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Forord 

Den økonomiske udvikling i ver-
densøkonomien er fortsat præget af 
en betydelig afmatning. Dansk øko-
nomi har udvist stor robusthed og 
modstået markante afsmittende effek-
ter af denne afmatning. Det skyldes 
blandt andet, at der ikke er væsentlige 
balanceproblemer. Endvidere har vi 
nydt godt af en gunstig sammensæt-
ning i eksporten og lavere renter. Der 
er høj beskæftigelse med gedigne 
overskud på de offentlige finanser. 

Stabiliteten i dansk økonomi skal 
fastholdes, og der skal skabes det bed-
ste grundlag for ny vækst og dynamik 
i samfundet. Det er det enkelte men-
neskes foretagsomhed, som er og skal 
være drivkraften i samfundets udvik-
ling. Regeringen vil føre den nødvendige politik, som ruster dansk øko-
nomi til at møde fremtidens udfordringer. Der skal være orden i økono-
mien.

Skattestoppet betyder, at regeringen ikke vedtager nye skatter eller afgif-
ter. Samtidig fører regeringen en stram offentlig udgiftspolitik. Det er den 
naturlige konsekvens af skattestoppet og en økonomisk politik, som sigter 
på at skabe flest mulige arbejdspladser i den private sektor og grundlag for 
skattelettelser.

Vi står desuden overfor en række udfordringer – ikke mindst fortsat in-
ternationalisering og en aldring af befolkningen. Der er brug for mere 
fleksible strukturer, og vi skal fremme tilpasningsevnen i erhvervslivet, 
den offentlige sektor og på arbejdsmarkedet. Det er væsentligt at få tilve-
jebragt en tilstrækkelig forøgelse af arbejdsstyrken. 

Regeringen lover ingen nemme snuptagsløsninger i forhold til udfordrin-
gerne for dansk økonomi. Men ved at tænke nyt og sikre den enkelte dan-
sker større ret til at bestemme over sit eget liv kan vi komme langt – uden 
at ansvarligheden sættes over styr. 



 



Indholdsfortegnelse 

1. Sammenfatning ........................................................................ 7 
1.1. Indledning ............................................................................ 7 

 1.2. Hovedtræk af prognosen ..................................................... 10 
 1.3. Risici ............................................................................... 18

2. International økonomi og finansielle markeder ....................... 23
 2.1. Den nuværende konjunktursituation................................... 24 
 2.2. Pengepolitik og rentedannelse ............................................. 26 
 2.3. Den internationale konjunktursituation i 2002 og 2003...... 33 

3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel ........................... 39 
 3.1. Indkomster og formue ........................................................ 40 
 3.2. Det private forbrug ............................................................. 42 

3.3 Boligmarkedet .................................................................... 45 
3.4 Erhvervs- og lagerinvesteringer ............................................ 49 
3.5 Udenrigshandel, betalingsbalance og konkurrenceevne ....... 53 

4. Produktion, beskæftigelse, løn og priser .................................. 61 
 4.1. Produktion ......................................................................... 61 
 4.2. Beskæftigelse og ledighed..................................................... 64 
 4.3. Produktivitet ...................................................................... 70  
 4.4. Løn ..................................................................................... 71 
 4.5. Priser ................................................................................... 74        

5. Finanspolitik og offentlige finanser ......................................... 79 
 5.1. Finanspolitikkens aktivitetsvirkning ................................... 80 
 5.2. De offentlige udgifter ......................................................... 82 
 5.3. De offentlige indtægter ....................................................... 84 
 5.4. Den offentlige saldo og gæld ............................................... 86 
 5.5. De offentlige finansers holdbarhed ..................................... 87 



6. Fremskrivning af dansk økonomi til 2010 ............................... 91 
 6.1. Indledning .......................................................................... 91 
 6.2. Forudsætninger for fremskrivningen.................................... 96 
 6.3. Hovedtræk af fremskrivningen...............................................102

6.4. Den private sektors opsparing og forbrug ............................104
6.5. De offentlige finanser ....................................................... 105 

 6.6. Betalingsbalance og udlandsgæld ...................................... 109 
 6.7. Arbejdsmarkedet ............................................................... 110 
 6.8. Sammenligning med Danmark 2010 ................................ 115 

Bilagstabeller.................................................................................. 121  

Redaktionen er afsluttet den 21. januar 2002. 



Kapitel 1 – Sammenfatning 

Økonomisk Redegørelse  Januar 2002 7777
    

1.1.1.1.    SammenfatningSammenfatningSammenfatningSammenfatning        

1.1.1.1.1.1.1.1.    IndledningIndledningIndledningIndledning    
Baseret på skøn fra de internationale organisationer – EU, OECD og 
IMF – er der foretaget en yderligere nedjustering af forventningerne til 
væksten i udlandet i år sammenlignet med vurderingen i oktober, Redegø-
relse om den økonomiske situation.

De kraftige lempelser af penge- og finanspolitikken, især i USA, forudses 
til gengæld – forstærket af faldet i energipriserne – at medføre en efterføl-
gende international opgang med start i andet halvår og med fuld virkning 
næste år. 

Tidspunktet for den internationale vending er usikkert. Vendingen kan 
komme tidligere, hvis de midlertidige vækstdæmpende faktorer i form af 
lagernedbrydning og usikkerhedsbestemte udskydelser af forbrug og inve-
stering snart ophører. Det vil medføre en fremrykning af vækst fra næste 
år til i år og dæmpe forløbet derefter, idet den kraftige pengepolitiske 
ekspansion i USA i så fald må forventes at blive trukket hurtigt tilbage.  

Omvendt kan nye internationale konflikter forlænge perioden med usik-
kerhed. Det vil virke negativt, især hvis de ledsages af kraftige stigninger i 
energipriserne. 

Væksten i dansk økonomi er påvirket negativt af omsvinget i udlandet. 
Gennemslaget fremstår dog mindre end i mange andre lande, hvilket 
blandt andet skyldes en aktuelt gunstig eksportsammensætning, og at 
eksportmulighederne i de foregående år var så gode, at kapaciteten havde 
svært ved at følge med.  

Det private forbrug er vokset svagt siden 1999. Det betyder, at Danmark 
har taget en tilpasning mod større privat opsparing tidligere end andre 
lande. En yderligere stigning i den private opsparing er ikke sandsynlig 
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givet et balanceret udgangspunkt, rentefald og høje boligpriser. Erhvervs-
investeringerne har efter en stærk vækst i 1998-2000 været faldende det 
seneste år i lyset af den aftagende økonomiske vækst. Den fortsatte inve-
steringsudvikling forbliver imidlertid en usikkerhedsfaktor. 

Ledigheden har været fortsat faldende indtil de seneste tal (for november), 
og med lønstigninger klart i overkanten af udlandets bekræftes indtrykket 
af et arbejdsmarked under pres. 

Det kan forekomme overraskende, at beskæftigelse og ledighed ikke er 
bøjet mere af i lyset af den afdæmpede produktionsvækst. Udviklingen 
skal imidlertid ses i sammenhæng med den ualmindeligt kraftige vækst i 
produktion og produktivitet i 2000. Denne vækst antyder, at der ved 
indgangen til 2001 var et efterslæb med urealiserede ønsker om mere ar-
bejdskraft i mange virksomheder. 2000 og 2001 fremstår under ét stadig 
med en produktivitetsstigning, der er større end normalt. Endvidere kan 
en del af faldet i produktionsvæksten have modstykke i kortere arbejdstid 
(som følge af flere feriefridage), og modsvares derfor ikke af en tilsvarende 
afdæmpning af beskæftigelsen målt i personer. 

Det forventes, at ledigheden vil stige igennem de kommende måneder. 
Men niveauet er fortsat betydeligt lavere end forventet for få år siden og 
lavere end et rimeligt skøn for størrelsen af den strukturelle ledighed.  

Samlet set ventes dansk økonomi igen at komme op i fart med en forven-
tet vækst på 1,4 pct. i år og 2,4 pct. næste år efter en mere behersket ud-
vikling på omkring 1 pct. i 2001. Det leder til en skønnet fremgang i 
beskæftigelsen i 2002 og især 2003 på i alt 20.000 personer og et over-
skud på de offentlige finanser på omkring 2 pct. af BNP i begge år. 

