne på det statslige og kommunale om
råde skønnes årslønnen ekskl. reststigning i den offentlige sektor, at stige 
med 3,5 pct. i 2004, f igu r  4,7a og 4.7b. I 2005, hvor der skal forhand
les nye overenskomster på det offentlige område, forudsættes årslønnen 
ekskl. reststigning beregningsteknisk at stige med 2,7 pct.

Figur 4.7a. Timefortjeneste og reference- Figur 4.7b. Timefortjeneste og reference-

Anm.: Referenceforløbet er baseret på den samlede overenskomstramme i henholdsvis 
staten og kommunerne.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4.4. Priser
Stigningstakten i forbrugerprisindekset forventes at aftage til 1,5 pct. i 
2004. Sammenlignet med Økonomisk Redegørelse, december 2003 er for
brugerprisinflationen i 2004 justeret ned med 0,3 pct.enheder, som følge 
af blandt andet lavere importpriser. I 2005 ventes en forbrugerprisinflati
on på 1,7 pct.
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År til år-stigningen i forbrugerpriserne er aftaget fra omkring 3 pct. i 
begyndelsen af 2003 til 0,9 pct. i 1. kvartal 2004, j f  f ig u r  4.8a.

De seneste måneders aftagende inflation skal ses i sammenhæng med 
faldende prisstigningstakter inden for varer, herunder især fødevarer og 
energi, jf. figu r  4.8b. Udviklingen ventes dog at vende i de kommende 
måneder, hvor den seneste stigning i olieprisen vil lægge et opadgående 
pres på energipriserne. Samtidig kan en vis genopretning af priserne på 
fødevarer, som ofte er præget af kortvarige udsving, forventes.

Figur 4.8a. Forbruger- og nettopriser,

98 99 00 01 02 03 04 05

—  Forbrugerprisinflation — Nettoprisinflation

Figur 4.8b. Dekomponering af forbruger
risinflationen_______________________
Pct. Pct.
4 -i r 4

■ Tjenesteydelser ■ Husleje ■ Øvrige varer
□  Fødevarer ■ Energi

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den historisk lave forbrugerprisinflation skal også ses i lyset af falden
de priser inden for alkoholiske drikkevarer og tobak (indgår i øvrige varer 
i figur 4.8b) i forbindelse med nedsættelsen af afgifterne på spiritus og 
cigaretter. Afgiftsnedsættelsen vil påvirke forbrugerprisinflationen frem til 
september 2004.

Inflationsudviklingen igennem det seneste år har været præget af afta
gende importpriser, som følge af blandt andet stigningen i den effektive 
kronekurs, jf. f ig u r  4.9a. Udviklingen har med en vis forsinkelse slået 
igennem på den indenlandske inflationstakt på varer, jf. boks 4.1. Pris
stigningstakterne inden for tjenesteydelser synes kun i mindre grad at 
være påvirket af importprisudviklingen.

Den langsomme tilpasning af forbrugerpriserne til valutakursændrin
ger peger på, at den nuværende høje kronekurs også i de kommende år 
kan forventes at have en afdæmpende men relativt begrænset virkning på 
inflationen.
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Boks 4.1. Prisgennemslag af valutakursændringer ______
De seneste ars stigning i den effektive kronekurs har isoleret set betydet lavere import- 
prisstigninger og en afdæmpning i den indenlandske inflation. Importprisudviklingen 
har betydning for den indenlandske prisdannelse via to kanaler, dels anvendes import
varer som input i produktionen og dels indgår importvarer direkte i det private for
brug. Derudover må faldende importpriser forventes at øge priskonkurrencen på de 
indenlandske markeder.

Statistiske analyser af sammenhængen mellem valutakurser og den danske prisdan
nelse peger på, at importpriserne og forbrugerpriserne kun langsomt tilpasser sig til 
valutakursændringer, og at der langt fra er fuldt valutakursgennemslag på priserne.

En stigning i den effektive kronekurs på 1 pct. giver i løbet al de første 4 kvartaler 
således kun anledning til et fald i importpriserne på omkring 0,4 pct., j f i  f igu r  a. Prisef
fekten øges herefter gradvist til omkring 0,6 pct. efter 12 kvartaler.

Den delvise pristilpasning på flere års sigt kan blandt andet skyldes, at udenlandske 
eksportører samt danske importører fastlægger deres priser efter danske markedsforhold 
(prisdifferentiering - ’’Pricing to market”) og derfor selv bærer en del af valutakurs
tilpasningen. Opgjort eksklusive råvarer er prisstilpasningen lidt mindre. Det skyldes, at 
muligheden for prisdifferentiering på råvaremarkederne er mere begrænset.

For forbrugerpriserne på varer er gennemslaget af valutakursændringer betydeligt 
mindre. Forbrugerpriserne på varer falder i løbet af det første år kun med omkring 0,1 
pct., j f i  figu r  b. På lidt længere sigt øges denne effekt til !4 pct. Gennemslaget er lidt 
langsommere sammenlignet med importpriserne og først efter 4 år synes priseffekten at 
flade ud.

Priseffekten er noget lavere for forbrugerpriserne under ét. Det skyldes et svagt 
valutakursgennemslag på tjenesteydelser, idet tjenesteydelser har et lille importindhold 
og generelt er mindre udsat for udenlandske konkurrence end varemarkederne. I figu
ren er ikke indregnet afledte virkninger via løndannelsen.

Figur a. Valutagennemslag på importpri- Figur b. Valutakursgennemslag på for
ser (effekt af 1 pct. stigning i effektiv brugerpriser (effekt af 1 pct. stigning i 
kronekurs) effektiv kronekurs)

Anni.: Kurverne viser den kvartalsvise virkning af en permanent stigning i den effektive 
kronekurs på 1 pct.

Kilde: Egne beregninger.
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Figur 4.9a. Importprisstigninger og effek- Figur 4.9b. Inflationen i Danmark og 
tiv kronekurs euroområdet

Den danske årsstigningstakt i det EU-harmoniserede forbrugerpris
indeks (HICP) ligger aktuelt væsentligt under inflationstakten i euro
området, jf. figu r  4.9b. I april er stigningstakten i HICP-indekset 0,5 pct. 
i Danmark mod 2,0 pct. i euroområdet.

Den lave danske prisstigningstakt skal tilskrives, at forbrugerprisinfla
tionen på varer under ét er væsentligt lavere end i euroområdet. Det skyl
des blandt andet relativt lave prisstigninger på fødevarer samt øl, spiritus 
og tobak i Danmark, hvor sidstnævnte blandt andet kan henføres til de 
gennemførte afgiftsnedsættelser. Forskellen i prisstigningstakten på øl, 
spiritus og tobak kan forklare omkring 1 pct.enhed af inflationsspændet. 
Inflationstakten på fødevarer og nydelsesmidler ventes dog at tiltage igen
nem indeværende år. Således vurderes det nuværende inflationsspænd at 
være af midlertidig karakter.

Inflationsudsigter
Samlet set ligger inflationsudviklingen i 2004 lidt lavere end forventet i 
Økonomisk Redegørelse, december 2003, og stigningen i forbruger- og net
toprisindekset kan vurderes til henholdsvis 1,5 pct. og 1,8 pct. i 2 0 0 4 ,^  
tabel 4.6.

Nedjusteringen af inflationen i 2004 kan tilskrives faldende priser på 
importerede varer. Sammenlignet med december er inflationsbidraget fra 
importpriserne i 2004 nedjusteret med 0,2 pct.enheder. Den lave im
portprisinflation skal som nævnt ses i lyset af udviklingen i den effektive 
kronekurs. Derudover er inflationsbidraget fra fødevarer nedjusteret med 
0,1 pct.enhed.
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Tabel 4.6. Prisudvikling og forklarende faktorer
2000 2001 2002 2003 ! 2004 2005

EU-harmoniseret forbru
gerprisindeks (HICP)......... 2,7 2,3 2,4 2,0 1,4 1,6
Forbrugerprisindeks........... 2,9 2,4 2,4 2,1 1,5 1,7
Afgifter, bidrag..................... -0,2 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1
Nettoprisindeks.................... 3,2 2,4 2,5 2,3 1,8 1,8

Vækstbidrag, pct.enhed----------
Fødevarer............................... 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2
Energi..................................... 1,2 -0,1 0,1 0,2 0,2 -0,1
Husleje og off. takster....... 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7

Importvarer, ekskl. energi.. 0,6 0,2 0,0 -0,2 -0,1 0,1
Underliggende inflation .... 0,1 0,9 1,3 1,3 0,8 0,9

Enhedslønomkostning0.....  1,7 2,2 1,3 1,6 1,9 1,9
Lønkvote, pct. af BYT0.....  65,8 67,1 66,9 65,9 66,0 65,7

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

I modsat retning trækker en opjustering af olieprisen i forhold til de
cembervurderingen, hvilket indebærer en opjustering af inflationsbidraget 
fra energi med 0,2 pct.enheder.

Hvis den seneste stigning i olieprisen er af længerevarende karakter, 
kan det trække i retningen af en større opjustering af energipriserne i 
2004. Trods forventningen om en højere oliepris i 2004, er niveauet målt 
i forhold til det samlede forbrugerprisindeks fortsat lavere end niveauet i 
starten af 1990. Samtidig tager den fortsat lave dollarkurs toppen af olie
prisstigningen målt i danske kroner.

En del af afdæmpningen i inflation i 2004 sammenlignet med 2003 
skyldes et mindre inflationsbidrag fra den underliggende inflation, som 
angiver et mål for den indenlandske markedsbestemte inflation. Faldet i 
den underliggende inflation skal ses i sammenhæng med de seneste års 
lave vækst i enhedslønomkostningerne, som typisk påvirker den inden
landske prisdannelse med en vis forsinkelse. Derudover vurderes det nega
tive outputgab i 2003 at have mindsket det indenlandske inflationspres.

I 2005 ventes forbrugerprisinflationen fortsat at forblive på et lavt ni
veau omkring 1,7 pct. Den moderate inflationsudvikling skal fortsat til
skrives et relativt lavt bidrag fra den underliggende inflation.

Den effektive kronekurs ventes at holde sig på et højt niveau i progno
seperioden og inflationsbidraget fra importvarer ventes fortsat at være lavt
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i 2005. De faldende importpriser igennem 2003 og 2004 kan via anden
runde effekter, isoleret set, forventes at mindske den underliggende infla
tion i 2005.

Den relativt lave forbrugerprisinflation i prognoseperioden skal ligele
des ses i lyset af et negativt inflationsbidrag fra afgifter. Det kan dels til
skrives nedsættelsen af afgifterne på mineralvand, spiritus og cigaretter og 
dels skattestoppets nominalprincip (fastfrysning af afgiftssatser).

Inflationen i Danmark forventes i de kommende år at ligge i under
kanten af euroområdets samt overholde ECB’s mellemfristede målsætning 
på højst 2 pct. I kraft af fastkurspolitikken over for euroen gælder dette 
mål også for Danmark.
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Appendiks 4.1
Overenskomstforhandlinger 2004
A .l Indledning
Ved årets overenskomstforhandlinger er der forhandlet løn, pension, barsel og arbejds
vilkår for 650.000 arbejdstagere på DA/LO-området. Hverken det grønne område 
(landbruget, gartnerier mv.), det finansielle område eller det offentlige område forhand
ler overenskomst i år.

Overenskomsterne løber over tre år, og de skal således først forhandles igen i 2007. 
Overenskomsterne medfører overordnet set forhøjelser af lønsatserne, øgede pensionsbi
drag, forlængelse af perioden med løn under barsel og indførelsen af en barselsudlig
ningsordning (barselsfond).

Overenskomsterne vurderes isoleret set, at føre til øgede lønomkostninger med ca. 3 pct. 
om året i overenskomstperioden.

A.2 DA/LO-området 
Industrien
I starten af februar indgik industriens parter, Dansk industri (DI) og CO- industri som 
de første forlig om ny overenskomst for ca. 144.000 ansatte. Overenskomsten løber over 
tre år, og dækker et mindstebetalingsområde.

Mindstebetalingen forhøjes med 2,25 kr. pr. 1. marts 2004, 2005 og 2006 svarende til 
ca. 2,5 pct. hvert år -  så den i alt kommer op på 95,15 kr. pr. time. Lønstigningerne for 
de, der får mere end mindstebetalingen, forhandles lokalt.

Genetillæg hæves med 3 pct. hvert overenskomstår og elevlønningerne hæves med 4,5 
pct. i hvert af de tre overenskomstår. Det gør sig gældende for stort set alle indgåede 
overenskomster og Forligsmandens mæglingsforslag.

Det samlede pensionsbidrag forhøjes fra 9,0 pct. til 10,8 pct. i løbet af de tre overens
komstår. Af de 10,8 pct. betaler arbejdsgiver 2/3.

Løn under barsel øges pr. 1. juli 2004 fra de nuværende 16 uger til 26 uger -  fordelt på 
4 ugers ekstra graviditetsorlov til kvinder, med fuld løn, og 6 ugers orlov til kvinder eller 
mænd med loft på 125 kr. pr. time.
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Tabel A.4.1_________________________________ _____________________________
Område/dato Lønsats Pension Andet

_____________________ (kr./time)______ (arb.giver)___________________________ _
Industri Mindstebetaling - Genetillæg hæves med 3 pct.
2004 hvert år.
1. m arts...........................  +2,25 - Elevlønningerne hæves med
2005 4,5 pct. hvert år.
1. m arts...........................  +2,25 - Løn under barsel udvides
1. ju li..........................  +0,9 (0,6) med 4+6 uger, lønloft.
2006 - Løn under sygdom øges
1. m arts...........................  +2,25 med 4 uger, fuld løn.
1. ju li..........................  +0,9 (0,6) - 1 uges fri ved barns hospital

sindlæggelse, fuld løn.
__________________________- Ekstra midler til udd.fond.