Udfordringer for finanspolitikken 
Kombinationen af de flerårige virkninger fra rentefald, finanspolitik og 
opsparingsvirkningerne fra lavere værdi af rentefradraget vil samlet virke 
ekspansivt på forbrug og investeringer i år og især næste år efter at have 
dæmpet den økonomiske vækst i hele perioden 1997-2001. Samtidig er 
der udsigt til en vækst i de disponible realindkomster i alle tre år 2001-
2003 på linie med fremgangen i BNP. 

Finanspolitikkens stramhedsgrad er fastlagt under hensyntagen til den 
rekordlave ledighed, pres på arbejdsmarkedet med høje lønstigninger og 
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rentefald igennem det seneste år, som vil bidrage til øget vækst med sti-
gende kraft gennem 2002. 

Der er pæne overskud på de offentlige finanser med mulighed for at lade 
de automatiske stabilisatorer virke. Overskuddet er imidlertid ikke større 
end det, der i gennemsnit over konjunkturbevægelserne er nødvendigt for 
at sikre finanspolitikkens langsigtede holdbarhed, når der tages højde for 
stigende offentlige udgifter til pensioner og pleje af flere ældre i de kom-
mende år.  

Følgevirkningerne af en generelt lav vækst i begyndelsen af 2002 og nega-
tiv vækst i særligt ramte delsektorer kan ikke finjusteres med ændringer i 
finanspolitikken. En mere ekspansiv finanspolitik ville først virke senere 
på året og i 2003, hvor virkningen da ville falde sammen med gennemsla-
get af den kraftige lempelse af pengepolitikken i udlandet og dermed også 
i Danmark. 

Derfor bør mulighederne for at stimulere konjunkturerne med ekspansiv 
finanspolitik forbeholdes situationer med en oplagt lavkonjunktur, hvor 
der er højere og klart stigende ledighed og samtidigt lav inflation. Endvi-
dere skal der tages højde for, om Danmark er i fase med udlandet, dvs. 
om en svag konjunktur også imødegås med pengepolitiske lempelser og 
rentefald, som det er tilfældet i øjeblikket. 

Mens der er udsigt til fortsat lav økonomisk vækst i begyndelsen af 2002, 
bør det også overvejes, om den ekspansive økonomiske politik i USA samt 
rentefaldet og låneomlægninger i Danmark rummer et opadgående vækst-
pres, som kan øge kravene til finanspolitikkens stramhedsgrad for 2003. 
Risikoen mindskes dog, hvis en uventet hurtig forbedring af udlandskon-
junkturerne ledsages af pengepolitiske stramninger, som vil dæmpe for-
brug og investeringer også i Danmark. 

Samlet set rummer disse udfordringer en balance, som tilgodeses ved at 
fastholde en omtrent uændret samlet finanspolitisk stramhedsgrad i for-
hold til den forrige regerings forslag til finanslov for 2002. I de følgende 
vurderinger er dette lagt til grund, idet der samtidig beregningsteknisk er 
forudsat en nogenlunde neutral finanspolitik for 2003 – hvilket er i over-
ensstemmelse med forudsætningerne for det videre forløb frem til 2010, 
jf. kapitel 6. 
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I vurderingen er forudsætningerne om finanspolitikken baseret på rege-
ringens nye finanslovsforslag, som i 2002 udmønter centrale dele af rege-
ringsgrundlaget Vækst, velfærd – fornyelse, og skøn over de kommunale 
udgifter. Ved vurderingen af de kommunale udgifter i 2002 lægges til 
grund, at væksten bliver noget større end aftalt i juni 2001, men dog ikke 
svarende til budgetterne. Samlet sikrer dette en finanspolitisk stramheds-
grad på ca. 0,2 pct. af BNP målt ved finanseffekten. 

Den afdæmpede økonomiske vækst påvirker de offentlige finanser nega-
tivt, dog særligt som følge af ændringer i pensionsafkastskatten, jf. også 
Redegørelse om den økonomiske situation, Økonomiministeriet oktober 
2001 samt Status for de finanspolitiske udfordringer, Finansministeriet 
2001.

I kapitel 6 præsenteres en ny summarisk mellemfristet fremskrivning til 
2010, som tager udgangspunkt i den nye regerings finanslovsforslag og 
regeringsprogrammet.  

De overordnede mellemfristede rammer for finanspolitikken er skatte-
stoppet og en halvering af gælden i pct. af BNP frem mod 2010, som 
sikrer, at dansk økonomi er velforberedt, når stigningen i antallet af ældre 
sætter ind efter 2010. 

Fremskrivningen er baseret på de reviderede konjunkturudsigter, en ny 
befolkningsprognose og de overordnede træk vedrørende offentlige finan-
ser og arbejdsmarkedet som følger af regeringens arbejdsprogram, herun-
der skattestoppets konsekvenser og forudsætninger om de strukturelle 
effekter af en forstærket beskæftigelsespolitik.  

På flere områder er der tale om en ny strategi, som tager afsæt i en effekti-
visering af den offentlige sektor med skarpere prioritering af de offentlige 
kerneydelser. Målet er bedre offentlig service med en anvendelse af res-
sourcer, som sikrer gode vækstbetingelser for den private sektor. 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Hovedtræk aHovedtræk aHovedtræk aHovedtræk af prognosenf prognosenf prognosenf prognosen    
Det internationale konjunkturtilbageslag tegner nu til at blive dybere end 
ventet i oktoberredegørelsen 2001, og der er foretaget en ny, ret betydelig 
nedjustering af vækstskønnene for 2002. Nedjusteringen er kraftigst for 
USA, hvor der nu kun regnes med en BNP-vækst i 2002 på 0,5 pct., 
hvilket er 1 pct.enhed mindre end i oktober, jf. tabel 1.1. For EU som 
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helhed er nedjusteringen 0,6 pct.enhed, idet der nu regnes med en vækst i 
EU’s BNP i 2002 på 1,4 pct. For Tyskland ventes væksten at blive min-
dre end 1 pct. 

Tabel 1.1. Ændringer af skøn på udvalgte områder. 
 2001 2002 2003 
 Aug. Okt. Jan. Aug. Okt. Jan. Jan. 
 -------------------------------------- Pct. ----------------------------------------- 
BNP-vækst i USA ......... 1,6 0,9 0,9 2,7 1,5 0,5 3,4
BNP-vækst i EU ........... 2,2 1,6 1,7 2,5 2,0 1,4 2,9
BNP-vækst i Danmark.. 1,4 1,2 1,1 2,0 1,7 1,4 2,4
Forbrugerpriser, vækst... 2,3 2,3 2,4 1,9 1,9 1,6 1,9

----------------------------------- Mia.kr. ---------------------------------- 
Offentligt overskud1) ..... 30,4 26,9 26,0 35,7 23,2 26,1 31,0 
Betalingsbalance............ 39,3 42,7 39,1 33,8 36,7 40,6 45,8 

--------------------------------- Pct. af BNP ------------------------------- 
Offentligt overskud1) ..... 2,1 2,0 1,9 2,6 1,6 1,9 2,1
Betalingsbalance............ 2,9 3,1 2,9 2,4 2,6 2,9 3,2

------------------------------ 1.000 personer ------------------------------- 
Ledighed....................... 149 147 144 148 149 149 145

1) Omlægningen af den Særlige Pensionsopsparing fra en kollektiv til en fuldt indi-
viduel opsparingsordning medfører i denne vurdering en reduktion af det offent-
lige overskud og skattetrykket med ca. 0,5 pct. af BNP, svarende til omkring 7 
mia.kr., fra 2001 og frem, mens den private sektors opsparing øges tilsvarende. 
Omlægningen vil ikke påvirke statsfinanserne, statsgælden eller medføre ændrin-
ger i de langsigtede krav til finanspolitikken, da udbetalingerne fra ordningerne 
heller ikke længere regnes som udbetalinger fra den offentlige sektor. Omlægnin-
gen opvejes i 2001 og 2002 stort set af opjusteringer af provenuerne af såvel sel-
skabsskatten som pensionsafkastskatten i forhold til oktoberredegørelsen. 

Det påregnes fortsat, at der i løbet af året sker en markant forbedring af 
konjunkturerne i både USA og Europa blandt andet som følge af rente-
nedsættelserne, skattelettelserne i USA og den lavere oliepris. Men nedju-
steringerne af vækstskønnene for 2002 som helhed er udtryk for, at op-
svinget nu vurderes at indtræffe noget senere end før lagt til grund. 

Det nye internationale opsving skønnes på baggrund af de gennemførte 
lempelser at blive ganske kraftigt og resultere i, at BNP-væksten i USA og 
EU i 2003 bliver henholdsvis 3,4 og 2,9 pct. 

Nedjusteringen af BNP-væksten i Danmark i 2002 er noget mindre end 
for hele EU. Der regnes nu med en vækst herhjemme i 2002 på 1,4 pct., 
jf. tabel 1.2. Det er en nedjustering på 0,3 pct.enhed i forhold til oktober-
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redegørelsen. I 2001 anslås væksten at have været 1,1 pct., hvilket er 0,1 
pct.enhed lavere end skønnet i oktober. 

Tabel 1.2. Nøgletal. 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 ------ Pct. vis stigning i forhold til året før ----- 
Realt BNP ........................................................... 2,5 2,3 3,0 1,1 1,4 2,4 
Samlet realt BNP i OECD................................... 2,6 2,8 3,5 1,4 1,3 2,8 
Markederne for dansk industrieksport .................. 9,7 4,7 12,0 1,0 2,0 7,7 
Lønkonkurrenceevnen i samme valuta ................. -3,0 -0,6 3,0 -2,4 -1,2 -0,8 
Industrieksport i faste priser ................................. 5,3 8,6 12,8 0,8 2,6 6,8 
Kontantpris på enfamiliehuse ............................... 8,8 6,9 6,5 5,5 3,0 3,0 
Forbrugerprisindeks ............................................. 1,9 2,5 3,0 2,4 1,6 1,9 
Eksportpriser, varer .............................................. -3,0 0,9 6,9 2,9 0,8 2,8 
Importpriser, varer ............................................... -3,0 -1,4 7,4 2,3 0,5 2,4 
Bytteforhold, varer ............................................... 0,0 2,3 -0,5 0,6 0,3 0,4 
Produktiviteten i private byerhverv....................... 1,3 1,1 4,2 0,8 1,5 2,3 
Real disponibel indkomst i den private sektor....... 0,7 -0,3 3,9 0,9 1,4 2,6 
Arbejdsmarked:  
Arbejdsstyrke (1.000 personer)............................. 2834 2843 2856 2863 2872 2884 
Beskæftigede (1.000 personer).............................. 2651 2685 2705 2719 2723 2739 
- heraf i privat sektor (do.).................................... 1839 1863 1882 1888 1886 1898 
- heraf i offentlig forvaltning og service (do.) ........ 812 821 823 831 837 841 
Pct.vis stigning i den samlede beskæftigelse .......... 1,7 1,3 0,8 0,5 0,2 0,6 
Ledighed (1.000 personer) ................................... 183 158 150 144 149 145 
Efterlønsmodtagere .............................................. 139 149 156 161 166 171 
Personer på orlov ................................................. 40 32 26 22 16 3 
Ledige i pct. af arbejdsstyrken .............................. 6,4 5,6 5,3 5,0 5,2 5,0 
Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-definition ....... 5,2 5,2 4,7 4,5 4,6 4,5 
Opsparingskvote, brutto, i den private sektor  
(pct. af disp. indkomst) .....................................  26,3 25,9 28,9 29,3 29,2 29,4 
Obligationsrenter, valutakurs:       
10-årig statsobligation (pct. p.a.) .......................... 4,9 4,9 5,6 5,1 5,2 5,6 
30-årig realkreditobligation (do.).......................... 6,5 6,8 7,4 6,8 6,8 7,2 
Effektiv kronekurs (1980 =100) ........................... 101,3 99,6 95,6 96,9 97,4 97,5 
Betalingsbalance og udlandsgæld       
Vare- og tjenestebalancen, mia.kr. ........................ 23,3 57,3 76,0 96,2 99,0 102,7 
Betalingsbalancen (do.) ........................................ -10,2 20,2 20,6 39,1 40,6 45,8 
Do. i pct. af BNP................................................. -0,9 1,7 1,6 2,9 2,9 3,2 
Nettogæld til udlandet, mia.kr. ............................ 299,0 163,0 178,0 189,9 149,3 103,6 
Do. i pct. af BNP................................................. 25,9 13,4 13,7 14,1 10,7 7,1 
Offentlige finanser:       
Off. sektors saldo, mia.kr.1) .................................. 13,1 38,2 32,7 26,0 26,1 31,0 
Do. i pct. af BNP 1) .............................................. 1,1 3,1 2,5 1,9 1,9 2,1 
Samlet offentlig bruttogæld, mia.kr. ..................... 649,7 639,7 606,3 586,3 596,0 580,9 
Do. i pct. af årets BNP......................................... 56,2 52,7 46,8 43,5 42,9 40,1 
Skattetryk, pct. af BNP ........................................ 50,1 51,2 48,8 48,0 47,9 47.6 
Udgiftstryk (do.) .................................................. 56,7 55,2 53,2 52,9 52,6 51,9 

1) Jf. note til tabel 1.1.    
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Når nedjusteringen af den danske vækst i 2002 er mindre end for hele 
EU, skal det blandt andet ses på baggrund af den hidtil høje kapacitets-
udnyttelse herhjemme med pres på arbejds- og boligmarkederne, og at 
dele af den danske eksport, såsom landbrugseksporten, er robuste over for 
den internationale afmatning. Hertil kommer, at væksten i det offentlige 
forbrug i 2002 nu må vurderes at blive lidt kraftigere end forudsat i okto-
ber.

Det ventede internationale opsving skønnes at bidrage til, at den danske 
BNP-vækst i 2003 går op til 2,4 pct. Det er første gang, 2003 inddrages i 
prognosen. Når den skønnede danske BNP-vækst i 2003 er lavere end for 
EU, skal det ses på baggrund af, at vækstmulighederne herhjemme frem-
over er begrænset af den nuværende lave ledighed og udsigterne til en kun 
ret svag vækst i arbejdsstyrken. Det må således vurderes, at vækstskønnet 
for 2003 ligger lidt over de mellemfristede muligheder ved de nuværende 
strukturelle forhold i dansk økonomi. 

Konjunkturafmatningen har ført til, at den private beskæftigelse begyndte 
at falde svagt i løbet af 2001. Selv om den påregnede vending af konjunk-
turudviklingen må ventes at føre til en fornyet beskæftigelsesopgang i 
løbet af anden halvdel af 2002, skønnes niveauet for den private beskæfti-
gelse for året som helhed at blive en smule lavere end i 2001. I 2003 ven-
tes den hurtigere vækst i produktionen at bevirke en stigning i den private 
beskæftigelse på knap 12.000 personer. 

Væksten i den offentlige beskæftigelse vurderes at aftage fra anslået 8.000 
personer i 2001 til 6.000 personer i 2002 og 4.000 personer i 2003. 

Dermed skønnes den samlede beskæftigelse at gå op med 5.000 personer i 
2002 og med 16.000 personer i 2003. 

Arbejdsstyrken forudsættes at blive forøget med gennemsnitlig 11.000 
personer i 2002 og 2003 efter en vækst på gennemsnitligt 9.000 personer 
i de fire foregående år. Den ventede fremgang skal blandt andet ses på 
baggrund af den forstærkede indsats med at integrere grupper med lav 
erhvervsdeltagelse, herunder indvandrere, på arbejdsmarkedet. Desuden 
kan det nu konstateres, at reformen af efterlønnen bevirker en reduktion 
af tilgangsraten til ordningen i forhold til antallet af efterlønsberettigede. 
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Da den beskedne stigning i beskæftigelsen i 2002 ikke ventes at kunne 
holde trit med forøgelsen af arbejdsstyrken, forudses der en stigning i 
ledigheden til et gennemsnitligt niveau på 149.000 personer eller 5,2 pct. 
af arbejdsstyrken, mod 144.000 personer i 2001. Da ledigheden helt frem 
til den senest foreliggende opgørelse for november 2001 har været svagt 
faldende til et sæsonkorrigeret niveau på lige under 140.000, indebærer 
skønnet for i år en stigning på 1.000-1.500 personer pr. måned i løbet af 
året. Den ventede, fornyede fremgang i beskæftigelsen vil indebære, at 
ledigheden igennem 2003 på ny falder, og årsgennemsnittet i 2003 skøn-
nes at blive 145.500 personer. 