Bygge og anlæg Mindstebetaling - Genetillæg hæves med 3 pct.
2004 hvert år.
1. m arts...........................  +2,25 - Elevlønningerne hæves med
1. ju li..........................  +0,6 (0,4) 4,5 pct. hvert år.
2005 - Løn under barsel udvides
1. m arts...........................  +2,25 med 4+6 uger, lønloft.
1. ju li..........................  +0,6 (0,4) - Løn under sygdom øges
2006 med 2 uger, lønloft.
1. m arts...........................  +2,25 - 1 uges fri ved barns hospital-
1. ju li........................... +0,6 (0,4) sindlæggelse, fuld løn._______
Butik Minimalløn - Genetillæg hæves med 3 pct.
2004 hvert år.
1. m arts...........................  +2,25 - Elevlønningerne hæves med
1. ju li..........................  +0,9 (0,6) 4,5 pct. hvert år.
2005 - Løn under barsel udvides
1. m arts............................  +2,25 med 4+6 uger, lønloft.
1. ju li..........................  +0,9 (0,6) - 1 uges fri ved barns hospital-
2006 sindlæggelse, fuld løn.
1. m arts...........................  +2,25
1. ju li..........................  +0,9 (0,6)____________________________
Transport Normalløn - Genetillæg hæves med 0,90
2004 kr./t. hvert år.
1. m arts...........................  +2,65 - Løn under barsel udvides
2005 med 4+6 uger, lønloft.
1. m arts...........................  +2,75 - 1 uges fri ved barns hospital-
1. ju li..........................  +0,9 (0,6) sindlæggelse, fuld løn.
2006
1. m arts............................ +2,65
1. ju li....................................................................+0,9 (0,6)____________________________
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Tabel A.4.1 (fortsat)_______________________________________________________
Område/dato Lønsats Pension Andet

_____________________ (kr./time)______(arb.giver)_____________________________
El-området Mindstebetaling - Genetillæg hæves med 3
2004 pct. hvert år.
1. marts............................ +2,25 - Elevlønningerne hæves med
2005 4,5 pct. hvert år.
1. marts............................ +2,25 - Løn under barsel udvides
1. ju li..........................  +0,9 (0,6) med 4+6 uger, lønloft.
2006 - Løn under sygdom øges
1. marts............................ +2,25 med 2 uger, fuld løn.
1. ju li..........................  +0,9 (0,6) - 1 uges fri ved barns hospi-

___________________________________________  talsindlæggelse, fuld løn.
Rengøring Normalløn - Genetillæg hæves med 3
2004 pct. hvert år.
1. marts...........................  +2,65 - Elevlønningerne hæves med
2005 4,5 pct. hvert år.
1. marts...........................  +2,75 - Løn under barsel udvides
1. ju li..........................  +0,9 (0,6) med 4+6 uger, lønloft.
2006 - 1 uges fri ved barns hospi-
1. marts...........................  +2,65 talsindlæggelse, fuld løn.
1. juli..........................   +0,9 (0,6) - Ekstra midler til udd.fond.
Hotel og Minimalløn - Genetillæg hæves med 3
Restauration pct. hvert år.
2004 - Elevlønningerne hæves med
1. marts............................ +2,25 4,5 pct. hvert år.
2005 - Løn under barsel udvides
1. marts............................ +2,25 med 4+6 uger, lønloft.
l . j u l i ..........................  +0,9 (0,6) - Løn under sygdom øges
2006 med 3 uger, fuld løn.
1. marts............................ +2,25 - 1 uges fri ved barns hospi-
1. ju li..........................  +0,9 (0,6) talsindlæggelse, fuld løn.
Mæglingsforslagets Minimal/normal - Genetillæg hæves med 3
fællesbestemmelser pct. hvert år.
2004 - Elevlønningerne hæves med
1. marts........................  +2,251+2,65 4,5 pct. hvert år.
l . j u l i ..........................  +0,6 (0,4) - Løn under barsel udvides
2005 med 4+6 uger, lønloft.
1. marts........................  +2,251+2,75 - Løn under sygdom øges
l . ju l i ..........................  +0,6 (0,4) med 2 uger, fuld løn/lønloft.
2006 - 1 uges fri ved barns hospi-
1. marts........................  +2,251+2,65 talsindlæggelse, lønloft.
1. juli.......................... ..........................................+0,6 (0,4)
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Løn under sygdom øges pr. 1. juli 2004 med 4 uger. Der ydes fuld løn ekskl. gene
betaling. Ved barns hospitalsindlæggelse ydes fuld løn i 1 uge.

Der tilføres ekstra midler til uddannelsesfonden.

For afskedigede medarbejdere med mindst tre års anciennitet skal arbejdsgiver betale for 
to ugers efteruddannelse.

Der indføres en række bestemmelser, der sigter på at øge muligheden for varierende 
ugentlig arbejdstid. Rammerne herfor aftales lokalt.

Det vurderes, at overenskomstforliget direkte vil indebære omkostningsstigninger på 
gennemsnitlig knap 1 pct. i hvert overenskomstår, ekskl. virkninger af øget fleksibilitet 
og gennemslag på mindstesatserne. Det skyldes primært den fortsatte pensionsudbyg
ning og stigningen i genetillæg. Hertil kommer de lønstigninger der forhandles lokalt.

Bygge- og anlægsområdet
Medio februar indgik Dansk Byggeri og Træ-Industri-Byg (TIB) forlig om overens
komst for ca. 25.000 snedkere og tømre. Overenskomsten kom i hus parallelt med, at 
Dansk Byggeri indgik forlig med SiD om overenskomsten for ca. 40.000 ansatte på 
entreprenørområdet. Aftalerne er retningsgivende for de i alt ca. 175.000 ansatte inden 
for byggeri, anlæg og byggeindustri.

Mindstebetalingssatserne øges med 2,25 kr. pr. 1. marts i hvert af de tre overenskomstår. 
Akkordtaksterne på TIB-området og minuttaksterne på SiD-området forhøjes med ca. 
2,5 pct. pr. 1. marts hvert af de tre overenskomstår.

Det samlede pensionsbidrag øges fra 9,0 pct. til 10,8 pct. Af de 9,0 pct. betaler arbejds
giver 2/3.

Løn under barsel øges pr. 1. juli 2004 fra de nuværende 16 uger til 26 uger -  fordelt på 
4 ugers ekstra graviditetsorlov til kvinder og 6 ugers orlov til kvinder eller mænd.

Løn under sygdom øges med 10 kr. i timen over de tre overenskomstår til henholdsvis 
118 kr. i timen for TIB-området og 120 kr. i timen for SiD-området, og perioden for
længes med 2 uger. Ved barns hospitalsindlæggelse ydes løn op til loft i 1 uge.

Det vurderes, at overenskomstforliget direkte vil indebære omkostningsstigninger på 
gennemsnitlig omkring 1 pct. i hvert overenskomstår. Hertil kommer de lønstigninger, 
der forhandles lokalt.

HK-området
Dansk Handel og Service (DH&S) og HK/Handel indgik umiddelbart efter forliget på 
bygge- og anlægsområdet ny overenskomst for ca. 35.000 faglærte og ufaglærte inden for 
butiksområdet. Overenskomsten bygger på industriforliget med fortsat pensionsudbyg
ning, satsforhøjelser og udvidelse af perioden med løn under barsel.
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Minimallønnen forhøjes pr. 1. marts i hvert af de tre overenskomstår med 360 kr. pr. 
md. for både faglærte og ufaglærte -  svarende til ca. 2,5 pct. pr. år. Minimallønsatsen vil 
dermed pr. 1. marts 2006 udgøre 16.560 kr. pr. md. for faglærte og 15.060 kr. pr. md. 
for ufaglærte.

Det samlede pensionsbidrag øges fra 7,2 pct. til 9,9 pct. Arbejdsgiverne betaler 2/3 af 
pensionsbidraget.

Løn under barsel øges pr. 1. juli 2004 fra de nuværende 16 uger til 26 uger -  fordelt på 
4 ugers ekstra graviditetsorlov til kvinder og 6 ugers orlov til kvinder eller mænd. Fuld 
løn, dog maksimalt 120 kr. pr. time.

Ved barns hospitalsindlæggelse ydes løn i 1 uge, loft på 120 kr. pr. time.

Det vurderes, at overenskomstforliget direkte vil indebære omkostningsstigninger på 
gennemsnitlig omkring 1 pct. i hvert overenskomstår. Hertil kommer de lønstigninger 
der forhandles lokalt.

T  ransport-området
På det største normallønsområde, transportområdet, har Arbejdsgiverforeningen for 
Handel, Transport og Service (HTS) indgået forlig om overenskomst med SiD's trans
portgruppe. Overenskomstaftalen omfatter direkte ca. 17.000 chauffører, lager og hav
nearbejdere, men yderligere ca. 50.000 ansatte får formentlig tilsvarende aftaler for de 
kommende tre år.

Normallønnen hæves med henholdsvis 2,65 kr., 2,75 kr. og 2,65 kr. pr. time pr. 1. 
marts de tre overenskomstår. Hertil kommer en stigning i anciennitetstillægget på 25 øre 
i timen alle tre år, og en stigning i aflønnings- og arbejdsbestemte tillæg på 30 øre i ti
men i første og sidste år af overenskomstperioden for henholdsvis chauffører og lagerar
bejdere.

Det samlede pensionsbidrag øges fra 9,0 pct. til 10,8 pct. Arbejdsgiver betaler 2/3 af 
pensionsbidraget.
Løn under barsel øges pr. 1. juli 2004 fra de nuværende 16 uger til 26 uger -  fordelt på 
4 ugers ekstra graviditetsorlov til kvinder og 6 ugers orlov til kvinder eller mænd. Fuld 
løn, dog maksimalt 125 kr. pr. time.

Perioden med løn under sygdom forlænges med 3 uger. Ved barns hospitalsindlæggelse 
ydes fuld løn i 1 uge.

Forligsmandens mæglingsforslag
I midten af marts fremsatte forligsmanden sin mæglingsskitse. De fa områder, der ikke 
var i stand til at forhandle sig frem til et forlig, omfattes af mæglingsforslagets fællesbe
stemmelser.
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På minimal- og mindstebetalingsområdet er mæglingsforslaget stort set identisk med de 
resultater, der er forhandlet på plads på bygge- og anlægsområdet. Forslaget indebærer 
således lønstigninger på 2,25 kr. pr. time pr. 1. marts hvert af de tre overenskomstår.

På normallønsområdet er mæglingsforslaget stort set identisk med de resultater der er 
forhandlet på plads på de øvrig normallønsområder. Forslaget indebærer at lønningerne 
hæves med henholdsvis 2,65 kr., 2,75 kr. og 2,65 kr. pr. time pr. 1. marts de tre over
enskomstår.

Pensionsbidraget forhøjes på timelønsområdet med 0,6 pct. pr. 1. juli hvert af de tre 
overenskomstår. Arbejdsgiver betaler 2/3 af bidraget.

Løn under barsel udvides som på de øvrige overenskomster. Loft på 120 kr. pr. time. 
Løn under sygdom øges med 2 uger. Der gives 1 uges fri ved barns hospitalsindlæggelse.

Der indføres en barselsudligningsordning på DA/LO-området.

Barselsudligningsordning (barselsfbnd)
Der indføres senest pr. 1. juli 2005 en barselsudligningsordning på DA/LO-området 
bestående af branchevise udligningsordninger og en fælles udligningsordning, der udlig
ner imellem brancheordningerne.

Refusionen i udligningsordningen er fuld løn — dog med et loft, der tager højde for 
overenskomsternes bestemmelser om løn under barsel. Refusionen er fastsat til maksi
malt 115 kr. i timen ved ordningens start, og refusionsperioden er sat til 26 uger, hvor 
de fleste overenskomster giver fuld løn inden for et lønloft, som varierer fra område til 
område.

Den fælles udligningsordning dækker over 80 procent af virksomhedernes overens
komstmæssige udgifter til barsel. Dertil kommer eventuelt yderligere udligning inden for 
de branchevise ordninger. Bidraget til den fælles udligningsordning svarer til 785 kr. 
årligt pr. medarbejder pr. 1. juli 2005.

De kvindelige lønmodtagere på LO-området har i dag ret til løn under barsel i 14 uger 
efter fødslen, mens de mandlige lønmodtagere har ret til 2 ugers barselsorlov.
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5. Offentlige finanser og 
finanspolitik
Overskuddet på  den offentlige saldo skønnes at udgøre 18,1 mia.kr. i 2004 og
26.1 mia.kr. i 2005 svarende til henholdsvis 1,2 og 1,7 pct. a f  BNP.

Den strukturelle offentlige saldo skønnes til 1,3 pct. a f  BNP i 2004 og 1,4 
pct. a f  BNP i 2005 inklusive det m idlertidige bidrag på  0,3 pct. a f  BNP, 
som skyldes lavere skattemæssige fradrag i f  orbindelse m ed den m idlertidige su
spension a f  SP-indbetalingerne. Korrigeret fo r  virkninger a f  den m idlertidige 
SP-suspension vil den strukturelle saldo ligge under målintervallet f o r  g en 
nemsnitlige offentlige overskud på IV2-2 V2 pct. a f BNP frem  mod 2010. Det 
skal blandt andet ses i lyset af, at de besluttede skattenedsættelser gennem føres 
allerede i 2004, mens forudsætningen om stram udgiftsstyring og yderligere 
strukturelle tiltag på  arbejdsmarkedet gradvist styrker de offentlige finanser 
frem  mod 2010, således at den planlagte finanspolitik opfylder kravet om 
holdbarhed.

Finanslovsaftalen, kommunernes og amternes budgetter fo r  2004 og For
årspakken (eksklusive suspension a f  SP-bidraget) medfører en finanseffekt på  
0,6 pct. a f  BNP. Hertil kommer en yderligere aktivitetsvirkning på 0,1 pct. 
a f  BNP som fø lg e  a f  den midlertidige suspension a f  SP-bidraget.

Det offentlige udgiftstryk skønnes a t fa ld e fra  54,8 pct. a f  BNP i 2003 til
53.2 pct. a f  BNP i 2005. Det kan især henføres til et lavere renteudgiftstryk, 
men også fa ldende subsidie- og forbrugstryk.

Skattetrykket forven tes at fa ld e fra  49,1 pct. a f  BNP i 2003 til 48,4 pct. 
a f  BNP i 2005. Personskatterne bidrager til en reduktion i skattetrykket på  
0,4 pct.enheder i 2004 som fø lg e  a f  Lavere skat på  arbejdsindkomst og For
årspakken. I  modsat retning trækker, at provenuet fra  pensionsafkastskatten 
ventes fo røget efter m eget lave provenuer i 2001-2002.

Fortsatte overskud på statens og kommunernes samlede saldo bidrager til et 
fa ld  i statens og kommunernes nettogæld fra  knap 23 pct. a f  BNP i 2003 til 
god t 19V2 pct. a f  BNP i 2005. ØMU-gælden skønnes at fa ld e fra  knap 45 
pct. a f  BNP i 2003 til knap 40 pct. a f  BNP i 2005.
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5.1. Den offentlige saldo og gæld
På baggrund af det forventede forløb i samfundsøkonomien og forudsæt
ningerne om den økonomiske politik skønnes overskuddene på den of
fentlige saldo at udgøre 18,1 mia.kr. i 2004 og 26,1 mia.kr. i 2005 , jf. ta
bel 5.1. De skønnede overskud svarer til henholdsvis 1,2 pct. a f BNP i 
2004 og 1,7 pct. i 2005.

Tabel 5.1. Oversigt over den offentlige saldo
2000 2001 2002 2003 2004 2005

— M ia.kr.-----
Den offendige saldo”.................................
Saldoen fordelt på delsektorer:

32,5 37,5 21,2 16,7 18,1 26,1

Stat og kommuner............................... 13,2 15,5 7,7 1,5 7,7 15,3
Sociale kasser og fonde” ..................... 19,3 22,1 13,4 15,1 10,4 10,9

-Pct. af BNP-
Den offentlige saldo” ................................. 2,5 2,8 1,6 1,2 1,2 1,7
De samlede udgifter.................................... 53,9 54,2 54,6 54,8 54,3 53,2
Heraf nettorenteudgifter........................... 1,8 1,4 1,4 0,9 0,9 0,7
De samlede indtægter,” heraf:.................. 56,5 57,1 56,1 56,0 55,6 54,9

Skatter”.................................................... 49,6 49,9 48,9 49,1 48,9 48,4
Andre indtægter.................................... 6,9 7,2 7,2 6,9 6,7 6,5

Strukturelle offentlige saldo”.................... 1,8 2,0 1,3 1,7 1,3 1,4
Do. korr. for suspension af SP-bidrag ... 1,8 2,0 1,3 1,7 1,0 1,1

1) 1 2000-2001 indgår Særlig Pensionsopsparing (SP) med indbetalinger svarende
til ca. Vi pct. af BNP. Den enkelte indbetaler vil fa godskrevet egne indbetalinger 
fuldt ud i 2001, men først fra og med 2002 vil SP-indbetalingerne blive regnet 
som privat opsparing i nationalregnskabet. Som følge af Forårspakken er SP- 
indbetalinger midlertidigt suspenderet i 2004 og 2005.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Forbedringen af den offentlige saldo fra 2003 til 2005 kan navnlig 
henføres til den ventede gunstigere konjunktursituation, mens der skøn
nes en strukturel forringelse af saldoen fra 2003 til 2005 især som følge af 
personskattenedsættelserne, jf. også afsnit 5.5.