Der forudses således kun mindre ændringer i årsgennemsnittene for le-
digheden, og arbejdsmarkedet vil derfor fortsat være præget af pres på 
væsentlige områder. Timelønnen ventes på den baggrund også i prognose-
perioden at blive lidt hurtigere end i udlandet, om end stigningen påreg-
nes at blive reduceret noget. Der skønnes en stigning i timelønnen på 
DA-området på knap 4 pct. både i år og til næste år mod 4,3 pct. i 2001. 

Stigningen i forbrugerpriserne skønnes at gå ned til 1,6 pct. i 2002 efter en 
forøgelse på 2,4 pct. i 2001. Årsagerne hertil er blandt andet stoppet for 
nye afgiftsforhøjelser, lavere oliepris og den lidt langsommere lønstig-
ningstakt. I 2003 ventes stigningen i forbrugerpriserne at gå lidt op, til 
1,9 pct., forårsaget af blandt andet en vis forøgelse af prisen på olie og 
andre internationale råvarer m.v. som følge af det internationale opsving. 
Inflationen ventes dermed i prognoseperioden at holde sig inden for de 
højst 2 pct. årligt, som er målsætningen i euroområdet på mellemlangt 
sigt og dermed – i kraft af fastkurspolitikken – også i Danmark.  

Den ventede udvikling i løn og priser indebærer, at der også i prognose-
perioden vil ske en pæn forøgelse af reallønnen. Husholdningernes samle-
de reale disponible indkomster (korrigeret for aktieafkastskat) skønnes at 
stige med 1,4 pct. i 2002. I 2003 ventes væksten at gå op til 2,4 pct. 

Husholdningernes forbrugskvote ventes at være stort set uændret i progno-
seperioden. 

Det private forbrug vil dermed stige med 1,5 pct. i 2002 og 2,3 pct. i 
2003 mod en anslået stigning på 1,1 pct. i 2001 og et lille fald på 0,3 pct. 
i 2000. 
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Et særlig iøjnefaldende træk ved den svage forbrugsudvikling i de tre fore-
gående år var den bratte reduktion af husholdningernes bilkøb. Imidlertid 
lå bilkøbene ret stabilt igennem sidste år, og der ventes en ny stigning i 
prognoseperioden. Et forhold, der støtter vurderingen om moderate for-
brugsstigninger, er, at forbrugernes opfattelse af deres egen økonomiske 
situation er robust og tilsyneladende upåvirket af terrorangrebet i USA 
den 11. september og de efterfølgende militære aktioner. Det hænger 
efter alt at dømme blandt andet sammen med rentefaldet, den hidtil stær-
ke opgang i priserne på ejerboliger og den lave ledighed. I december skete 
der en klar forbedring af forbrugernes tillid til det kommende års økono-
miske udvikling i Danmark. 

Tabel 1.3. Efterspørgsel, import og produktion.
2000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Mia.kr. ------------------- Realvækst, pct.  ----------------- 
Privat forbrug ...................................... 613,3 2,3 0,2 -0,3 1,1 1,5 2,3 
Offentligt forbrug ................................ 325,8 3,1 1,8 0,6 1,7 1,3 0,7 
Boliginvesteringer ................................ 60,8 4,2 2,5 11,0 -15,0 3,5 3,5 
Erhvervsinvesteringer ........................... 200,0 13,5 0,4 11,1 -2,0 1,1 5,0 
Offentlige investeringer........................ 22,2 -2,8 2,5 6,7 5,7 2,0 2,0 
Lagerinvesteringer1) .............................. 0,0 -0,1 -1,3 0,2 0,3 -0,1 0,0 
Indenlandsk anvendelse........................ 1220,2 4,0 -0,5 2,6 0,4 1,3 2,3 
Eksport ................................................ 567,4 4,3 10,8 11,5 3,0 2,4 5,3 
 - heraf industrieksport ......................... 272,6 5,3 8,6 12,8 0,8 2,6 6,8 
Import ................................................. 491,4 8,9 3,3 11,2 1,4 2,3 5,6 
 - heraf vareimport ............................... 368,5 8,7 4,2 8,7 -0,3 3,0 5,8 
Bruttonationalprodukt (BNP).............. 1296,1 2,5 2,3 3,0 1,1 1,4 2,4 
Bruttoværditilvækst (BVT)................... 1113,8 2,4 2,7 3,6 1,3 1,5 2,3 
 - heraf i private byerhverv.................... 701,8 3,3 2,9 5,6 1,4 1,7 3,1 
BNP pr. indbygger (1.000 kr.) ............. 242,9 2,1 2,0 2,7 0,8 1,2 2,1 

1) De procentvise ændringer angiver ændringerne i lagerinvesteringerne i pct. af 
BNP i det forudgående år, begge i 1995-priser. 

Kilde:  ADAM’s databank og egne skøn. 

Forbrugsudviklingen og boligbyggeriet understøttes af den aktuelt lave 
korte rente, som ved siden af sine stimulerende virkninger på anskaffel-
serne af biler og andre varige forbrugsgoder har resulteret i, at boligejere i 
betydeligt omfang har omlagt realkreditlån og opnået en reduktion af 
ydelserne. Desuden er refinansieringen i december 2001 af tidligere op-
tagne fleks- og rentetilpasningslån sket til en lavere rente. 

Det offentlige forbrug skønnes på grundlag af regeringens fremlagte forslag 
til finanslov og højere kommunebudgetter at øges med 1,3 pct. i 2002 
efter en anslået opgang på 1,7 pct. i 2001. Væksten i det offentlige for-
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brug finder især sted på de højt prioriterede områder som ældrepleje, 
sundhed og undervisning. I 2003 antages væksten i det offentlige forbrug 
beregningsteknisk at blive 0,7 pct. For 2002 og 2003 vil væksten i det 
offentlige forbrug hermed gennemsnitligt være ca. 1 pct., hvilket er i 
overensstemmelse med målet for den mellemfristede udvikling. De offent-
lige investeringer forudsættes at vokse med 2 pct. i både 2002 og 2003 
efter en opgang på knap 6 pct. i 2001. 

Boligbyggeriet skønnes at stige med 3-4 pct. i 2002 efter et fald på hele 15 
pct. i 2001, der var udtryk for en tilbagevenden til et mere ”normalt” 
niveau efter det ekstraordinært høje aktivitetsniveau i 2000 som følge af 
de omfattende genopretningsarbejder på skaderne fra orkanen i december 
1999. Vurderingen om en ny stigning i boliginvesteringerne skal ses på 
baggrund af blandt andet de boligpolitiske initiativer og den lavere rente. 
I 2003 skønnes på trods af en forventning om en vis stigning i renten en 
yderligere opgang i boliginvesteringerne af samme størrelse som i år som 
følge af den almindelige forbedring af konjunkturbilledet og den forstær-
kede fremgang i de reale disponible indkomster. 

De høje prisstigninger på ejerboliger er fortsat ind i 2001, og det er stadig 
i hovedstadsområdet, at værdistigningerne er størst. Stigningstakten for 
kontantprisen på enfamiliehuse ventes afdæmpet fra 5½ pct. i 2001 til 3 
pct. i 2002 og 2003. Antallet af kundgjorte tvangsauktioner over ejerboli-
ger er steget en smule gennem 2001, hvilket understøtter vurderingen af, 
at der er ved at ske en vis afmatning af ejendomsmarkedet. Niveauet for 
tvangsauktioner er dog fortsat meget lavt. I 2002 og 2003 understøttes 
stigningen i kontantprisen af de lavere renter ved indgangen til 2002 og 
forsinkede virkninger heraf. 