Det offentlige overskud er nedjusteret med godt 2Vi mia.kr. i 2004 og 
opjusteret med ca. 4,5 mia.kr. i 2005 sammenlignet med skønnet i de
cember, j f  også Budgetoversigt 1, maj 2004.

Nedjusteringen af saldoen i 2004 skyldes flere forhold. Der foreligger 
nye tal fra Danmarks Statistik for den nationalregnskabsbaserede opgørel
se af de offentlige budgetter i 2004, der viser et lavere provenu fra konces
sionsafgifterne fra Nordsø-aktiviteterne. På grund af en ændret periodise- 
ring af Nordsø-indtægterne afspejler Danmarks Statistiks opgørelse ikke 
som ventet i december en ekstraordinær merindtægt på ca. 2 mia.kr. som
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følge af overgangen fra royalties til overskudsdeling i 2004. Danmarks 
Statistiks tal for budgetterne i 2004 viser også højere offentlige subsidier 
og lavere øvrige offentlige driftsindtægter samt lavere overskud af offentli
ge virksomheder end ventet i december, hvilket bidrager til saldonedjuste
ringen i 2004. Udgifterne til efterløn, folkepension og tjenestemandspen
sioner er endvidere opjusteret i forhold til decemberskønnet. Fremryk
ningen af personskattenedsættelserne fra 2005-2007 til 2004 i medfør af 
Forårspakken indebærer isoleret set en reduktion af saldoen i 2004 med 
ca. 4 mia.kr., men reduktionen modsvares af et merprovenu af samme 
størrelsesorden som følge af lavere skattefradrag i forbindelse med den 
midlertidige suspension af SP-indbetalingerne. Selskabsskatteprovenuet 
bidrager isoleret set til en opjustering af saldoen i 2004 blandt andet i ly
set af forventede merindtægter fra de kulbrinteskattepligtige selskaber.

Et højere forventet selskabsskatteprovenu medvirker desuden til opju
steringen af den offentlige saldo i 2005. Endvidere bidrager et lavere skøn 
for de offentlige forbrugsudgifter som følge af en nedjustering af den of
fentlige lønstigningstakt til saldoopjusteringen i 2005. Fferudover kan der 
peges på en konjunkturelt betinget opjustering af saldoen i 2005, der føl
ger af forventede lavere udgifter til A-dagpenge og kontanthjælp og højere 
provenu fra personskatter mv. Personskattenedsættelserne og suspensio
nen af SP-indbetalingerne i 2005 som følge af Forårspakken medfører iso
leret set en opjustering af saldoen i 2005 på ca. IV2 mia.kr. i forhold til 
decemberskønnet.

Den offentlige n e tto gæ ld en  på baggrund af overskuddene på de offent
lige Finanser i årene 2004 og 2005 beregningsteknisk skønnes at udvise et 
fald på 3,3 pct.enheder fra 4,7 pct. af BNP i 2003 til 1,4 pct. af BNP i 
2005 , f f  tabel 5.2. Ændringen i nettogælden følger således som udgangs
punkt udviklingen i den offentlige saldo. Sammenhængen til den offent
lige saldo er dog ikke entydig, da nettogælden opgøres til markedsværdi, 
hvorfor aktiver og passiver justeres ved kursændringer.

Den offentlige nettogæld -  som opgøres af Danmarks Statistik med 
udgangspunkt i nationalregnskabet -  omfatter alle offentlige finansielle 
aktiver og passiver i stat, kommuner og sociale kasser og fonde. For sta
tens vedkommende indgår derfor blandt andet aktiver i form af udlån til 
de statsgaranterede enheder og de statslige aktiebesiddelser.

I opgørelsen af finanspolitikkens holdbarhed indgår nettogælden i stat 
og kommuner (dvs. eksklusive sociale kasser og fonde), f f  afsnit 5.6. Det 
skyldes, at formuen i ATP allerede er disponeret i form af fremtidige pen
sionsudbetalinger. Fra en finanspolitisk synsvinkel har ATP således karak
ter af en privat fond.
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Tabel 5.2. Oversigt over den offentlige gæld
2000 2001 2002 2003 2004 2005

— Pct. af BNP
Offentlig nettogæld” ............................ ... 8,7 6,4 7,6 4,7 3,3 1,4
Do. ekskl. sociale kasser og fonde1.... ... 29,2 26,0 24,9 22,9 21,5 19,6
ØMU-gæld............................................... ... 50,1 47,8 47,2 44,8 42,6 39,8
Do. korrigeret for udlån” ..................... ... 49,9 47,3 46,3 43,8 41,4 38,6

------Mia.kr. —
Offentlig nettogæld” .............................. ... 110,7 85,3 103,8 65,4 47,3 21,2
Do. ekskl. sociale kasser og fonde'1..... ... 372,8 345,1 339,3 320,3 312,6 297,3
ØMU-gæld................................................ ... 641,3 633,2 642,8 625,5 618,0 602,7
Do. korrigeret for udlån 11..................... ... 637,7 627,4 630,3 610,8 601,2 585,0

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

2) Udlån til Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Ørestadsselskabet. 
Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger.

Overskuddene på statens og kommunernes saldo i årene 2003 til 2005 
vil alt andet lige tilsige et fald i den statslige og kommunale nettogæld 
(dvs. den offentlige nettogæld eksklusive sociale kasser og fonde) fra knap 
23 pct. af BNP i 2003 til godt 19Vå pct. af BNP i 2005.

I forbindelse med beregninger af de langsigtede krav til finanspolitik
ken tages der udgangspunkt i gælden i pct. af BNP. Det skyldes, at ind
komsterne og dermed statens indtægtsgrundlag i vidt omfang vokser i takt 
med nominelt BNP. En given renteudgift målt i kroner vil således stille 
stadig mindre krav til beskatningen, fordi skatteindtægterne ved givne sat
ser for skatter og afgifter løbende forøges som følge af stigende indkom
ster.

Både ØMU-gælden og statsgælden er bruttogældsbegreber, som ikke 
tager højde for aktivsiden i stat og kommuner. ØMU-gælden eller udvik
lingen i statsgælden er derfor ikke så velegnet til at belyse holdbarheden af 
de offentlige finanser. For en nærmere uddybning af opgørelsen af ØMU- 
gælden og statsgælden henvises til Budgetoversigt 1, maj 2004.

Den offentlige ØMU-gæld skønnes at falde fra knap 45 pct. af BNP i 
2003 til knap 40 pct. af BNP i 2005, jf. tabel 5.2. Det svarer til et fald på 
5 pct.enheder. Korrigeres for udlån til statsgaranterede selskaber, som re
elt indebærer en parallel forøgelse af statens passiver og aktiver, er der tale 
om en reduktion på 5,2 pct.enheder i samme periode.

I forhold til december-vurderingen er ØMU-gælden opjusteret med 2 
pct.enheder målt i forhold til BNP i 2004, jf. tabel 5.3.

Opjusteringen kan primært henføres til en historisk revision af 
ØMU-gældsniveauet, som Danmarks Statistik har foretaget siden decem-
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ber-vurderingen. Revisionen indebærer, at ØMU-gælden oprevideres med 
gennemsnitligt knap 26Vå mia.kr. årligt eller knap 2Vi pct. af BNP i peri
oden 1992-2002. Revisionen fordeler sig med ca. to tredjedele for kom
muner og amter og en tredjedel for statens vedkommende.

Tabel 5.3. Skøn for ØMU-gælden i december- og majvurderingen
Pct. af BNP_____________________ ____ ___ _______________________
ØMU-gæld, maj 2004..................................................................................................... .
ØMU-gæld, december 2003..........................................................................................
Æ ndring............................................................................................................................... .
Bidrag fra\
Historisk revision af ØMU-gælden...............................................................................
Statens og kommuners saldo...........................................................................................
Udlån1’ .................................................................................................................................
Ændring i ATP’s og Sociale Pensionsfonds beholdning af statsobligationer.....
Periodisering mv,2>............................................................................................................

2004
42.6
40.6

2,0

1,3
0,4

- 0,2
0,6

-0,1

1) Udlån til Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Ørestadsselskabet.
2) Periodisering mv. dækker over, at den nationalregnskabsmæssige opgørelse af sta

tens indtægter og udgifter ikke nødvendigvis er tidsmæssigt sammenfaldende med 
statens faktiske betalinger, som er betydende for gældsudviklingen.

Baseret på Danmarks Statistiks opgjorte niveau for ØMU-gælden i 
2003 efter den reviderede metode og egne skøn for gældsniveauet i 2003 
ved den hidtidige opgørelsesmetode kan revisionen skønnes at indebære 
et niveauløft på 1,3 pct. af BNP i 2003. Dette niveauløft er videreført i 
skønnet for ØMU-gælden i 2004, jf. tabel 5.3.

Herudover bidrager lavere statslige og kommunale overskud og en 
forventet lavere beholdning af statsobligationer i ATP ultimo 2004 på 
baggrund af regnskabstal for 2003 til opjusteringen. Beholdningen af 
statsobligationer i ATP indgår som et aktiv ved opgørelsen af ØMU- 
gælden.

Efter Danmarks Statistiks revision skønnes ØMU-gælden målt i kr. at 
udvise en stigning på godt 3 mia.kr. fra ultimo 1992 til ultimo 2004, 
hvilket dækker over en stigning på godt 18 mia.kr. fra 1992 til 2001 og et 
efterfølgende skønnet fald på godt 15 mia.kr. frem mod ultimo 2004, j f .  
boks 5.1.
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Boks 5.1- Udviklingen i ØMU-gælden i perioden 1992-2004

Ifølge Danmarks Statistiks seneste opgørelser udviser den offentlige ØMU-gæld en stig
ning på godt 18 mia.kr. fra 615 mia.kr. ultimo 1992 til 633 mia.kr. ultimo 2001. Frem 
mod ultimo 2004 skønnes ØMU-gælden at udvise et fald på 15 mia.kr,,jf, tabela. Ud
viklingen i ØMU-gælden i kr. afspejler blandt andet, at der i 1992 var et underskud på 
de offentlige finanser som i de efterfølgende år er vendt til et overskud.

Tabel a. ØMU-gæld

1992 2001 2004 Ænd.
1992-01

Ænd.
2001-04

— Mia.kr. ■
ØMU-gæld...................................... 614,9 633,2 618,0 18,3 -15,2
Do. korrigeret for udlån” ............. 614,9 627,4 601,2 12,5 -26,3
Do. korrigeret for udlån og 
DSP-porteløljeomlægning” ......... 614,9 690,4 675,2 75,5 -15,3

1992 2001 2004
Gnst. årlig 
1992-01

ændring
2001-04

Pct. af BNP............—
ØMU-gæld...................................... 69,3 47,8 42,6 -2,4 -1,7
Do. korrigeret for udlån” ............. 69,3 47,3 41,4 -2,4 -2,0
Do. korrigeret for udlån og 
DSP-porteføljeomlægning” ......... 69,3 52,1 46,5 -1,9 -1,9

1) Udlån til Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Ørestadsselskabet.
2) Det er forudsat, at andelen af statsobligationer i Den Sociale Pensionsfonds 

portefølje er fastholdt på niveauet i 1992.
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn for 2004.

Korrigeret for udlån til en række statsgaranterede selskaber skønnes ØMU-gælden at 
udvise et fald på godt 13V2 mia.kr. fra 1992 til 2004. Det dækker over en stigning fra 
1992 til 2001 på 12!/2 mia.kr. og et efterfølgende skønnet fald på godt 26 mia.kr. Ud
lånene til de statsgaranterede selskaber påvirker den opgjorte ØMU-gæld, selvom der 
egentlig er tale om en samtidig opskrivning af statens aktiver og passiver. Det skyldes, at 
ØMU-gælden i udgangspunktet er et bruttogældsbegreb, hvori kun modregnes enkelte 
aktiver. Fremover, når udlånene tilbagebetales, vil afdragene omvendt bidrage til en 
nedbringelse af ØMU-gælden.

Udviklingen i ØMU-gælden er påvirket af porteføljesammensætningen i Den Sociale 
Pensionsfond. Hvis andelen af statsobligationer i Den Sociale Pensionsfonds portefølje 
historisk havde svaret til niveauet i 1992, ville stigningen i ØMU-gælden (korrigeret for 
udlån) have udgjort 7514 mia.kr. fra 1992 til 2001 frem lor de laktiske 12Vz mia.kr. Fra 
2001 til 2004 ville den korrigerede ØMU-gæld have udvist et fald på godt 15 mia.kr. 
frem for at udvise det forventede laid på godt 26 mia.kr. Det afspejler, at andelen af 
statsobligationer specielt gennem slutningen af 1990’erne er øget fra et niveau på 33 
pct. af formuen i 1992 til forventet 87 pct. af formuen i 2004. Der er tale om cn om
lægning, som ikke har nævneværdig betydning for de statslige nettogældslorpligtelser el
ler kravene til finanspolitikken.
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5.2. De offentlige udgifter
Der skønnes et fald i det samlede offentlige udgiftstryk fra 54,8 pct. af 
BNP i 2003 til 53,2 pct. af BNP i 2005, jf. tabel 5.4. Af det forventede 
fald i udgiftstrykket fra 2003 til 2005 på ca. 1,6 pct.enheder kan ca. 1,0 
pct.enhed henføres til lavere primære offentlige udgifter, mens ca. 0,6 
pct.enheder skyldes lavere renteudgifter.

Tabel 5.4. De offentlige udgifters sammensætning
2000 2001 2002 2003 2004 2005

-  Pct. af BNP -
Offentlige udgifter (udgiftstryk)... 53,9 54,2 54,6 54,8 54,3 53,2
Primære udgifter............................. 49,6 50,2 50,9 51,4 51,2 50,4

Offentligt forbrug...................... 25,3 25,9 26,3 26,5 26,3 26,0
Offentlige investeringer0.......... 1,7 1,9 1,8 1,6 1,7 1,7
Indkomstoverførsler.................. 17,3 17,3 17,5 18,1 18,0 17,6
Subsidier...................................... 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1

Renteudgifter.................................... 4,3 4,0 3,7 3,4 3,1 2,8

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

Der skønnes et fald i det offentlige forbrugstryk på 0,5 pct.enheder fra 
2003 til 2005. Det skal ses i sammenhæng med aftagende vækst i det of
fentlige forbrug og den konjunkturbestemte fremgang i den samlede øko
nomi.

Skønnet for det nominelle offentlige forbrug i 2004 er uændret i for
hold til decembervurderingen. Skønnet beror på Danmarks Statistiks na
tionalregnskabsbaserede opgørelse af forbruget i de offentlige budgetter 
for 2004 samt de ministerielle rammeredegørelser for de statslige udgifter 
i 2004. Danmarks Statistiks tal for forbruget i budgetterne for 2004 er 
lidt lavere end skønnet i december, men det forventes modsvaret af initia
tiverne i Forårspakken, der skønnes at indebære et merforbrug på godt lA 
mia.kr. i 2004. Som i december skønnes realvæksten i det offentlige for
brug til 0,7 pct. i 2004. I 2005 er der forudsat en realvækst i det offentlige 
forbrug på 0,5 pct. på linje med decembervurderingen og i overensstem
melse med aftalen om finansloven for 2004 og aftalen om Forårspakken. 
Der skønnes samtidig en relativt beskeden nominel vækst i det offentlige 
forbrug på knap 2,9 pct. i 2005, hvilket skal ses i sammenhæng med den 
skønnede offentlige lønstigningstakt på 2,7 pct. i 2005.

Som i december skønnes den offentlige beskæftigelse at vokse med 
3.000 personer i 2004 og 2.500 personer i 2005.
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De offentlige investeringers andel af BNP udgør 1,6 pct. i 2003 og 
skønnes at udgøre 1,7 pct. i 2004 og 2005. På baggrund af finansloven 
for 2004 og de kommunale budgetter for 2004 samt initiativer i medfør 
af Forårspakken skønnes de offentlige investeringer i 2004 at vokse realt 
med 8,3 pct. mod en skønnet vækst på 3,2 pct. i decembervurderingen. 
Opjusteringen af realvæksten følger blandt andet af en nedrevision af de 
offentlige investeringer i 2003, men skal også ses i sammenhæng med 
fremrykninger af statslige investeringer til 2004 ifølge Forårspakken. I 
2005 er der beregningsteknisk forudsat en realvækst i de offentlige inve
steringer på 2,0 pct. som i decembervurderingen.

Udgifterne til indkomstoverførsler skønnes at udgøre 18,0 pct. af BNP 
i 2004, hvilket er en smule lavere end i 2003. Forventningen om et om
trent uændret udgiftstryk fra 2003 til 2004 følger blandt andet af et om
trent uændret ledighedsniveau opgjort som årsgennemsnit, der skal ses i 
sammenhæng med den stigende ledighed gennem 2003 og det forventede 
fald i ledigheden i løbet af 2004. Fra 2004 til 2005 skønnes indkomst
overførslerne at falde i pct. af BNP navnlig i lyset af det forventede fald i 
ledigheden. På baggrund af lønstigningerne i den private sektor i 2002 er 
der fastlagt en satsregulering af overførslerne på 2,9 pct. i 2004, mens der 
i 2005 beregningsteknisk er forudsat en satsregulering på 2,6 pct. med 
udgangspunkt i skønnet for den private lønstigningstakt i 2003.

Som i de foregående år skønnes de offentlige subsidier at udgøre 2,2 
pct. af BNP i 2004. Den uændrede andel dækker over stigende udgifter 
til løntilskud til fleks- og skånejob og faldende udgifter til erhvervsstøtte
ordninger. I 2005 skønnes et marginalt fald i subsidierne målt i forhold 
til BNP.

I takt med gældsnedbringelsen forventes fortsat faldende renteudgifter 
i pct. af BNP i 2004 og 2005.

I Budgetoversigt 1, maj 2004, er redegjort nærmere for udviklingen i de 
offentlige udgifter.

5.3. De offentlige indtægter
Skattetrykket forventes at falde fra 49,1 pct. i 2003 til 48,9 pct. i 2004 og 
48,4 pct. i 2005, jf. tabel 5.5. Det målte skattetryk steg i 2003 med 0,2 
pct.enheder blandt andet på grund af et øget provenu fra pensionsafkast
skatten efter en periode med aktiekurstab og fremføring af negativ skat. I 
2004 falder skattetrykket med 0,2 pct.enheder på grund af lavere skat på 
arbejdsindkomst, som kun delvist modsvares af højere provenu fra pensi
onsafkastskatten og blandt andet lavere skattemæssige fradrag som følge af 
suspension af SP. Skattetrykket ventes reduceret med 0,5 pct.enheder i
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2005, hvoraf omkring halvdelen kan henføres til forventede lavere ind
tægter fra selskabsskatten, jf. tabel 5.6.

Personskatterne bidrager til en reduktion i skattetrykket på 0,4 
pct.enheder i 2004 som følge af Lavere skat på  arbejdsindkomst og Forårs
pakken. Sidstnævnte medfører, at indførelsen af beskæftigelsesfradraget og 
forhøjelsen af mellemskattegrænsen med 48.000 kr. får fuld virkning fra 
og med 2004, samt at SP-hidraget suspenderes i 2004 og 2005, jf. ud
dybning i boks 5.2.

Tabel 5.5. De offentlige indtægters sammensætning
2000 2001 2002 2003 2004 2005

- Pct. af BNP -
Offendige indtægter....................... 56,5 57,1 56,1 56,0 55,6 54,9
Skattetryk.......................................... 49,6 49,9 48,9 49,1 48,9 48,4

Personskatter m v.".................. 22,3 22,5 22,1 22,2 21,8 21,7
AM-bidrag.................................. 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Selskabsskatter.......................... 2,4 3,1 2,9 2,9 3,0 2,8
Pensionsafkastbeskatning...... 0,8 0,1 0,1 0,4 0,7 0,7
Moms.......................................... 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
Afgifter og indirekte skatter... 7,7 7,8 7,9 7,7 7,6 7,5
Øvrige skatter2*......................... 2,3 2,2 1,7 1,7 1,6 1,6

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

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

2) Øvrige skatter indeholder bidrag til sociale ordninger (ordinært ATP-bidrag, 
bidrag til Særlig Pensionsopsparing i perioden 1999 til 2001, A-kassebidrag og 
efterlønsbidrag).

3) Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, 
diverse drifts- og kapitaloverførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt 
imputerede (beregnede) indtægter i form af bruttorestindkomst og bidrag til 
tjenestemandspensioner. Statens indtægter fra overskudsdeling i forbindelse med 
DUC’s olie- og gasindvinding i Nordsøen indgår i øvrige indtægter, hvor royalty, 
der bortfalder fra 2004, også indgår.

Kilde: Danmarks Statistik for årene 2000-2003 og egne beregninger for 2004-2005.

Selskabsskatten bidrager med et fald i skattetrykket på knap 0,1 
pct.enhed i den samlede periode fra 2003-2005, der overvejende skyldes, 
at selskabsskatteprovenuet forventes at vende tilbage til et mere normalt 
niveau efter et forholdsvist højt provenu i årene 2001-2003. Selskabsskat
teprovenuet øges med godt 0,1 pct.enhed af BNP fra 2003 til 2004, hvil
ket primært skyldes et bidrag på knap 0,1 pct.enhed fra henholdsvis kul
brinteskat (udover selskabsskat af kulbrinteskattepligtige selskaber) og hø-
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jere ordinære acontoskatter i 2004, der indtægtsføres i indbetalingsåret. 
Det er fortsat usikkert, hvor stor en del af de høje selskabsskatteindbeta
linger i november 2003, der kan henføres til øget skattepligtig indkomst i 
2003 og dermed også omfanget af nettorestskatteafregning i 2004.

Pensionsafkastskatten bidrager til en stigning i skattetrykket på ca. 0,3 
pct.enheder i 2003. Det skyldes særligt, at provenuet af pensionsafkast
skatten i de foregående år har været meget beskedent på grund af kurstab 
på aktier og fremføring af en medfølgende negativ skat. I 2004 skønnes 
provenuet fortsat om end kun i et beskedent omfang at blive modvirket af 
fremført negativ skat fra tidligere år. På baggrund af forventningerne til 
den internationale økonomi skønnes aktieafkastet særligt i 2004 og i et 
mindre omfang i 2005 at overstige et historiske gennemsnit, mens obli
gationskurserne omvendt forventes at falde i takt med stigende renter.

Boks 5.2. Lavere skat på arbejdsindkomst og Forårspakken________ ___^
Forårspakken indeholder en fremrykning af de aftalte skattenedsættelser på arbejdsind
komst frem til 2007, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2003, og en suspension af SP- 
bidraget i 2004 og 2005. Forårspakken medfører dermed, at skattenedsættelserne på 
arbejdsindkomst udgør 9,9 mia. kr. (2004-niveau) fra og med 2004, hvoraf fremryk
ningen af skattenedsættelserne udgør 3,9 mia. kr. i 2004 og 2,5 mia. kr. i 2005. Su
spensionen af SP-bidraget reducerer isoleret set pensionsindbetalingerne med ca. 7,8 
mia. kr. i 2004 og 2005 (2004-niveau). Bortfaldet af fradraget for indbetalingerne bi
drager dermed til at øge indkomstskatterne med ca. 3,9 mia. kr. i 2004 og 2005 (2004- 
niveau), jf. tabel a. Suspensionen af SP-bidraget i 2004 og 2005 medfører isoleret set en 
fremrykning af skatteprovenu, der på sigt modsvares af lavere indkomstskatter af pensi
onsudbetalinger og ikke påvirker finanspolitikkens holdbarhed. Suspensionen af SP- 
bidraget i 2004 og 2005 medfører isoleret set en stigning i de disponible indkomster på 
3,9 mia. kr. i 2004 og 2005, hvor det er forudsat, at den del af bidraget til de disponib
le indkomster, der ikke forbruges, bliver opsparet i andre ikke-fradrags-bercttigede op
sparingsformer. Denne forudsætning har ikke betydning for finanspolitikkens holdbar
hed, da der primært er tale om, at skatteprovenuet -  afhængigt af opsparingsformen -  
flyttes over tid.

Tabel a. Umiddelbare virkninger af lavere skat på arbejdsindkomst og Forårspakken
2004 2005 2006 2007

Offentlig sektors saldo: -------- M ia.kr.----------
Lavere skat på arbejdsindkomst............ . -6,0 -7,4 -8,8 -9,9
Forårspakken (vedr. SP og skat)............ 0,0 1,4 -1,1 0,0
- fremrykning af skattenedsættelser...... .. -3,9 -2,5 -1,1 0,0
- suspension af SP-bidrag ...................... .. 3,9 3,9 0,0 0,0
Offentlig saldo, i alt................................... . -6,0 -6,0 -9,9 -9,9

Kilde: Egne beregninger.
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Afgiftstrykket bidrager til en reduktion i det samlede skattetryk med 
0,4 pct. enheder i perioden 2003-2005. Skattestoppets nominalprincip 
reducerer afgiftstrykket med omkring 0,1 pct.enhed om året, og er en væ
sentlig forklaring bag det faldende afgiftstryk i perioden. I 2003 reduceres 
afgiftstrykket yderligere med godt 0,1 pct.enhed på grund af kraftigt fald i 
bilkøbet. Især i 2004, men også i 2005, skønnes bilkøbet at stige betyde
ligt svarende til en forøgelse af afgiftstrykket på godt 0,1 pct.enhed i peri
oden 2004-2005. Bortfaldet af 24-timers reglen fra 1. januar 2004 på ci
garetter og spiritus reducerer provenuet i 2004 med ca. 0,1 pct. af BNP. 
Afgiftsreduktionerne på cigaretter og spiritus fra 1. oktober 2003 skønnes 
isoleret set at bidrage til en beskeden forbedring af de offentlige finanser 
fra og med 2004, når der tages højde for de afledte effekter på grænse
handlen.

Tabel 5.6. Ændring i skattetrykket i 2003-2005
2003 2004 2005

Ændring i skattetryk............................... ............  0,2
Pct.enhed af BNP 

-0,2 -0,5
Heraf:

Personskatter niv................................ ............  0,1 -0,4 -0,1
AM-bidrag.......................................... ............  0,0 0,0 0,0
Selskabsskatter.................................... ............ 0,0 0,1 -0,2
Pensionsafkastbeskatning................ ............ 0,4 0,2 0,0
M om s................................................... ............  0,0 0,0 0,0
Afgifter og indirekte skatter........... ............  -0,2 -0,1 0,0
Øvrige skatter..................................... ............  0,0 0,0 -0,1

Anm,: Se tabel 5.6.
Kilde: Egne beregninger.

5.4. Finanspolitikkens aktivitetsvirkning
Finansloven for 2004, kommunernes og amternes budgetter for 2004 og 
Forårspakken (eksklusive suspensionen af SP-bidraget) indebærer en fi- 
nanseffekt på 0,6 pct. af BNP i 2004, jf. tabel 5.7. Finanseffekten er i 
medfør af Forårspakken (eksklusive suspensionen af SP-bidraget) opjuste- 
ret med 0,2 pct.enheder i forhold til decembervurderingen. Forårspakken 
medfører endvidere et ekspansivt bidrag til aktiviteten fra den midlertidi
ge suspension af indbetalingerne til SP-ordningen på 0,1 pct. af BNP i 
2004. Samlet set skønnes det ekspansive bidrag fra Forårspakken dermed 
til ca. 0,3 pct. af BNP i 2004.

Det positive aktivitetsbidrag fra finanspolitikken i 2004 kan som nævnt 
især henføres til skattenedsættelserne i forbindelse med indførelsen af be-
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skæftigelsesfradraget og forhøjelsen af bundgrænsen for mellemskatten. 
Hertil kommer nedsættelsen af afgifterne på spiritus, cigaretter mv. i for
bindelse med ophævelsen af 24-timers reglen samt effekten af skattestop
pets nominalprincip.

Den økonomiske politik har samlet set i perioden 2001-2004 bidraget 
væsentligt til den økonomiske aktivitet. Investeringstiltag som blandt an
det regeringens boligpolitiske initiativer, herunder boligpakken fra 2002 
og fremrykningen af investeringer i det støttede byggeri i forbindelse med 
Forårspakken, skønnes eksempelvis at have ydet et vækstbidrag på knap Vi 
pct.enheder i perioden.

De senere års rentefald bidrager ligeledes betydeligt til væksten i 2004. 
Finanspolitikken navnlig siden 2001 og de stedfundne renteændringer 
anslås således samlet set at yde et markant bidrag til højere aktivitet i 
2004.

Tabel 5.7. Bidrag til BNP-vækstrate
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

----- P ct.------
BNP-vækst................................... .. 2,5 2,6 2,8 1,6 1,0 0,4 2,2 2,5
Et-årig finanseffekt.................... .. 0,0 0,2 0,0 0,3 0,3 -0 ,1 1 0,6 -
Flerårige virkninger, heraf: ■ Pct.enheder -
Finanspolitik mv........................ .. -1,2 -1,1 -1,0 -0,5 0,0 0,1| 0,8 -
- Flerårig finanseffekt............. .. -0,8 -0,5 -0,5 -0,1 0,0 -0,2 0,6 -
- Opsparingsvirkninger.......... .. -0,2 -0,5 -0,5 -0,4 -0,2 0,0 0,1 0,1
- Investeringstiltag mv. u......... .. -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1

Stedfundne renteændringer“' .. .. 0,9 1,0 0,7 -0,1 0,6 0,8 Lm . 0,5
Andre forhold............................ .. 2,8 2,7 3,2 2,2 0,5 -0,4 0,5 -

Anm.: Den flerårige finanseffekt er virkningen på væksten fra finanspolitiske ændringer i 
både det pågældende og de forudgående år. En revision af metodegrundlaget for 
finanseffektberegningen er under udarbejdelse og vil blive præsenteret i den 
kommende Finansredegørelse 2004. Revisionen omfatter navnlig en genberegning 
af de modelbaserede multiplikatorer i lyset af en revideret ADAM-model. De 
genberegnede multiplikatorer viser generelt lavere førsteårsvirkninger af finanspo
litikken og afspejler dermed, at økonomien på helt kort sigt er blevet mindre føl
som over for finanspolitiske ændringer.

1) Ekskl. aktivitetsvirkningen af offentlige subsidier, som indgår i finanseffekten.
2) Opgjort som de isolerede virkninger på væksten af renteudviklingen fra 1993 og 

frem til medio maj 2004. Renten er antaget uændret derefter.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

De senere års afmatning og stigningen i ledigheden har medført at 
outputgabet i 2003, med nogen beregningsmæssig usikkerhed, anslås at 
være faldet til ca. -1 lA pct. Det giver sammen med et stort overskud på
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betalingsbalancen plads til vækst som overstiger potentialet og positive 
vækstbidrag fra finanspolitikken. I konjunkturvurderingen skønnes out
putgabet indsnævret i 2004 og svagt positivt i 2005, hvor stigningen i 
lønomkostningerne fortsat er højere end i udlandet, jf. f igu r  5. la. og 5 .2b.