De faste erhvervsinvesteringer udviste et vist fald i 2001, og der ventes for 
2002 som helhed kun en ret svag opgang på 1 pct. Der påregnes imidler-
tid at ske en pæn stigning i løbet af året som følge af opsvinget, og i 2003 
skønnes erhvervsinvesteringerne at forøges med 5 pct. 

Lagerforskydningerne vurderes kun at påvirke det økonomiske forløb i ret 
beskedent omfang i prognoseperioden. 

I alt skønnes den indenlandske efterspørgsel dermed at vokse med 1,3 pct. i 
2002 og 2,3 pct. i 2003 mod kun 0,4 pct. i 2001. Som det er fremgået, 
skyldes denne beherskede acceleration den ventede udvikling de private 
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investeringer og det private forbrug, mens væksten i det offentliges efter-
spørgsel på den anden side tager af. 

Den internationale konjunkturafmatning har sat sig tydelige spor i udvik-
lingen i den danske industrieksport, der i begyndelsen af 2001 ophørte 
med at stige. Selv om der kan imødeses en ny opgang senere i år i takt 
med det ventede internationale opsving, skønnes den reale vækst i indu-
strieksporten for året som helhed kun at blive 2,6 pct. efter en stigning på 
beskedne 0,8 pct. i 2001. Det ventede, fornyede internationale opsving 
ventes at slå igennem i en vækst i industrieksporten i 2003 på knap 7 pct. 

Den samlede eksport, der inkluderer landbrugsvarer, energi og tjenester, 
skønnes at stige realt med 2,4 pct. i år og 5,3 pct. næste år mod 3,0 pct. i 
2001. Den ret pæne stigning i 2001 skyldtes navnlig en stærk vækst i eks-
porten af tjenester. 

Hermed skønnes den samlede efterspørgsel at stige med 1,7 pct. i 2002 og 
3,3 pct. i 2003 mod anslået 1,2 pct. i 2001. 

Den hurtigere vækst i efterspørgslen vil slå igennem på importen. Stignin-
gen i den samlede import af varer og tjenester skønnes således at gå op fra 
anslået 1,4 pct. i 2001 til 2,3 pct. i år og 5,6 pct. i 2003. Da den reale 
vækst i importen i prognoseperioden dermed stort set vil svare til eksport-
stigningen, vil der praktisk taget ikke længere udgå nogen stimulerende 
virkning fra udenrigshandlen. Bytteforholdet i udenrigshandlen ventes 
forbedret lidt. 

Dermed skønnes overskuddet på vare- og tjenestebalancen at stige svagt til 
godt 100 mia.kr. eller lidt over 7 pct. af BNP i 2003. Nettooverførslerne til 
udlandet, der består af renter, udbytter, EU-bidrag og international bi-
stand, ventes i både 2002 og 2003 at blive 57-58 mia.kr., svarende til 
niveauet i 2001. 

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster i 2002 skønnes dermed 
at blive knap 41 mia.kr. eller en smule mere end det anslåede overskud i 
2001, mens overskuddet i 2003 forøges til knap 46 mia.kr. I alle tre år 
udgør overskuddet omkring 3 pct. af BNP. De betydelige betalingsbalan-
ceoverskud vil – med forbehold for kursreguleringer ud over den opregu-
lering på 50 mia.kr., der er sket i 2001 – reducere udlandsgælden til ca. 7 
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pct. i forhold til BNP ved udgangen af 2003 mod det dobbelte ultimo 
2001.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser i 2002 skønnes at blive 26 
mia.kr., svarende til det anslåede overskud i 2001. 

Det nu skønnede overskud i 2001 er kun ca. 1 mia.kr. mindre end vurde-
ret i oktoberredegørelsen på trods af, at den foreslåede omlægning af den 
særlige pensionsordning fra en kollektiv til en fuldt individuel opspa-
ringsordning teknisk set reducerer overskuddet med op imod 7 mia.kr. fra 
2001 og frem. Det skyldes, at der samtidig er sket en betydelig opjuste-
ring af provenuet af selskabsskatten i 2001. Overskuddet i 2002 er ca. 2 
mia.kr. større end i oktoberredegørelsen, idet omlægningen af det særlige 
pensionsbidrag stort set opvejes af opjusteringer af provenuerne af såvel 
selskabsskatten som pensionsafkastskatten. 

I 2003 ventes opsvinget at bidrage til en ny forøgelse af overskuddet til 31 
mia.kr. eller 2,1 pct. af BNP. 

Dermed kan den samlede offentlige bruttogæld ventes reduceret til 40 pct. i 
forhold til BNP ved udgangen af 2003 mod 43½ pct. ultimo 2001. 

Kravene til finanspolitikken er upåvirkede af omlægningen af den særlige 
pensionsopsparing, fordi de fremtidige pensionsudbetalinger fra den of-
fentlige sektor reduceres. 
    
1.3 .1.3 .1.3 .1.3 .    RisiciRisiciRisiciRisici    
Usikkerheden om den kommende tids økonomiske forløb knytter sig især 
til de internationale forhold. Den hidtidige usikkerhed på dette område 
illustreres af de internationale institutioners nye nedjusteringer af vækst-
skønnene for 2002, der er betydelige i betragtning af den forholdsvis kor-
te tid, der er forløbet siden de sidste vurderinger. 

På nuværende tidspunkt skal imidlertid især peges på muligheden for, at 
det ventede, fornyede opsving i løbet af 2002 og ind i 2003 kan komme 
hurtigere og måske også blive kraftigere end forudsat. Således er det ikke 
usandsynligt, at serien af rentenedsættelser og skattelettelserne i USA vil 
påvirke efterspørgslen mærkbart allerede tidligt i år. 
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Hertil kommer, at lagertilpasningerne må vurderes at være tilendebragt, 
ligesom den lavere oliepris vil stimulere efterspørgslen i de fleste lande. 
Endelig spiller det en rolle, at mange betydende økonomier ligesom 
Danmark har undergået strukturelle forbedringer i de senere år og befin-
der sig i en fundamentalt sund position med hensyn til de offentlige fi-
nanser og betalingsbalancen og har lav inflation. I forhold til den interna-
tionale krise i 1998 er der sket den ændring, at mange af de nye økono-
mier navnlig i Asien i dag fører en stabiliseringspolitik, som er bedre til-
passet deres økonomiske situation.

Det skal dog på den anden side anføres, at den delvis uafklarede militære 
situation i kampen mod terror m.v. generelt tilfører konjunkturbilledet 
usikkerhed, ikke mindst med hensyn til om faldet i olieprisen kan holde. 
Desuden står en række lande, navnlig de såkaldte nye økonomier og man-
ge udviklingslande, over for finansieringsproblemer, hvortil kommer den 
akutte økonomiske krise i Argentina. Desuden er Japans finansielle sektor 
plaget af strukturelle problemer. 

Hidtil har relationerne mellem hovedvalutaerne været forholdsvis stabile, 
men mange internationale iagttagere mener, at den amerikanske dollar er 
overvurderet. Et eventuelt kraftigt fald i dollaren vil umiddelbart kunne 
give problemer med konkurrenceevnen for blandt andet de europæiske 
lande, men vil til gengæld styrke realindkomsterne og gennem virknin-
gerne i form af lavere inflation øge muligheden for lavere rente. 

De finansielle problemer i de nye økonomier og udviklingslandene kan 
indebære, at den globale efterspørgsel udvikler sig langsommere end selv 
de nye, nedreviderede skøn for 2002 er udtryk for. 

Usikkerheden om den internationale økonomiske udvikling smitter til en 
vis grad af på Danmark.

Det er fortsat risikoen for ophedning og for kraftige omkostningsstignin-
ger som følge af pres på arbejdsmarkedet og boligmarkedet, der er mest 
fremtrædende herhjemme. En hurtigere og stærkere international kon-
junkturopgang end forudsat vil øge denne risiko. 

På den anden side har afdæmpningen af den indenlandske efterspørgsel 
sammen med den internationale konjunkturafmatning reduceret risikoen 
for ophedning, men ledigheden er fortsat med at falde, og huspriserne er 
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fortsat med at stige helt frem til de senest foreliggende opgørelser for sid-
ste del af 2001. 