Figur 5.1b Stigning i lønomkostningerne i

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

Dansk økonomi er vækstmæssigt omtrent i fase med euroområdet, 
men lønstigningstakten er fortsat større i Danmark. EU-kommissionen 
forventer fortsat et betydeligt negativt outputgab i euroområdet i 2005, jf. 
figur 5.1a. Et relativt stærkere opsving i Danmark i 2004 og 2005 kan 
derfor føre til, at den rente, der importeres fra euroområdet i kraft af kro
nens binding til euroen forbliver forholdsvis lav, hvilket kan skærpe kra
vene til finanspolitikken.

Finanspolitikken i 2005 følger beregningsteknisk i store træk linjen i 
Finansredegørelse 2004. Den nødvendige stramhedsgrad for finanspolitik
ken i 2005 er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. Den konkrete finans
politiske prioritering for 2005 vil finde sted i løbet af 2004.

5.5. Den strukturelle offentlige saldo
Den offentlige saldo er blandt andet påvirket af konjunkturforhold og gi
ver derfor ikke et retvisende billede af niveauet for og udviklingen i den 
underliggende offentlige saldo. Den strukturelle offentlige saldo er renset 
for disse forhold og anses derfor som et bedre mål for, om finanspolitik
ken er afstemt med de mellemfristede krav om gældsnedbringelse.

Den faktiske offentlige saldo skønnes at udgøre 1,2 pct. af BNP i 2004. 
I 2005 øges overskuddet som nævnt til 1,7 pct. af BNP i lyset af bedre 
konjunkturer, mens den strukturelle saldo i begge år skønnes til knap 1 Vi
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pct. af BNP inklusive det midlertidige bidrag på 0,3 pct. af BNP som føl
ger af suspension af SP-bidraget, jf. tabel 5.8.

Den strukturelle saldo vurderes at være på niveau med den faktiske sal
do i 2004. Det afspejler på den ene side en konjunkturbetinget svækkelse 
af den faktiske saldo på anslået 0,2 pct. af BNP, og at indtægterne fra 
pensionsafkastskatten er ca. 0,1 pct. af BNP lavere end et skønnet 
norm al-niveau. I modsat retning trækker, at et stort selskabsskatteprove
nu i forhold til et anslået normalt niveau har forøget den faktiske saldo 
med ca. 0,4 pct. af BNP.

Tabel 5.8. Bidrag til den strukturelle offentlige saldo
2003 2004 2005

---------------Pct. af BNP----------------
Faktisk offentlig saldo..................................... ............  1,2 1,2 1,7
Konjunkturer..................................................... ............  0,4 0,2 -0,4
Selskabsskat....................................................... ............  -0,2 -0,4 -0,1
Pensionsafkastskat............................................ ............  0,3 0,1 0,2
Nettorentebetalinger og specielle poster .... ............  0,0 0,1 0,0
Strukturel offentlig saldo................................ ............  1,7 1,3 1,4

Kilde: Egne beregninger.

I 2005 ligger den strukturelle saldo noget under den faktiske saldo, 
hvilket skyldes, at den ventede bedring af konjunkturudsigterne (som 
skønnes at forøge den faktiske saldo med ca. 0,4 pct. af BNP) ikke påvir
ker den strukturelle saldo. Derimod vurderes indtægterne fra pensionsaf
kastskatten at være ca. 0,2 pct. af BNP lavere end et skønnet normal
niveau bl.a. fordi de anslåede rentestigninger, vil betyde et fald i obligati
onskurserne.

Overskuddet på den strukturelle saldo i forhold til Økonomisk Redegø
relse, december 2003 afspejler, at de foreløbige nationalregnskabstal for 
2003, strukturelt set har betydet en nedjustering af de offentlige indtægter 
og en forøgelse af udgifterne svarende til samlet 0,4 pct. af BNP. Det 
dækker over højere udgifter af mere varig karakter til især indkomstover
førsler kombineret med, at blandt andet faldet i beskæftigelsen gennem 
2003 ikke har været så kraftigt som tidligere anslået — og dermed at den 
konjunkturmæssige svækkelse af saldoen er reduceret. Nedjusteringen er 
indregnet med permanent virkning og bærer derfor med over i 2004 og 
2005.

Fremrykningen af skattenedsættelserne på arbejdsindkomst i medfør af 
Forårspakken har derudover isoleret set medført en nedjustering af den
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strukturelle saldo med 0,3 pct. af BNP i 2004 og 0,2 pct. af BNP i 2005, 
j f .  tabel 5.9.

Den midlertidige suspension af indbetalingen til SP i 2004 og 2005 
indebærer som følge af mindre skattemæssige fradrag et positivt bidrag til 
den strukturelle saldo på 0,3 pct. af BNP, som bortfalder i 2006. Denne 
forbedring af den strukturelle saldo modsvares af lavere skattepligtige pen
sionsudbetalinger på sigt, som også vil registreres i den strukturelle saldo. 
Korrigeres for virkningen af den midlertidige SP-suspension vil den struk
turelle saldo udgøre 1,0 pct. af BNP i 2004 og 1,1 pct. af BNP i 2005.

Tabel 5.9. Revision af strukturel offentlig saldo
2003 2004 2005

--------- Pct. af BNP..................
Strukturel offentlig saldo, ØRdec03........................................... 2,1 1,8 1,6
Strukturel ændring af indtægter og udgifter i 2003..........  -0,4 -0,4 -0,4
Fremrykning af skattenedsættelser (Forårspakken)...........  0,0 -0,3 -0,2
Midlertidig SP-suspension (Forårspakken)......................... 0,0 0,3 0,3
Andre forhold.............................................................................. CfO______ -0,1______0,1
Strukturel offentlig saldo, ØRmaj04....................................  R7_______ R3______ 1,4
Midlertidig SP-suspension......................................................  0,0 -0,3 -0,3
Strukturel offentlig saldo, korrigeret for SP-suspension..._____ R7______ 1,0 1,1

Det er den strukturelle saldo korrigeret for det positive bidrag fra den 
midlertidige SP-suspension, der skal sammenholdes med målintervallet på 
\Vi-2Vi pct. af BNP for det gennemsnitlige overskud på de offentlige fi
nanser, som udgør det operationelle pejlemærke for en holdbar finanspo
litik. I 2004 og 2005 ligger den strukturelle saldo korrigeret for SP- 
suspension knap Vi pct. af BNP under målintervallet. Modstykket hertil 
er en betydelig forbedring af den strukturelle saldo i den efterfølgende pe
riode frem mod 2010 som følge af en stram udgiftsstyring og yderligere 
strukturtiltag på arbejdsmarkedet. Det sikrer, at den offentlige saldo i pe
rioden 2003 til 2010 i gennemsnit vil ligge inden for målintervallet.

Svækkelsen af den strukturelle saldo på 0,4 pct. af BNP fra 2003 til 
2004 skyldes især virkningerne af skattenedsættelserne på arbejdsind
komst, jf. bidraget fra finanspolitik på 0,7 pct. af BNP i tabel 5.10.

Omvendt vil reduktionen af nettorenteudgifterne i takt med nedbrin
gelsen af den offentlige gælds andel af BNP og en skønnet strukturel stig
ning i beskæftigelsen (opgjort i timer) forbedre den strukturelle saldo med 
henholdsvis 0,2 og 0,1 pct. af BNP. Hertil kommer, at høj vækst i privat
forbruget relativt til BNP-væksten bidrager til en forbedring af den fakti-
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ske saldo, som ikke i tilstrækkelig grad opfanges i konjunkturrensningen 
og dermed bidrager til en forbedring af den strukturelle saldo, jf. boks 5.3.

Tabel 5.10. Ændring af den strukturelle offentlige saldo
2003 2004 2005

Strukturel saldo......................................... 1,7
— Pct. af BNP-—

1,3 1,4
Ændring i strukturel saldo..................... 0,4 -0,4 0,1
Bidrag til ¡undring:
Finanspolitik"............................................. -0,1 -0,7 0,3
Strukturel beskæftigelse........................... 0,1 0,1 -0,1
Nettorentebetalinger................................ 0,2 0,2 0,2
Specielle poster2’......................................... 0,1 0,0 -0,2
Efterspørgselssammensætning............... 0,1 0,1 0,0
Andre forhold............................................ 0,0 -0,1 0,0

1) Bidraget fra finanspolitik er baseret på en ADAM beregning og kan som følge af 
metodeforskelle afvige fra de direkte provenuer, som indgår i beregningen af fi- 
nanseffekten. Endvidere er den midlertidige SP-suspension indregnet i bidraget 
fra finanspolitik.

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

Kilde: Egne beregninger.
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Boks 5 .3 . B eregn ing a f  den struk turelle  saldo

For at kunne vurdere den underliggende stilling på de offentlige finanser beregnes den 
strukturelle saldo ved at korrigere den faktiske saldo for påvirkninger fra konjunk
turudsving, aktiekursudsving og andre midlertidige forhold. Beregningen af det kon
junkturbetingede bidrag KBS til de offentlige finanser består i princippet af to dele. 
Den første del består i en beregning af outputgabet FYGAP, mens den anden del inde
bærer en opgørelse af de offentlige finansers konjunkturfølsomhed svarende til budget
elasticiteten s  i nedenstående relation:

KBS = e  FYGAP, hvor £ > 0

Det anvendte outputgab tager udgangspunkt i et beskæftigelsesgab, som er baseret 
på ledighedens og arbejdsstyrkes afvigelse fra deres strukturelle niveau.

Beregning af de offentlige finansers konjunkturfølsomhed kræver et skøn for kon
junkturernes indflydelse på de offentlige indtægter og udgifter. Opgørelsen af de of
fentlige finansers følsomhed over for en konjunkturdrevet stigning i produktionen 
(BVT) er foretaget med makromodellen ADAM. Det vil sige, at de fremkomne elasti
citeter er et resultat af de estimerede og institutionelle sammenhænge, som indgår i 
ADAM. Dermed medtages afledte effekter på samfundsøkonomien.

Der vil være usikkerhed forbundet med opgørelsen af budgetelasticiteten. Ud over 
usikkerhed omkring størrelsen af træg tilpasning i arbejdskraften, de afledte virkninger 
på samfundsøkonomien og hvor i opsvinget økonomien befinder sig, vil størrelsen på 
budgetelasticiteten afhænge af, om den konjunkturdrevne stigning i BVT sker i form 
af fremgang i fx privatforbrug eller eksport. ADAM beregningen af budgetelasticiteten 
muliggør, at det kan tages højde herfor ved at beregne en korrigeret budgetelasticitet, 
således at virkningen af forskydninger i efferspørgselssammensætningen i enkelt år kan 
isoleres i dekomponeringen af udviklingen i den strukturelle saldo

1 beregningen af den strukturelle saldo korrigeres desuden for indflydelsen af særlige 
forhold SI, som ikke er direkte knyttet til konjunkturudviklingen, men som kan have 
betydelig og stærkt varierende indflydelse på de offentlige finanser fra år til år. Det dre
jer sig især om pensionsafkastskatten (der afhænger af udviklingen i aktie- og obligati
onskurserne), hvor provenuet kan fluktuere kraftigt, selskabsskatten (bortset fra be
skatning af olie- og gasudvindingen i Nordsøen, der betragtes som strukturel), for
skydninger i nettorenteudgifterne samt udviklingen i de offentlige nettokapital- og 
driftsindtægter.

Ovennævnte forhold indebærer, at den strukturelle saldo SS kan udtrykkes ved den 
faktiske saldo FS fratrukket et konjunkturbetinget saldobidrag KBS og en korrektion 
for særlige forhold SI:

SS = FS -  KBS -  SI

For en uddybende dokumentation af beregningsmetoden henvises til arbejdspapiret 
Beregning a f  den strukturelle saldo, som snart kan findes på Finansministeriets hjemme
side www.fm.dk
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I 2005 er der en lille forbedring af den strukturelle saldo som følge af 
en forudsat stram styring af de offentlige udgifter, jf. bidraget fra finans
politik på 0,3 pct. af BNP, og fortsat faldende nettorenteudgifter. Til 
gengæld vil en skønnet svækkelse af det strukturelle arbejdsudbud og et 
strukturelt fald i de specielle poster reducere den strukturelle saldo med 
henholdsvis 0,1 og 0,2 pct. af BNP.

5.6. De offentlige finansers holdbarhed
I 201 O-fremskrivningen, som opfylder kravet om en holdbar finanspoli
tik, forudsættes en stram udgiftsstyring og en fremgang i den strukturelle 
beskæftigelse. I Konvergensprogram, november 2003 (KP03)1 var kravet en 
fremgang i den strukturelle beskæftigelse betinget af nye initiativer på 
50.000-55.000 personer.

I forhold til KP03 er den underliggende stilling på de offentlige finan
ser i 2003 strukturelt svækket med knap Vi pct. af BNP, primært som føl
ge af de nye foreløbige nationalregnskabsopgørelser.

Det betyder samlet set at den planlagte politik frem til 2010 fortsat 
opfylder kravet om holdbarhed, hvis beskæftigelsen øges med nu 50.000- 
60.000 personer. Ca. 5.000 ekstra beskæftigede svarer således til, at den 
finanspolitiske holdbarhed forbedres med ca. 0,1 pct. af BNP.

Tabel 5.11. Revisioner af holdbarhedsindikatoren for 2003__________
Holdbarhedsindikator i 2010-forløbet Pct. af BNP
1. Konvergensprogram, november 2003 (2010-fo rløb)........................  0,0
2. Samlet revision af holdbarhedsindikator (2 .1+ 2 .2 )...........................  -0,1
2.1 Revision af primære strukturelle saldo og rentebyrde ..................  -0,3
2.2 Revision af fremtidige nettoforpligtigelser.......................................... 0,4

- R educeret sa tsregu lerin g o g  skattegrænser sfa. ø g e t p en s ion sb id ra g . 0,2
- S tram ning a f  ud læ nd in gelov  2002 ............................................................  0,2

3. Holdbarhedsindikator m. beskæftigelseskrav som i KP03 (1+2).. -0,1

1) Rent tekniske posteringer har bevirket, at den strukturelle primære saldo i stat og 
kommuner er revideret yderligere ned med !4 pct. af BNP. Denne revision har 
dog tilsvarende bevirket en reduktion i rentebyrden af stat og kommuners netto
gæld, således at den finanspolitiske holdbarhed isoleret set er upåvirket.

Kilde: Konvergensprogram, november 2003 og egne beregninger.

Reduktionen i de fremtidige forpligtelser skyldes blandt andet de over
enskomstmæssige aftalte stigninger i pensionsindbetalinger på DA- 
området, som reducerer reguleringen af overførsler og skattegrænser i pe-

1 Og Økonomisk R edegørelse, d e cem b er 2003.
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rioden 2006-08. Endvidere har stramningerne i udlændingeloven, som er 
indarbejdet i DREAMs seneste befolkningsprognose, reduceret indvan
dringen fra primært mindre udviklede lande, hvilket bidrager til en for
bedring af de offentlige finanser.

Kravet til stat og kommuners primære saldo i 2003 kan omregnes til et 
krav til overskud på den samlede strukturelle offentlige saldo på 1,8 pct. af 
BNP i 2003 ved at tillægge nettorenteudgifter og saldo i sociale kasser og 
fonde, ff. tabel 5.12. I 2004 og 2005 falder både det strukturelle overskud 
og kravet til overskud, hvorved holdbarhedsindikatoren omtrent er på 
samme niveau som i 2003.

Tabel 5.12. Krav til den strukturelle offentlige saldo
2003 2004 2005

-------Pct. af BNP-------
1. Krav til stat og kommuners strukturelle primære saldo ... 2,6 2,1 2,0
+ Stat og kommuners strukturelle nettorenteudgifter...........  -1,7 -1,5 -1,3
+ Strukturel saldo i sociale kasser og fonde.............................. 0,9 0,8 0,8
= 2. Krav til den strukturelle offentlige saldo.......................... 1,8 1,4 1,5

3. Den strukturelle offentlige saldo............................................  1,7_____ E3_____\_A_
4. Holdbarhedsindikator (3 -2 ).....   -0,1_____ -0,1 -0,1

Kilde: Egne beregninger.