Denne udvikling har dog fundet sted, uden at det har truet den makro-
økonomiske balance. Således er inflationen lav, og der er et stort overskud 
på betalingsbalancen. Arbejdsmarkedet må dog fortsat holdes under tæt 
observation med henblik på at forebygge knaphedsbetingede lønstignin-
ger. 

Selv om det stadig er risikoen for stærke stigninger i lønomkostningerne, 
der er mest fremtrædende i det danske konjunkturbillede, kan der ikke ses 
bort fra, at der er enkelte forhold, der peger i retning af, at det ventede 
opsving kan blive noget langsommere end skønnet. 

Det månedlige antal begærede konkurser kan anføres som en af de ret få 
indikatorer, hvis forløb kan pege i retning af en mere alvorlig tendens til 
afmatning i dele af erhvervslivet. Således har konkurserklæringerne siden 
efteråret 2001 vist en klar stigning – ganske vist fra et meget lavt niveau. 
Stigningen gør sig gældende for næsten alle erhverv, men har været mest 
udtalt for brancher inden for forretningsservice (hvor blandt andet IT-
virksomheder indgår). Samtidig ligger konjunkturbarometret for service-
erhverv som helhed betydeligt lavere end for et år siden, en udvikling der 
i særlig grad er påvirket af et dyk i dele af turisterhvervenes forventninger 
efter den 11. september. Det skal dog tilføjes, at de allerseneste oplysnin-
ger – fra december 2001 – tyder på en bedring af situationen for service-
erhvervene, både med hensyn til konjunkturbarometret og konkurserne. 

For så vidt angår industrien samt bygge- og anlægsvirksomhed, ligger 
forventningerne ifølge konjunkturbarometrene på et ret lavt niveau, men 
der er på den anden side sket en stabilisering i løbet af 2001 – tidligst for 
byggeriet og senere for industrien, der i langt højere grad er påvirket af 
den internationale konjunkturafmatning. 

Udviklingen på ejendomsmarkedet er et centralt punkt i konjunkturvur-
deringen. Den hidtil stærke opgang i priserne på ejerboliger har under-
støttet forbrugsefterspørgslen. Hvis stigningen i ejerboligpriserne – i mod-
sætning til, hvad der er skønnet – skulle vende til et vist fald (som det er 
sket steder i landet), vil nogle husholdninger kunne føle deres formuepo-
sition klemt. Et tegn på afmatning af ejendomsmarkedet er, at antallet af 
kundgjorte tvangsauktioner er begyndt at vise en opgang siden efteråret 
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2001, ganske vist fra et meget lavt niveau. En vending på ejendomsmar-
kedet kan erfaringsmæssigt føre til en tilbageholdenhed i forbruget og 
boligbyggeriet.  
    
Tabel 1.4. Sammenligning af skønnene for 2001, 2002 og 2003 på ud-
valgte områder med vurderingerne i august og oktober. 
 2001 2002 2003 
 Aug. Okt. Jan. Aug. Okt. Jan. Jan. 
 ---------------------------- Realvækst, pct. ---------------------------- 
Privatforbrug ............................ 1,4 1,2 1,1 2,0 1,7 1,5 2,3
Samlede offentlig efterspørgsel .. 1,9 2,0 1,9 1,2 1,2 1,3 0,8
- heraf  offentligt forbrug........... 1,7 1,7 1,7 1,1 1,1 1,3 0,7
 - heraf offentlige investeringer .. 5,5 5,5 5,7 2,0 2,0 2,0 2,0
Boligbyggeri.............................. -14,0 -14,0 -15,0 6,0 6,0 3,5 3,5
Faste erhvervsinvesteringer. ....... 1,2 -0,2 -2,0 3,7 2,1 1,1 5,0
I alt endelig indenlandsk efter-
spørgsel..................................... 0,8 0,4 0,0 2,2 1,8 1,5 2,4
Lagerændringer1) ....................... 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 -0,1 0,0
I alt indenlandsk efterspørgsel ... 0,9 0,5 0,4 2,2 1,8 1,3 2,3
Eksport ..................................... 4,7 3,8 3,0 3,8 2,8 2,4 5,3
- heraf industrieksport ............... 4,4 3,0 0,8 5,7 4,5 2,8 6,8
Samlet efterspørgsel................... 2,1 1,5 2,2 2,7 2,1 1,7 3,3
Import ...................................... 3,2 1,6 -0,4 4,9 3,9 2,7 5,5
- heraf vareimport2).................... 2,1 1,5 1,2 2,7 2,1 1,7 3,3
BNP ......................................... 1,4 1,2 1,1 2,0 1,7 1,4 2,4
Bruttotilvækst ........................... 1,5 1,2 1,3 2,0 1,7 1,5 2,3
- heraf i private byerhverv3) ........ 1,7 1,3 1,4 2,6 2,2 1,7 3,1

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

1)   Ændring i lagerinvesteringerne (i 1995-priser) i pct. af BNP (i 1995-priser) det 
foregående år. 

2)   Ekskl. skibe og fly samt energi. 
3)   Ekskl. boligbenyttelse og søtransport.         (fortsættes) 

Hidtil har det dog været vanskeligt at finde tegn på, at der skulle forestå 
en sådan udvikling. Forbrugertilliden er stabil og er på det seneste blevet 
forbedret. Hertil kommer, at de forudgående års kraftige fald i hushold-
ningernes bilkøb, der erfaringsmæssigt er en pålidelig indikator for stem-
ningen hos forbrugerne, hørte op sidste år. 

Disse forhold støtter vurderingen af, at fasen med tilpasning af forbruget 
til et lavere gear er overstået, og at der fortsat er behov for at overvåge det 
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underliggende pres på arbejdsmarkedet, om end dette aktuelt er aftagen-
de.    

Tabel 1.4.(fortsat) Sammenligning af skønnene for 2001, 2002 og 2003 
på udvalgte områder med vurderingerne i august og oktober. 
 2001 2002 2003 
 Aug. Okt. Jan. Aug. Okt. Jan. Jan. 
  ---------------------------- Pct.vis stigning----------------------------- 
Eksportpriser, varer ................... 1,1 1,1 2,9 0,6 0,5 0,8 2,8
Importpriser, do........................ 0,7 0,7 2,3 0,9 0,7 0,5 2,4
Bytteforholdet, do..................... 0,4 0,3 0,6 -0,2 -0,2 0,3 0,4
Kontantpris for enfamiliehuse ... 6,0 6,0 5,5 2,0 2,0 3,0 3,0
Forbrugerpriser ......................... 2,3 2,3 2,4 1,9 1,9 1,6 1,9
Timelønomkostninger på DA-
området. ................................... 4,2 4,2 4,3 3,9 3,9 3,8 3,9
Samlet disponibel realindkomst 
i den private sektor.................... 2,1 2,1 0,9 1,3 1,6 1,4 2,6
Produktiviteten i private byer-
hverv4) ....................................... 1,4 0,8 0,8 2,0 1,8 1,5 2,3
 ------------------------------------ Pct. ----------------------------------- 
Opsparingskvote i den private 
sektor ....................................... 29,3 29,4 29,3 28,8 29,4 29,2 29,4 
Rente, 10-årig , statsobligation .. 5,2 5,1 5,1 5,2 4,9 5,2 5,6
Rente, 30-årig, realkreditobl. .... 7,2 7,1 6,8 7,1 7,0 6,8 7,2
Ledighed (1.000 personer) ........     149     147     144     148     149     149    145 
De centrale balancestørrelser: -------------------------------- Mia.kr. --------------------------------- 
Betalingsbalancesaldo................ 39,3 42,7 39,1 33,8 36,6 40,6 45,8 
Offentlig saldo ..........................  30,4 26,9 26,0 35,7 23,2 26,1 31,1 
Forudsætninger:   
Real BNP-vækst i OECD.......... 2,0 2,0 1,4 2,5 2,5 1,3 2,8
International markedsvækst5) ..... 4,9 3,3 3,4 6,4 5,1 3,1 7,1
Dollarkurs (kr. pr. dollar).......... 8,4 8,3 8,3 7,8 7,8 8,1 7,9
Oliepris, US$ pr. td. ................. 25,5 25,5 24,5 25,0 23,0 20,0 22,0 
Oliepris , kr. pr. td. .................. 214,2 211,7 204,1 195,0 179,4 162,8 174,2 

4)   Målt pr. beskæftiget. Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 
5)   OECD-landene sammenvejet med betydningen for den danske industrieksport. 
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2. International økonomi og 
finansielle markeder  

Sammenlignet med de foregående tre år forventes i 2001 og 2002 en lavere 
vækst i USA, EU og Japan. For USA’s vedkommende skyldes afmatningen, at 
såvel husholdninger som virksomheder har behov for konsolidering efter en 
lang årrække med lav opsparing og kapacitetspres. I Europa er konsoliderings-
behovet mindre udtalt, og opbremsningen skønnes at blive mindre brat. 
Blandt de europæiske lande er Tyskland og Finland mest berørt af den inter-
nationale lavkonjunktur, mens Frankrig og Storbritannien oplever mere jævn 
vækst. 