Det gennem snitlige krav til overskud på den strukturelle offentlige saldo 
fra 2003 til 2010 er beregnet til 1,6 pct. af BNP. Det betyder, at målsæt
ningen om et overskud på de offentlige finanser (Wi-lVi pct. af BNP i 
gennemsnit frem til 2010) aktuelt ligger lidt højt i forhold til det bereg
nede krav, der stilles for at fastholde finanspolitikkens holdbarhed. Den 
strukturelle saldo (korrigeret for suspension af SP-bidraget) skønnes i 
2004 og 2005 at ligge under målintervallet på 1 Vi-lVi pct. af BNP, hvil
ket skal ses i lyset af, at de besluttede skattenedsættelser gennemføres alle
rede i 2004, mens forudsætningen om stram udgiftsstyring og yderligere 
strukturelle tiltag på arbejdsmarkedet gradvist styrker den strukturelle sal
do frem mod 2010.
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Tabel B .l. Eftersporgsel, import og proc uktion
Mængder Priser

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Mia. kr.

Privat forbrug ................... 661 694 726 1,1 3,6 3,0 1,8 1,4 1,5
Offentligt forbrug 11.......... 369 382 393 0,5 0,7 0,5 2,5 2,8 2,3
Offentlige investeringer .... 23 25 26 '3,7 8,3 2,0 -1,6 1,4 1,8
Boliginvesteringer.............. 67 71 71 7,8 3,0 -2,0 1,6 2,3 3,0
Faste erhvervsinvesteringer 187 193 208 -2,1 3,4 5,0 -3,0 -0,6 2,7
I alt indenlandsk
efterspørgsel ekskl.
lagerændringer.................. 1.307 1.365 1.425 0,6 2,9 2,5 1,3 1,5 1,9
Lagerændringer 2 .............. -3 -3 -1 -0,4 0,0 0,0
I alt indenlandsk
efterspørgsel....................... 1.304 1.362 1.423 0,1 2,9 2,5 1,4 1,5 2,0
Eksport af varer og tjenester 606 626 662 0,3 2,8 5,1 0,3 0,5 0,5
Samlet efterspørgsel .......... 1.910 1.988 2.085 0,2 2,9 3,4 1,1 1,2 1,5
Import af varer og tjenester 514 536 570 -0,4 4,3 5,4 -1,8 -0,2 1,1
Bruttonationalproduktet .... 1.396 1.452 1.515 0,4 2,2 2,5 2,1 1,8 1,8
Produktskatter, netto ........ 197 205 213
Bruttoværditilvækst .......... 1.199 1.247 1.302 0,4 1,9 2,5 2,6 2,2 1,8
Heraf i private byerhverv 31 . 798 829 870 0,3 2,1 2,8 3,1 1,7 2,1

Anm.: Opdelingen i mængde- og priskomponent er foretaget på grundlag af en fastprisberegning i 
1995-priser. Tallene angiver den procentvise stigning i forhold til året før.

1) I den mængdemæssige opgørelse af det offentlige forbrug er beskæftigelsen baseret på antallet 
af udførte arbejdstimer.

2) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringer (i 1995-priser) i procent af BNP 
(i 1995-priser) i det foregående år.

3) Ekskl. boligbenyttelse, søtransport samt imputerede finansielle tjenester.
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Tabel B.2. Nøgletal for den internationale økonomi
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

BNP -------Realvækst, pct.
EU .................................... 2,9 3,6 1,7 1,1 0,8 2,0 2,4
Euroom rådet ..................... 2,8 3,5 1,6 0,9 0,4 1,7 2,3

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

Danmark........................... 2,6 2,8 1,6 1,0 0,4 2,2 2,5

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

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

OECD............................... 3,3 3,9 1,0 1,7 2,2 3,4 3,3
Forbrugerpriser (HICP) ” -------- Pct.vis vækst
EU .................................... 1,2 1,9 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7
Euroområdet ..................... 1,1 2,1 2,4 2,3 2,1 1,8 1,6

Tyskland ........................... 0,6 1,4 1,9 1,3 1,0 1,3 1,1
Frankrig ............................ 0,6 1,8 1,8 1,9 2,2 1,9 1,5
Italien ................................ 1,7 2,6 2,3 2,6 2,8 2,2 1,9
Spanien ............................. 2,2 3,5 2,8 3,6 3,1 2,4 2,3
Holland............................. 2,0 2,3 5,1 3,9 2,2 1,4 0,7
Belgien .............................. 1,1 2,7 2,4 1,6 1,5 1,5 1,6
Polen.................................. 7,2 10,1 5,3 1,9 0,7 2,3 3,0
Finland.............................. 1,3 3,0 2,7 2,0 1,3 0,4 1,5

Danmark........................... 2,0 2,8 2,2 2,4 2,0 1,4 1,6

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

USA .................................. 2,2 3,4 2,8 1,6 2,3 1,7 1,7
Japan ................................. '0,3 '0,7 -0,6 -0,9 -0,3 0,0 0,2
Norge ................................ 2,1 3,0 2,7 0,8 2,0 1,0 1,6

1) For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). 
Kilde: EU-kommissionens forårsprognose 2004, OECD samt egne skøn.
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Tabel B.3. Nøgletal for den internationale økonomi
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Lønudvikling " ------- Pct.vis vækst
EU .................................. 2,8 3,8 2,9 5,3 2,9 2,8 2,9
Euroområdet ................... 2,1 3,6 2,9 2,7 3,0 2,7 2,6

Tyskland ......................... 1,9 4,1 2,3 1,9 2,6 2,4 2,5
Frankrig .......................... 2,9 2,3 2,2 3,1 3,4 2,9 3,0
Italien.............................. 2,3 3,1 3,3 2,3 3,1 2,9 2,8
Spanien ........................... 2,0 3,6 4,1 3,7 3,8 3,2 3,1
Holland........................... 3,2 4,7 5,1 5,1 4,4 2,2 0,0
Belgien ............................ 3,7 1,7 3,7 5,2 2,2 3,4 3,5
Polen ............................... .. 16,4 10,2 7,4 -2,1 1,5 3,0 4,0
Finland............................ 2,0 4,6 5,7 2,8 4,3 3,2 3,5

Danmark 0 ...................... 4,1 4,7 3,9 4,3 3,9 3,6 3,8

Sverige............................. 1,5 9,5 4,5 1,6 -0,4 3,0 3,2
Storbritannien ................. 7,0 4,7 3,4 18,6 3,0 3,5 4,0

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

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

Danmark.......................... 1,8 1,5 3,1 2,0 2,9 2,9 3,0

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

USA ................................. -3,0 -4,1 -3,8 -4,5 -4,7 -5,2 -5,0
Japan ................................ 2,6 2,5 2,1 2,8 3,1 3,6 3,8
Norge............................... 5,4 15,6 15,4 12,9 12,9 9,5 8,6

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

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

Kilde: EU-kommissionens forårsprognose 2004, OECD samt egne skøn.
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Tabel B.4. Nøgletal for den internationale økonomi
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ledighed " ----Pct. af arbejdsstyrke-------
EU.............................. 8,7 7,8 7,4 7,7 8,0 8,1 7,9
Euroområdet .............. 9,4 8,5 8,0 8,4 8,8 8,8 8,6

Tyskland .................... ......  8,4 7,8 7,8 8,6 9,3 9,1 8,8
Frankrig ..................... 10,7 9,3 8,5 8,8 9,4 9,6 9,4
Italien ......................... 11,3 10,4 9,4 9,0 8,7 8,6 8,5
Spanien ...................... ......  12,8 11,3 10,6 11,3 11,3 10,9 10,5
Holland ...................... 3,2 2,9 2,5 2,7 3,8 5,3 6,0
Belgien ....................... ......  8,6 6,9 6,7 7,3 8,1 8,3 7,9
Polen........................... .......  13,4 16,4 18,5 19,8 19,8 19,6 19,3
Finland....................... ......  10,2 9,8 9,1 9,1 9,0 8,9 8,6

Danmark 2) ................. 3,5 5,2 5,0 5,0 5,9 5,9 5,3
Danmark.................... ......  4,8 4,4 4,3 4,6 5,6 5,6 5,0

Sverige........................ 6,7 5,6 4,9 4,9 5,6 6,1 5,8
Storbritannien ............ 5,9 5,4 5,0 5,1 5,0 5,0 5,0

USA .......................... ......  4,2 4,0 4,8 5,8 6,0 5,6 5,6
Japan .......................... 4,7 4,7 5,0 5,4 5,1 4,8 4,7
Norge ......................... 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,7 4,4
Beskæftigelse --------Pct.vis vækst -
EU ............................. 1,7 2,0 1,3 0,6 0,1 0,3 0,8
Euroområdet .............. 1,8 2,2 1,4 0,6 0,0 0,3 0,9

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

Danmark.................... ......  2,1 0,5 0,4 -0,2 -0,8 0,4 0,8

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

USA ............................ 1,9 1,9 -0,3 -0,3 0,9 0,9 0,6
Japan .......................... -0,8 -0,1 -0,6 -1,4 -0,2 0,4 0,3
Norge ......................... .......  0,8 0,4 0,3 0,3 -0,6 0,0 0,7

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

2) Opgjort efter dansk definition.
Kilde: EU-kommissionens forårsprognose 2004, OECD samt egne skøn.
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Tabel B.5. Nøgletal for den internationale økonomi
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Samlet offentlig saldo Pct. af BNP-
EU .................................... -0,7 1,0 -1,0 -2,0 -2,6 -2,6 -2,4
Euro-landene..................... -1,3 0,1 -1,6 -2,3 -2,7 -2,7 -2,6

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

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

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

USA .................................. 0,9 1,6 -0,2 -3,3 -4,8 -4,9 -4,1
Japan ................................. -7,2 -7,5 -6,1 -7,9 -7,7 -7,4 -7,2
Norge................................ 6,1 15,0 13,7 10,0 9,0 8,2 7,8
Samlet strukturel offentlig Pct. af BNP •saldo
EU .................................... -1,1 -1,2 -1,7 -2,2 -2,1 -2,1 -2,1
Euro-landene..................... -1,7 -1,8 -2,3 -2,5 -2,2 -2,2 -2,2

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

Danmark n ........................ 0,8 1,7 1,9 1,2 1,7 1,3 1,4

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

1) Egne beregninger.
Kilde: EU-kommissionens forårsprognose 2004, OECD samt egne skøn.
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Tabel B.6. Befolkning og arbejdsmarked
1.000 personer 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Samlet befolkning..................................... 5.340 5.359 5.376 5.388 5.396 5.405
I arbejdsstyrken .............................................. 2.886 2.891 2.886 2.889 2.900 2.903
Beskæftigede på ordinært arbejdsmarked 11 .... 2.702 2.709 2.698 2.671 2.677 2.695
Støttet beskæftigelse 2)..................................... 34 37 43 47 52 55
Heraf: Privat sektor..................................... 12 14 17 20 21 23

Offentlig sektor 3) ............................. 22 22 26 27 31 32
Ledige ............................................................ 150 145 145 171 171 152
Uden for arbejdsstyrken................................. 2.454 2.468 2.490 2.499 2.497 2.502
Personer på individuel jobtræning 4> .............. 17 16 15 13 13 13
Personer på arbejdsmarkedsorlov 51 ................ 26 22 17 5 3 3
Personer i uddannelsesaktivering eller anden
aktivering 6)..................................................... 45 45 46 39 42 42
Personer på overgangsydelse........................... 25 20 16 12 7 4
Efterlønsmodtagere mv. 7) .............................. 156 159 169 179 188 177
Personer under 15 år ..................................... 988 1.000 1.009 1.014 1.014 1.010
Øvrige 15-64 - årige uden for arbejdsmarkedet. 406 412 421 437 425 444
Personer over 64 år uden beskæftigelse.......... 728 730 733 738 742 747
Samlet befolkning 15-64 å r ............................ 3.561 3.566 3.570 3.573 3.578 3.584
Beskæftigede 15-64 - årige ............................. 2.673 2.683 2.678 2.656 2.666 2.687
Beskæftigelsesfrekvens for 15-64 - årige, pct. .. 75,1 75,2 75,0 74,3 74,5 75,0
Personer over 64 år i arbejdsstyrken K)............ 62,9 63,2 63,0 62,5 62,8 63,3
15-64 - årige i arbejdsstyrken ......................... 2.823 2.828 2.823 2.826 2.837 2.839
Erhvervsfrekvens for 15-64 - årige, pct............ 79,3 79,3 79,1 79,1 79,3 79,2

1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i nationalregnskabet, og den 
støttede beskæftigelse, hvis grundkilde er AMFORA. Som følge af forskelle i 
afgrænsningen af beskæftigelsen i de to kilder er opgørelsen behæftet med en vis 
usikkerhed. Den støttede beskæftigelse inkluderer jobtræning, puljejob, etablering, 
igangsætning, iværksætning og arbejdspraktik. Personer på individuel jobtræning 
modtager ikke løn og indgår derfor ikke i beskæftigelsen.

2) Inklusive fleks- og skånejob.
3) Støttet beskæftigelse i uoplyst sektor indgår i tallet for støttet beskæftigelse i den offentlige 

sektor.
4) Inkluderer personer i individuel jobtræning samt frivillige ulønnede aktiviteter.
5) Ekskl. barselsorlov. Personer, der holder orlov fra beskæftigelse, men fortsat modtager løn 

fra deres arbejdsgiver, indgår i nationalregnskabets opgørelse af beskæftigelsen. I 
nærværende tabel omfatter kategorien ’’personer på arbejdsmarkedsorlov” dog alle de 
pågældende orlovsmodtagere. Antallet af orlovspersoner, der samtidig modtager løn, 
skønnes at være beskedent.

6) Inkluderer særligt aktiverede forløb, forsøg, kortvarige vejlednings- og introforløb, særlige 
uddannelsesforløb, integrationsuddannelsesforløb, voksen- og efteruddannelsesforløb, 
uddannelse med uddannelsesydelse og uddannelse med uddannelsesgodtgørelse.

7) Inkl. modtagere af delefterløn (ophørt pr. 30 juni 1999).
8) Omfatter for 67 - årige og ældre kun beskæftigede (idet kun personer i aldersgruppen 16- 

66 år kan registreres som ledige). Størstedelen af gruppen består af selvstændige 
erhvervsdrivende.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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1.000 helårspersoner 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Arbejdsmarkedspolitiske
foranstaltninger.............. 288 280 281 264 273 259
- Orlov.......................... 26 22 17 5 3 3
- Efterløn"..................... 156 159 169 179 189 178
- Overgangsydelse......... 25 20 16 12 7 4
- Aktiverede................... 81 79 79 68 74 75
Revalidering'*.................. 33 30 29 28 28 26
Kontanthjælp'1................ 70 74 76 73 72 69
Ledighedsydelse............. 0 1 2 5 8 9
Delpension..................... 3 3 2 2 1 1
Førtidspension................ 259 256 260 259 255 242
Folkepension.................. 688 685 690 691 702 752
1) Inkl. fleksydelse.
2) Revalideringsydelse og personer med løntilskud.
3) Modtagere af kontanthjælp der ikke er ledighedsregistrerede.

Tabel B.8. Stigningen i de samlede timelønomkostninger
2003 2004 2005

Direkte lønomkostninger .... 3,9 3,5 3,8
Lovbestemte lønomkostning«:r » ....... 0,1 0,1 -
- AER-bidrag ................... - - -
- ATP-kompensation og finansieringsbidrag. 0,1 0,0 -
- Arbejdsmiljøafgift......... -0,0 - -
- Arbejdsskadeforsikring... 0,0 0,1 -
Øvrige lønomkostninger .... - - -
I alt øvrige lønomkostninger 0,0 0,1 -

Samlede timelønomkostningier......... 3,9 3,6 3,8

1) Bidrag i pct.enhed til stigningen i de samlede timelønsomkostninger.
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Tabel B.9. Bruttoinvesteringer
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Faste bruttoinvesteringer.................... 6,9 4,9 4,5 -0,4 3,7 3,4
Heraf:
Boliginvesteringer .............................. 7,7 -3,3 10,5 7,8 3,0 -2,0
Samlede erhvervsinvesteringer........... 6,6 6,9 4,2 -2,1 3,4 5,0

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

Offentlige investeringer ..................... 7,7 10,6 -5,0 -3,7 8,3 2,0
Heraf
- Bygge- og anlægsinvesteringer...... 12,0 14,1 -2,2 -10,6 12,0 2,0
- Materielinvesteringer .................... 3,6 7,0 -8,1 4,5 4,5 2,0
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Tabel B.10. Betalingsbalancens løbende poster
Mia. kr. 2001 2002 2003 2004 2005
Industrieksport ekskl. skibe mv........... 281,2 294,4 293,4 302,7 320,0

Landbrugseksport mv........................ 81,5 78,6 76,0 76,3 78,6
Øvrig vareeksport, ekskl. energi....... . 22,0 23,6 24,7 24,8 25,8

Vareeksport ekskl. energi og skibe — . 384,8 396,6 394,1 403,8 424,4
Vareimport ekskl. energi og skibe.... .. 335,1 348,9 341,3 356,9 380,9
Nettoeksport af energi ..................... . 5,0 8,1 10,0 11,3 12,0
Handelsbalance ekskl. skibe mv......... 54,7 55,8 62,8 58,2 55,5
Nettoeksport af skibe mv................... -6,6 -10,0 -8,9 -8,8 -8,7
Handelsbalance, i alt.......................... 48,1 45,8 53,9 49,4 46,8

Turistindtægter, netto........................ 2,3 1,7 0,7 -0,3 -0,8
Øvrige tjenester, netto ..................... . 37,4 31,1 37,1 41,2 44,3
Vare og tjenestebalance...................... 85,5 76,9 91,7 90,5 91,2
Do. i pct. af BNP.............................. 6,5 5,7 6,6 6,2 6,0

Løn og formueindkomst, netto......... . -25,0 -27,5 -26,1 -23,3 -20,3
EU-betalinger.................................... -2,8 -5,6 -5,0 -5,9 -6,6
Andre løbende overførsler................... -17,3 -16,1 -20,1 -19,2 -19,5
Nettooverførsler til udlandet, i alt.... .. -45,1 49,2 -51,2 -48,4 -46,4

Løbende poster, i alt.......................... 40,5 27,7 40,5 42,1 44,8

Do. i pct. af BNP.............................. 3,1 2,0 2,9 2,9 3,0

Udlandsgæld", ultimo........................ 229,0 241,0 210,0 155,4 99,3
Do. i pct. af BNP.............................. 17,3 17,7 15,0 10,7 6,6

1) 2004 og 2005 er inkl. skønnede værdireguleringer.
Kilde: ADAMs databank og egne beregninger.
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Tabel B .l 1. Eksport og import i faste priser
2002 2002 2003 2004 2005
Mia. kr. ---- Realvækst i pct.----

Eksport af:
Landbrugsvarer mv..................... 78,6 0,3 1,2 0,8 2,5
Industrivarer (ekskl. skibe mv.)... 294,4 5,3 -1,5 4,0 5,2
Øvrige varer n ............................ 63,3 12,8 3,8 3,6 4,1
Tjenester i alt............................. 166,5 3,7 4,7 1,3 6,6
I alt ............................................ 602,7 4,8 0,3 2,8 5,1
Import af:
Landbrugsvarer mv..................... 36,9 4,0 4,4 2,0 2,0
Industrivarer (ekskl. skibe mv.)... 292,3 6,0 -1,3 6,1 6,0
Øvrige varer 11............................. 61,3 12,9 -7,9 2,8 1,2
Tjenester i alt............................. 135,3 9,9 4,1 0,5 6,6
I alt ............................................ 525,8 7,3 -0,4 4,3 5,4

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.

Tabel B.12. Eksport- og importpriser
2002 2002 2003 2004 2005
Mia. kr. --------Ændring i pct. —

Eksportpriser for:
Landbrugsvarer mv..................... 78,6 -3,9 -4,4 0,0 0,5
Industrivarer (ekskl. skibe mv.)... 294,4 -0,6 1,2 -1,0 0,5
Øvrige varer ”............................. 63,3 -1,7 1,9 1,8 -3,2
Tjenester i alt............................. 166,5 -6,5 0,3 2,8 1,7
I alt ............................................ 602,7 -2,7 0,3 0,5 0,5
Importpriser af:
Landbrugsvarer mv..................... 36,9 -1,0 -2,2 0,0 0,5
Industrivarer (ekskl. skibe mv.)... 292,3 -1,5 -1,8 -1,0 1,5
Øvrige varer 0............................. 61,3 -3,0 0,3 0,9 -2,3
Tjenester i alt............................. 135,3 -8,3 -2,8 2,4 2,0
I alt ............................................ 525,8 -3,1 -1,8 -0,2 1,1

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.
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Tabel B.13. Det private forbrug fordelt på undergrupper
2003
Niveau

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Mia. kr. ------ Realvækst i pct. — — Bidrag i pct.enheder—

Forbrug i alt ......................... 660,9 1,1 3,6 3,0 1,1 3,6 3,0

Detailomsætning .................. 241,3 2,3 4,3 3,9 0,9 1,8 1,6

Heraf:
- Fødevarer ........................... 72,8 -0,4 1,3 1,5 0,0 0,2 0,2

- Nydelsesmidler.................. 36,8 4,8 6,5 3,0 0,3 0,4 0,2

- Øvrige ikke-varige varer .... 79,4 3,2 4,5 4,5 0,4 0,6 0,6

- Øvrige varige varer ........... 52,3 2,8 6,0 6,0 0,3 0,6 0,7

Bilkøb .................................... 23,7 -13,9 20,0 8,0 -0,6 0,8 0,4

Brændsel, m.m....................... 41,6 2,9 1,0 1,2 0,2 0,1 0,1

Benzin og lignende .............. 18,0 0,4 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0

Boligbenyttelse ..................... 144,6 1,5 1,2 1,1 0,3 0,3 0,2

Kollektiv trafik mv.”............. 29,7 3,2 5,5 6,0 0,2 0,3 0,3
Øvrige tjenester .................... 162,6 -0,9 1,9 2,0 -0,2 0,4 0,4

Turistudgifter....................... 34,5 -3,2 1,0 5,0 -0,2 0,0 0,2

Turistindtægter J .................. -35,2 -9,5 0,0 5,0 0,6 0,0 -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.14. Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer
Mia, kr._____________________2000 2001 2002 2003 2004 2005
Privat sektor i alt ............... -14,0 2,7 7,2 25,3 24,2 17,9
- Husholdninger ............... -58,4 -33,9 -22,0 -22,4 -22,0 -22,5
- Selskaber........................  44,4 36,6 29,2 47,7 46,2 40,4

Offentlig forvaltning og
service ..............   32,5 37,5 21,2 16,7 18,1 26,1
Udland...............................  18,5 40,2 28,3 42,0 42,3 44,1
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Tabel B.15. Disponibel indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing
Mia. kr. 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Husholdninger:
Bruttooverskud...........
Lønsum ......................
Nettoformueindkomst

129.3
680.4
- 11,2

132.5
714.5 

-9,5

134.6
734.6 
-14,6

139,1
751,9
-14,8

145,2
782,0

-9,2

Disponibel bruttoindkomst ................... 616,3
- Privat forbrug...................................... 610,5

Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser n...................  9,0

652,0
624,5

675,5
641,9

699,3
660,9

731,9
694,1

151,2
814,3

-3,9
Primær bruttoindkomst .........................  798,5 837,5 854,6 876,2 918,0 961,6
Sociale ydelser ........................................ 250,3 260,0 271,3 287,3 296,9 302,9
Andre løbende nettooverførsler.............. -3,8 -2,5 -3,9 0,0 -0,9 -1,0
- Løbende indkomst- og formueskatter . 348,2 355,2 359,9 375,4 387,9 402,5
- Bidrag til sociale ordninger ................. 80,6 87,9 86,6 88,8 94,2 98,2

762.8
725.9

13,7 16,0 15,2 19,3 21,6
Bruttoopsparing .........
Bruttoinvesteringer .....
Nettokapitaloverførsler

14.8
71.9 
-1,3

41,2
74,0
- 1,1

49,7
69,1
-2,7

53,6
74,4
- 1,6

57,2
78,0
- 1,2

58,4
80,0
-0,9

Nettofordringserhvervelse -58,4 -33,9 -22,0 -22,4 -22,0 -22,5
Selskaber:
Bruttooverskud...........
Nettoformueindkomst

258,0
-5,7

257,8
-4,9

263,3
-2,9

275,1
-6,4

287,3
- 11,6

302,6
- 16,8

Primær bruttoindkomst .........................
Bidrag til sociale ordninger ....................
Andre løbende nettooverførsler .............
- Løbende indkomst- og formueskatter .
- Sociale ydelser .....................................

252,3 252,9 260,4 268,7 275,7 285,8
38,0
- 2,8
30,7
28,9

44,1
0,0

41,6
30,4

48.7 
- 0,1 
38,9
32.7

49.8 
-3,7
39.9 
34,6

54,4
-3,7
43,3
35,0

57,7
-3,7
42,5
36,1

Disponibel bruttoindkomst ...................
-Nettoindbetaling til forsikringsselskaber
og (private) pensionskasser 0 ...................
Bruttoinvesteringer ................................
Nettokapitaloverførsler ..........................

227,8 225,0 237,5 240,2 247,9 261,2

9.0 
176,3

2.0

13,7
175,8

1,1

16,0
190,8

-1,4

15,2
177,6

0,3

19,3
182,3

- 0,1

21,6
198,4

- 0,8
Nettofordringserhvervelse 44,4 36,6 29,2 47,7 46,2 40,4
Privat sektor:
Bruttooverskud...........
Lønsum ......................
Nettoformueindkomst

387.3
680.4 
-16,9

390,3
714,5
-14,4

397,9
734,6
-17,5

414,2
751,9
- 21,2

432,5
782,0
- 20,8

453,8
814,3
-20,7

Primær bruttoindkomst .........................  1050,8 1090,4 1115 1144,9 1193,6 1247,4
Sociale ydelser ........................................ 221,4 229,6 238,6 252,7 261,9 266,8
Andre løbende nettooverførsler.............  -6,6 -2,4 -3,9 -3,8 -4,6 -4,7
- Løbende indkomst-og formueskatter . 379,0 396,8 398,8 415,3 431,2 445,0
- Bidrag til sociale ordninger ................. 42,6 43,8 37,9 39,0 39,8 40,5
Disponibel bruttoindkomst 
- Privat forbrug................. .

844,0
610,5

877,0
624,5

913,0
641,9

939,6
660,9

979,8
694,1

1.023,9
725,9

Bruttoopsparing .........
Bruttoinvesteringer .....
N ettokapitaloverførsler

233,6
248,2

0,6

252,5
249,7

- 0,1

271,2
259,9

-4,1

278,6
252,1

-1,3

285,8
260,2

-1,4

298,0
278,3

-1,7
Nettofordringserhvervelse -14,0 2,7 7,2 25,3 24,2 17,9

1) Beløbet indgår i husholdningernes opsparing, men ikke i deres disponible bruttoindkomst.
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Tabel B.16. Procentvise ændringer i indkomst, privat forbrug og 
bruttoopsparing _____ _
Pct.vis stigning ift. året før 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Husholdninger:
Bruttooverskud....................................... 2,1 2,5 1,6 3,4 4,4 4,1
Lønsum.................................................. 4,5 5,0 2,8 2,4 4,0 4,1
Nettoformueindkomst ...........................
Primær bruttoindkomst ......................... 4,4 4,9 2,0 2,5 4,8 4,8
Sociale ydelser ........................................ 4,1 3,9 4,3 5,9 3,4 2,0
Andre løbende nettooverførsler ..............
Løbende indkomst- og formueskatter.... 4,1 2,0 1,3 4,3 3,3 3,8
Bidrag til sociale ordninger .................... 2,3 9,1 -1,6 2,6 6,1 4,3
Disponibel bruttoindkomst ................... 4,7 5,8 3,6 3,5 4,7 4,2
Forbrugsdisponibel indkomst, kort sigt *. 3,4 3,5 3,8 4,4 5,6 2,8
Privat forbrug ......................................... 1,8 2,3 2,8 3,0 5,0 4,6
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber
og (private) pensionskasser ....................
Bruttoopsparing ..................................... 484,6 177,9 20,6 7,8 6,6 2,2
Bruttoinvesteringer ................................ 10,5 2,9 -6,6 7,7 4,8 2,6
Selskaber:
Bruttooverskud....................................... 16,5 -0,1 2,2 4,5 4,4 5,3
Nettoformueindkomst ...........................
Primær bruttoindkomst ......................... 7,0 0,2 3,0 3,2 2,6 3,7
Bidrag til sociale ordninger .................... -2,6 16,1 10,4 2,3 9,2 6,1
Løbende indkomst- og formueskatter.... -16,1 35,6 -6,6 2,6 8,5 -1,8
Sociale ydelser ........................................ 13,2 4,9 7,6 5,9 1,3 2,9
Disponibel bruttoindkomst ................... 7,7 -1,2 5,5 1,2 3,2 5,3
Bruttoinvesteringer ................................ 14,9 -0,3 8,6 -6,9 2,6 8,8
Privat sektor:
Bruttooverskud....................................... 11,3 0,8 2,0 4,1 4,4 4,9
Lønsum.................................................. 4,5 5,0 2,8 2,4 4,0 4,1
Nettoformueindkomst ...........................
Primær bruttoindkomst ......................... 5,1 3,4 2,1 2,9 4,2 4,5
Sociale ydelser ........................................ 3,0 3,7 3,9 5,9 3,6 1,9
Andre løbende nettooverførsler ..............
Løbende indkomst- og formueskatter.... 2,1 4,7 0,5 4,1 3,8 3,2
Bidrag til sociale ordninger .................... 7,2 2,9 -13,6 2,9 2,1 1,8
Disponibel bruttoindkomst ................... 5,5 3,9 4,1 2,9 4,3 4,5
Do., korrigeret 11...................................... 5,5 3,3 3,3 2,9 5,7 4,6
Privat forbrug ......................................... 1,8 2,3 2,8 3,0 5,0 4,6
Bruttoopsparing ..................................... 16,5 8,1 7,4 2,7 2,6 4,3
Bruttoinvesteringer................................. 13,6 0,6 4,1 -3,0 3,2 7,0

Anm: Når der ikke er angivet tal for visse af linjerne fra tabel B.15, skyldes det, at det ikke er 
meningsfuldt at beregne procentvise ændringer for visse saldo-/nettostørrelser.