Den økonomiske politik bidrager – sammen med fald i råvarepriser og 
lange renter – til at dæmpe tilbageslaget i Europa og USA. Væksten skønnes 
således at stige igen i USA og Europa fra 2. halvår 2002, hvor den lempelige 
økonomiske politik forventes at slå fuldt igennem. Udviklingen i råvarepriser-
ne reducerer også inflationen, og i 2002 og 2003 forventes ECB’s mellemfri-
stede målsætning om højst 2 pct. inflation at blive opfyldt.  

De danske rentespænd til euroområdet er i 2001 indsnævret for både korte 
og lange renter. I 2002 forventes en svag udvidelse af det lange rentespænd, da 
det nuværende lave niveau delvist skyldes forbigående porteføljeomlægninger 
fra realkredit- til statsobligationer.  

Sammenlignet med de forudgående tre år er det forventede væksttempo 
reduceret betydeligt for 2001 og 2002 i de tre hovedområder i den indu-
strielle verden – USA, EU og Japan, jf. tabel 2.1.

Afmatningen i USA er en reaktion på flere års fald i den private opspa-
ring og et tilsvarende stigende kapacitetspres, som har skabt behov for 
efterfølgende konsolidering i husholdninger og virksomheder. Opbrems-
ningen i Europa som helhed bliver formentlig mindre brat. Både kapaci-
tetspres og de underliggende problemer med svag privat opsparing var og 
er således betydeligt mindre. 
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Tabel 2.1. Vækstskøn for udlandet. 
2001 2002 2003 Gnst.

1998-2000 Okt. Jan. Okt. Jan. Jan. 
--------------------------------------- Pct. ---------------------------------------- 

USA ...................... 4,5 0,9 0,9 1,5 0,5 3,4 
Euroområdet ......... 2,9 1,6 1,6 2,0 1,3 2,9 
EU......................... 2,9 1,6 1,7 2,0 1,4 2,9 
Japan ..................... 0,5 -0,5 -0,6 0,1 -0,9 0,5 

Anm.: Baseret på skøn fra EU-kommissionen og OECD.  

Den økonomiske politik – samt en gunstig udvikling i råvarepriser og 
de lange renter – forventes at forkorte tilbageslaget i Europa og USA. 
Væksten i regionerne ventes således i henhold til de internationale organi-
sationer at stige i andet halvår af 2002 og med betydelig kraft i 2003.  

Den samlede BNP-vækst i USA ventes at blive på 0,5 pct. i 2002 og 
3,4 pct. i 2003. I Europa er det særligt Tyskland, som rammes af lavere 
vækst i 2002 på under 1 pct., mens resten af euroområdet kan forventes 
at realisere vækstrater på omkring 1,5 pct. Den samlede vækst i euroom-
rådet forventes dermed at andrage 1,3 pct. i 2002 stigende til 2,9 pct. i 
2003.

Japan er ramt af alvorlig tilbagegang med fald i BNP i 2001 og for-
mentligt også i 2002. Recessionen i japansk økonomi er især knyttet til 
indenlandske makroøkonomiske og strukturelle problemer, som imidler-
tid er blevet mere tydelige efter afmatningen på Japans væsentligste eks-
portmarked, USA. 

2.1.  Den nuværende konjunktursituation 
Europa
Afmatningen i Europa har været større i 2001 end ventet, men fortsat 
med positiv vækst frem til 3. kvartal 2001, jf. figur 2.1. BNP-væksten 
vurderes at blive 1,6 pct. i euroområdet i 2001, hvilket kun er halvdelen 
af den skønnede vækst ved indgangen af året. Den lavere vækst skyldes 
primært større afledte virkninger af lavere vækst i udenrigshandlen end 
ventet og (som følge heraf) et realt fald i investeringerne. Hertil kommer, 
at privatforbruget ikke har udviklet sig så positivt som ventet. Dette skyl-
des blandt andet eftervirkningerne på den disponible indkomst fra dels de 
store energiprisstigninger i 2000, der påvirkede væksten i privatforbruget 
negativt for 2001 samlet set, dels fra stigende fødevarepriser, som følge af 
mund- og klovsyge og BSE.  
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Afmatningen i Europa dækker over større regionale forskelle. Tyskland 
er med en forventet BNP-vækst på 0,7 pct. i 2001 og et output gab på -1 
hårdt ramt af den internationale afmatning, idet tysk industriproduktion 
synes særligt følsom over for fald i det globale investeringsniveau. Finland 
er med en forventet vækst på 0,4 pct. i 2001 ligeledes ramt grundet af-
matningen inden for ICT sektoren. Frankrig og Storbritannien er der-
imod væsentligt mindre ramt med forventede vækstrater omkring 2-2¼ 
pct. i 2001, og konjunktursituationen er her neutral med output gab tæt 
på 0.

USA 
Hvor afmatningen i Europa, herunder i særlig grad Tyskland, mest bærer 
præg af et traditionelt tilbageslag i konjunkturerne gennem faldende eks-
port og som følge heraf lavere investeringer, skyldes afmatningen i USA 
en mere nødvendig tilpasning af økonomien. Gennem slutningen af 
1990’erne blev der opbygget et betydeligt underskud i den private finan-
sielle opsparing – bruttoopsparingen fratrukket bruttoinvesteringerne – i 
USA, som nåede op på 6 pct. af BNP i 2000. Den faldende opsparing var 
således en væsentlig årsag til den kraftige fremgang i USA i 1999 og 2000. 
Denne ubalance i amerikansk økonomi var ikke holdbar, og en tilpasning 
af økonomien var derfor ventet.  

Allerede før den 11. september var der klare tegn på afmatning. USA 
oplevede således vigende vækst igennem hele 2001 med et egentligt fald i 
BNP på 1,3 pct. fra 2. til 3. kvartal (annualiseret kvartalsvækstrate), jf.
figur 2.1.
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Figur 2.1. BNP-vækst i USA, Japan og euroområdet. 
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Anm.: Væksten er opgjort i annualiserede kvartalsvækstrater. Euroområdets tal for 3. 
kvt. 2001 er foreløbigt skøn fra Eurostat. 

Kilde: Ecowin.  

2.2.  Pengepolitik og rentedannelse 
Afmatningen i amerikansk økonomi i 2001 har ført til et betydeligt fald i 
de korte renter. I USA har Federal Reserve fire gange siden terrorangre-
bene i september sænket de officielle renter med samlet 1,75 pct.enheder, 
jf. figur 2.2a. Den officielle rente er dermed sænket med i alt 4,75 
pct.enheder i 2001 til 1,75 pct., hvilket er historisk lavt. Den Europæiske 
Centralbank har siden den 11. september sænket den styrende pengepoli-
tiske rente to gange med ½ pct.enhed, og Danmarks Nationalbank har 
fulgt rentenedsættelserne.  

De lange renter har også vist en faldende tendens siden den tidlige 
sommer i både USA og Europa til et niveau omkring 5 pct., jf. figur 2.2b.
De faldt yderligere umiddelbart efter terrorangrebene med ca. 0,8 
pct.enheder, men er siden midten af november steget til niveauet før ter-
rorangrebet.  
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Figur 2.2a. Pengepolitisk rente. Figur 2.2b. 10-årig statsobligationsrente.  