1) Jf. tabel B. 17.
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Tabel B.17. Korrektionen af indkomsterne i husholdningerne og den 
private sektor _____________________

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Husholdningerne: —  Mia. k r.--------

Disponibel indkomst'1................................. 616,3 652,0 675,5 699,3 731,9 762,8
- nettoindbetalinger til pensionsordninger2'. 2,3 4,1 9,1 10,0 2,2 1,9
- beregnet formueafkast af pensionsformue . 50,0 55,1 50,7 50,8 59,7 71,1
+ pensionsafkastskat.................................... 10,0 0,9 1,1 6,1 9,9 10,1
- husholdningernes andel af bruttoværdi-

tilvæksten i boligbenyttelse....................... 68,2 70,0 73,1 76,7 80,0 83,0
= Forbrugsdisponibel indkomst, kort sigt.... 505,8 523,7 543,8 567,9 599,9 616,9
Hele den private sektor: —  Mia. k r.--------
Disponibel indkomst"................................. 844,0 877,0 913,0 939,6 979,8 1023,9
- Særlig Pensionsopsparing.......................... 0,0 0,0 7,4 7,7 0,0 0,0
+ Aktieafkastskat"......................................... 4,8 0,0 0,0 0,0 5,3 6,1
= Korrigeret disponibel indkomst................. 848,8 877,0 905,6 931,9 985,1 1030,0

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

som er fratrukket i tabel B.15.
3) Aktieafkastskatten kan blive negativ, hvis aktiekurserne falder, eller hvis der er overskydende 

negativ skat fra årene før.

Tabel B.18. Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Husholdningerne: ------- Pct.
Forbrugskvote................................. ...... 99,1 95,8 95,0 94,5 94,8 95,2
Forbrugskvote, kort sigt"................. 98,1 97,0 94,4 92,5 91,4 93,1
Opsparingskvote.............................. 2,4 6,3 7,4 7,7 7,8 7,7
Opsparingskvote, kort sigt "............ 1,9 3,0 5,6 7,5 8,6 6,9
Hele den private sektor: ------- Pct.
Forbrugskvote.................................. .....  72,3 71,2 70,3 70,3 70,8 70,9
Forbrugskvote, korrigeret ".............. .....  71,9 71,2 70,9 70,9 70,5 70,5
Opsparingskvote.............................. .....  27,7 28,8 29,7 29,7 29,2 29,1
Opsparingskvote, korrigeret".......... 28,1 28,8 29,1 29,1 29,5 29,5
1) Jf. tabel B.17.
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Tabel B.19. Lønkvoter
Pct. 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Private erhverv................................................... 54,9 56,0 56,0 55,5 55,4 55,3

Hele økonomien................................................ 62,2 63,2 63,4 63,0 63,0 62,8

Husholdningernes pct.vise andel af den private 
sektors disponible indkomst.............................. 73,0 74,3 74,0 74,4 74,7 74,5

Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen ii forhold til bruttofaktorindkomsten.

Tabel B.20. Ejendomsmarked og byggeri
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ejendomsmarked:
Stigning (pct.) i prisen 0 for omsatte 
enfamiliehuse ......................................... .... 6,5 5,9 3,7 3,3 4,5 2,5

Antal salg af enfamiliehuse (1.000)........ .... 51,0 48,9 49,6 - - -
Stigning (pct.) i prisen ” for omsatte 
ejerlejligheder......................................... .... 12,2 12,5 9,1 - - -
Antal salg af ejerlejligheder (1.000)........ .... 20,3 19,0 18,4 - - -
Boligbyggeri:
Bruttoinvesteringer, realvækst i pct......... .... 7,7 -5,3 10,5 7,8 3,0 -2,0

Påbegyndt2) mio. kvadratmeter ............ .... 2,3 2,9 3,3 - - -
Erhvervsbyggeri:
Bruttoinvesteringer, realvækst i pct......... .... 13,1 9,9 -6,9 -21,1 9,3 8,4

Påbegyndt, mio. kvadratmeter ............... .... 5,9 6,3 6,1 - - -

1) Kontant købesum i procent af ejendomsværdien.
2) Helårsbeboelse.
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Tabel B.21. De offentlige udgifter og indtægter
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mia. kr.

Offentlige udgifter i a l t .................... .... 689,5 719,1 742,5 765,5 789,2 805,8
Heraf:
- Offentligt forbrug....................... .... 323,3 343,3 358,5 369,2 382,5 393,5
- Offentlige investeringer .............. .... 22,2 25,1 24,2 22,9 25,2 26,2
- Indkomstoverførsler til

husholdninger 0 ......................... .... 221,2 229,6 238,6 252,8 262,0 266,9
- Renteudgifter ............................. .... 55,2 53,3 50,0 48,1 45,7 43,0

Offentlige indtægter i a lt2> ............... .... 722,0 756,6 763,6 782,1 807,3 831,9
Heraf:
- Indkomst- og formueskatter ...... .... 379,8 397,8 399,9 416,4 432,4 446,1
- Produktions- og importskatter .... .... 219,8 229,4 238,0 240,3 248,7 258,2
Det offentlige overskud..................... .... 32,5 37,5 21,2 16,7 18,1 26,1

—  Pct. realvækst-----
Offentlige udgifter i alt ̂  ................. 0,0 2,2 1,6 0,9 1,3 0,3
Heraf:
- Offentligt forbrug....................... 0,9 2,7 2,1 0,5 0,7 0,5
- Offentlige investeringer .............. 7,7 10,6 -5,0 -3,7 8,3 2,0
- Indkomstoverførsler til

husholdninger 4)........................... -0,1 0,6 1,2 2,6 0,7 -0,7
- Renteudgifter 3)........................... -6,8 -5,3 -7,7 -5,9 -6,7 -7,5

Offentlige indtægter i a l t .................. -1,0 2,7 -0,7 0,3 1,4 1,2
Heraf:
- Indkomst- og formueskatter 31..... -0,8 2,6 -1,1 1,9 2,0 1,4
- Produktions- og importskatter 3).. .... -2,5 2,2 2,1 -1,2 1,7 2,0

1) I tabel B.24 vises en mere detaljeret opgørelse af indkomstoverførslerne til hushold
ningerne.

2) I tabel B.22 vises en mere detaljeret opgørelse af skattetrykket.
3) Deflateret med BNP-deflatoren.
4) Deflateret med satsreguleringsprocenten.
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Tabel B.22. Skatter og skattetryk
Mia. kr. 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Indirekte skatter..................................... . 219,8 229,4 238,0 240,3 248,7 258,2
- Moms .................................................. 123,8 128,6 132,5 135,3 141,3 146,9
- Registreringsafgift............................... 14,4 12,8 15,1 13,2 14,3 15,3
- Punktafgifter ...................................... 60,8 64,2 65,9 66,7 67,3 68,8

- Energi................................................ 33,0 35,5 35,8 36,4 36,5 36,9
- Miljø.................................................. 4,2 4,3 4,5 4,2 4,1 4,1
- Nydelsesmidler.................................. 12,1 11,8 11,9 11,8 11,2 11,5
- Øvrige................................................ 11,5 12,5 13,7 14,4 15,6 16,3

- Ejendomsskatter ................................. 13,6 14,7 15,6 16,5 17,1 18,1
- Vægtafgift på erhverv.......................... 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9
- Øvrige indirekte skatter ...................... 5,8 7,5 7,0 6,6 6,8 7,0
Direkte skatter........................................ 379,8 397,8 399,9 416,4 432,4 446,1
- Kildeskatter”........................................ 268,4 281,7 284,1 292,2 297,4 308,4

- Statsskat ............................................ 66,5 66,4 63,8 66,1 63,9 66,8
- Bundskat ................................... 40,8 40,2 38,1 39,7 41,3 42,8
- Mellemskat................................ 12,8 12,4 11,6 12,0 7,6 8,3
- Topskat ..................................... 12,9 13,7 14,1 14,5 15,0 15,7

- Kirkeskat........................................... 4,0 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8
- Kommune- og amtsskat i alt............. 178,6 190,9 196,8 202,6 208,4 215,8

- Kommuneskat ( inkl. Kbh. og Frb.). 122,5 130,3 134,3 137,8 141,8 146,8
- Amtsskat.......................................... 56,1 60,6 62,5 64,9 66,7 69,0

- Ejendomsværdiskat........................... 8,4 9,5 10,2 10,3 10,6 10,8
- Øvrige kildeskatter............................ 10,9 10,7 8,9 8,7 9,9 10,2

- Pensionsafkastbeskatning.................... 10,0 0,9 1,1 6,1 9,9 10,1
- Selskabsskat......................................... 30,7 41,6 38,9 39,9 43,3 42,5
- Andre personlige skatter ..................... 8,6 8,6 8,6 9,2 10,4 11,0
- Vægtafgifter fra husholdninger .......... 5,3 5,7 6,1 6,1 6,3 6,4
- Arbejdsmarkedsbidrag ........................ 56,7 59,3 61,1 62,9 65,1 67,8
Obligatoriske bidrag til sociale ordninger 29,4 29,4 22,7 23,5 23,9 24,0
- A-kasser mv. 2)...................................... 16,1 15,7 16,0 16,4 16,7 16,9
- ATP 3).................................................. 13,3 13,7 6,6 7,1 7,2 7,1
Kapitalskatter......................................... 2,9 2,7 2,5 2,7 2,8 2,9
Told og importafgifter (EU-ordninger) 2,7 2,4 2,2 2,2 2,4 2,5
Samtlige skatter .................................... 634,6 661,7 665,3 685,1 710,1 733,7
BNP....................................................... 1.279,0 1.325,5 1.360,7 1.395,9 1.452,1 1.514,2
Samtlige skatter i pct. af BNP ............... 49,6 49,9 48,9 49,1 48,9 48,4

1) Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er for 1999-2002 fra 
Danmarks Statistik. For 2003 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på Finans
ministeriets udskrivningsgrund] ag.

2) Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.
3) Indeholder ATP-bidrag samt 1 pct. pensionsbidrag til ATP i 1999, 2000 og 2001.
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Tabel B.23. Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 2000-
2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Kommunalt skattegrundlag
Maj-vurdering 2000, mia. kr....................... 568,6 589,6
Vækst i pct................................................... 0,7 3,7
Revideret maj-vurdering 2001, mia. kr....... 568,0 598,0 6 li3
Vækst i pct................................................... 0,7 5,3 3,2
Revideret august-vurdering 2001, mia. kr... 575,8 598,9 619,7
Vækst i pct................................................... 2,1 4,0 3,5
Jan uar-vurdering 2002, mia. kr................... 575,6 600,1 619,9 644,5
Vækst i pct................................................... 2,1 4,3 3,3 4,0
Maj-vurdering 2002, mia. kr....................... 575,5 601,8 625,2 610JL
Vækst i pct................................................... 2,1 4,6 3,9 4,0
August-vurdering 2002, mia. kr.................. 575,5 604,2 623,3 649,4
Vækst i pct................................................... 2,1 5,0 3,2 4,2
December-vurdering 2002, mia. kr............. . 575,5 604,6 622,1 648,6 672,1
Vækst i pct................................................... 2,1 5,1 2,9 4,3 3,6
Maj-vurdering 2003, mia. kr....................... . 575,5 604,4 622,1 647,0 660,6
Vækst i pct................................................... 2,1 5,0 2,9 4,0 2,1
August-vurdering 2003, mia. kr.................. . 575,5 604,6 621,8 644,7 655,4
Vækst i pct................................................... 2,1 5,1 2,8 3,7 1,7
December-vurdering 2003, mia. kr............. . 575,5 604,6 619,9 638,9 649,0 673,0
Vækst i pct................................................... 2,1 5,1 2,5 3,1 1,6 3,7
Maj-vurdering 2004, mia. kr.......................
Vækst i pct...................................................

. 575,5 
2,1

604,6
5,1

619,5
2,5

637,7
2,9

656,3
2,9

mA
3,5

Ejendomsværdiskat
Maj-vurdering 2000, mia. kr....................... 8,1 9,0
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....................... 8,4 9,7 10,5 10,9
August-vurdering 2002, mia. kr.................. 8,4 9,5 10,3 10,7
December-vurdering 2002, mia. kr............. 8,4 9,5 10,2 10,4 10,7
Maj-vurdering 2002, mia. kr....................... 8,4 9,5 10,3 10,4 10,7
August-vurdering 2003, mia. kr.................. 8,4 9,5 10,2 10,3 10,6
December-vurdering 2003, mia. kr............. 8,4 9,5 10,2 10,3 10,6 10,8
Maj-vurdering 2004, mia. kr....................... 8,4 9,5 10,2 10,3 10,6 10,8

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.

Økonomisk Redegørelse ♦ Maj 2004 1 5 9



Bilagstabeller

Tabel B.24. Indkomstoverførsler
Mia. kr. 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Dagpenge ................................. 17,5 17,3 17,9 22,2 22,7 20,7
Sociale pensioner ...................... 85,1 88,5 90,9 94,7 98,5 104,0
Øvrige pensioner n..................... 19,0 20,1 21,3 22,2 23,6 24,6
Efterløn _).................................. 18,4 19,4 20,9 23,3 25,0 24,2
Overgangsydelse ....................... 2,9 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5
Kontanthjælpsydelse 3)............... 21,1 22,5 22,9 23,4 22,9 22,5
Syge- og barselsdagpenge ......... 13,1 14,3 13,7 18,9 19,7 20,3
Orlovsydelser 4).......................... 2,8 2,3 1,7 0,6 0,4 0,3
Boligydelse og boligsikring......... 8,6 8,9 9,2 9,5 9,9 10,2
Børnefamilieydelse.................... 10,8 11,3 11,8 12,2 12,6 12,8
Andet5>...................................... 21,7 22,6 24,5 24,4 25,7 26,8
I alt ........................................... 221,2 229,6 238,6 252,8 262,0 266,9

1) Inkl. tjenestemandspensioner, delpension og ATP mv.
2) Inkl. fleksydelse.
3) Inkl. bruttorevalideringsydelse.
4) Inkl. kommunal støtte til forældreorlov.
3) Inkl. SU, børnetilskud og tilskud til fritidsplads i daginstitution mv.
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Tabel B.25. Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser 
for 2003, 2004 og 2005 ______________________ _

Jan.
2002

Maj
2002

Aug.
2002

Dec.
2002

Maj
2003

Aug.
2003

Dec.
2003

Maj
2004

2003
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning)........................... 2,4 2,3 2,2 1,8 1,6 1,4 0,4 0,4
Ledighed (1.000 personer) 145 141 142 155 163 170 170 171
Forbrugerpriser (pct.vis 
stigning)........................... 1,9 2,0 1,8 1,9 2,3 2,3 2,1 2,1
Betalingsbalancesaldo 
(mia. kr.).......................... 45,8 42,3 35,0 29,0 42,4 43,5 37,0 40,5
Samlet offentlig saldo 
(mia. kr.).......................... 31,0 41,2 32,2 24,6 18,1 16,6 18,5 16,7

BNP i EU (pct.vis 
stigning)........................... 2,9 2,9 2,6 2,0 1,3 0,8 0,8 0,8
2004
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning)........................... 2,1 2,4 2,3 2,1 2,2
Ledighed (1.000 personer) - - - 150 155 163 173 171
Forbrugerpriser (pct.vis 
stigning)........................... - - . 1,7 1,9 1,9 1,8 1,5
Betalingsbalance (mia. kr.) - - - 30,0 43,8 46,0 44,0 42,1
Samlet offentlig saldo 
(mia. kr.).......................... - - - 33,5 21,6 18,7 20,7 18,1

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

2005
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning)........................... 2,3 2,5
Ledighed (1.000 personer) - - - - - - 160 152
Forbrugerpriser (pct.vis 
stigning)........................... _ _ _ _ _ _ 1,7 1,7
Betalingsbalancesaldo 
(mia. kr.).......................... _ . _ _ 51 44,8
Samlet offentlig saldo 
(mia. kr.)............................ - - - - - - 21,5 26,1

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