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

USA Euroområdet

Pct. Pct.

00k1    00k2    00k3    00k4 01k1   01k2    01k3    01k4
4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

USA Euroområdet

Pct. Pct.

00k1   00k2   00k3   00k4   01k1  01k2   01k3   01k4

Anm.: 10-årig statsobligationsrente for euroområdet er et gennemsnit af tyske og 
 franske renter.  
Kilde: Ecowin.

Det umiddelbare rentefald skal ses i lyset af den betydelige usikkerhed, 
der herskede om krigs- og vækstudsigter umiddelbart efter terrorangrebet, 
samt meddelelsen d. 31. oktober 2001 om, at den amerikanske stat stop-
per udstedelsen af 30-årige statsobligationer. Den senere stigning i rente-
niveauet skal ses i lyset af genetablering af roen på de finansielle markeder, 
udsigten til en mere begrænset amerikansk krigsindsats samt mere blan-
dede økonomiske nyheder. Endeligt vil lavere offentlige overskud end 
tidligere ventet bidrage til en reduktion af den samlede opsparing og der-
med højere rente.  

Figur 2.3a. Enhedslønomkostninger og 
prisudvikling i euroområdet. 

Figur 2.3b. Enhedslønomkostninger og 
prisudvikling i USA. 
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Kilde: Ecowin. 

Efter stigende inflation i euroområdet gennem 2000 og første halvdel 
af 2001 har der i det seneste halvår været en nedadgående tendens i pris-
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udviklingen, primært som følge af lavere bidrag fra energipriserne, jf. figur 
2.3a. Samme udvikling mod lavere inflation drevet af lavere oliepriser 
genfindes i USA, jf. figur 2.3b.

Fremadrettet ventes den faldende inflationstendens i euroområdet at 
vare ved, således at inflationen i 2002 og 2003 forventes at være i overens-
stemmelse med Den Europæiske Centralbanks (ECB’s) mål på mellem-
langt sigt på ikke over 2 pct., jf. tabel 2.2.

Tabel 2.2. Skøn for rente, inflation, rentespænd og valutakurs. 
 2001 2002 2003

Okt. Jan. Okt. Jan. Jan. 
----------------------- Pct. ------------------- 

Euroomr., 3-mdrs. pengemarkedsrente ..... 4,3 4,2 3,8 3,2 3,7 
Tyskland, 10-årig statsobligationsrente ..... 4,8 4,8 4,5 4,8 5,2 
USA, 10-årig statsobligationsrente ............ 5,0 5,1 4,8 5,0 5,6 
Danmark, 3-mdrs. pengemarkedsrente ..... 4,8 4,6 4,2 3,6 4,1 
Danmark, 10-årig statsobligationsrente ..... 5,1 5,1 4,9 5,2 5,6 
Danmark, 30-årig realkreditrente, 6 pct. ... 6,6 6,6 6,5 6,6 7,0 
Forbrugerprisinflation (HICP), euroomr. .  - 2,6 - 1,8 1,8 
Enhedslønomkostninger, euroomr. ...........     - 2,5 - 1,9 1,2 
Privat forbrugsdeflator, USA..................... - 1,8 - 1,0 1,4 
Enhedslønomkostninger, USA.................. - 4,5 - 1,8 0,5 

----------------------- Pct.enhed ---------------- 
Rentespænd til euroområdet, 3-mdr..........   0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 
Rentespænd til Tyskland, 10-årig stat ....... 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  
Dollar per euro ......................................... 0,90 0,90 0,95 0,92    0,94
Kroner per dollar ...................................... 8,3 8,3 7,8 8,1 7,9 

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

Den lavere inflation i 2002 skal ikke mindst ses på baggrund af de sto-
re stigninger i energiprisen, som øgede inflationen i 2000 og 2001 og det 
efterfølgende fald fra midten af 2001, som trækker inflationen ned i de 
efterfølgende år. Renset for energi og fødevarer har inflationen faktisk 
været svagt stigende i euroområdet til over 2 pct. Herudover ventes en 
tiltagende nedgang i producentpriser fremadrettet at slå igennem på for-
brugerpriserne.  

På trods af forventet højere vækst i 2003 ventes inflationen ikke at sti-
ge fra 2002 til 2003, hvilket blandt andet følger af et forventet yderligere 
fald i væksten i enhedslønomkostningerne. Det afspejler forventningen 
om en genopretning af produktiviteten og lavere nominelt lønpres som 
følge af stigende ledighed i 2002 og forventede strukturelle forbedringer 
af arbejdsmarkedet. I USA ventes lavere lønpres fra stigende arbejdsløshed 
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og en fremgang i produktiviteten ligeledes at give anledning til lavere 
inflationært pres i 2002 og 2003. I 2002 ventes endvidere et bidrag til 
nedgangen i inflationen fra udviklingen i energipriserne. 

Udsigten til lavere inflation, men også højere vækst i slutningen af 
2002, jf. nedenfor, peger i retning af en forsat lav rente i Europa frem til 
midten af 2002, hvorefter renten ventes at stige svagt, jf. boks 2.1. 

Boks 2.1. Renteskøn baseret på inflations- og vækstskøn. 
Ud fra en simpel pengepolitisk beslutningsregel vil udsigterne for inflation og vækst i 
euroområdet tilsige et markant fald i årsniveauet for den korte rente fra 2001 til 2002 
med en efterfølgende mindre stigning i året efter, jf. figur a og tabel 2.2. Ifølge reglen 
øger centralbanken den centrale styringsrente, hvis inflationen overstiger et ønsket 
niveau (2 pct.), og/eller BNP overstiger sit potentielle niveau (dvs. output-gab er posi-
tivt), og omvendt, jf. Finansredegørelse 2001.

Figur a. Faktisk (skønnet) og beregnet kort rente i euroområdet.

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Inflation Output-gab
Beregnet rente Faktisk (skønnet) rente

Pct. Pct.

00                           01                      02                          03     

Anm.: Niveauforskellen mellem den faktiske rente og den skønnede rente i henhold til 
den pengepolitiske beslutningsregel kan blandt andet tilskrives, at beslutnings-
reglen er estimeret over en længere periode, hvor den realrente, der skaber lige-
vægt på kapitalmarkederne, må vurderes at have været højere end ligevægtsreal-
renten i dag. Det afspejles i et højere konstantled i den estimerede beslutnings-
regel og dermed en parallelforskydning af kurven opad. Det afgørende for for-
tolkningen er derfor ændringerne i den faktiske og i den beregnede rente. De 
anvendte output-gabs er beregnet ud fra egne vækstskøn og OECDs skøn for 
udviklingen i potentielt BNP. Profilen for årsniveauer er spredt ud på kvartaler.
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Målsætningen for den danske pengepolitik er en fastholdelse af valuta-
kursen over for euroen. Det korte rentespænd til euroområdet er ind-
snævret i de seneste måneder. I prognosen forventes det nuværende tre-
måneders rentespænd at blive udvidet svagt igennem 2002 svarende til et 
årsniveau på 0,4 pct.enheder, jf. tabel 2.2.

Rentespændet mellem den danske og den tyske 10-årige statsobligation 
har siden terrorangrebet ligget på et historisk meget lavt niveau, jf. boks 
2.2. I prognosen forudsættes rentespændet igen at blive svagt udvidet.  

Boks 2.2 Effekter på rentespændet af porteføljeomlægninger. 
De seneste måneders lave rentespænd på særligt statsobligationer kan i betydelig grad 
tilskrives det lavere renteniveau, jf. figur a.
    Det nedadgående pres skyldes den øgede risiko – set fra investors side – for at husejere 
og andre debitorer benytter sig af muligheden for at opsige deres realkreditlån og dermed 
giver anledning til et placeringsbehov for investorerne i en periode med lavt renteniveau. 
Da kuponrentestrukturen på beholdningen af realkreditobligationer kun langsomt tilpas-
ser sig et lavere renteniveau, jf. figur b, vil investorerne for at mindske denne renterisiko i 
højere grad investere i statsobligationer med deraf højere kurs og lavere rente til følge.  
   Denne tendens er i den senere tid forstærket af behovet i pensionssektoren for at place-
re i afkastsikre statsobligationer frem for aktier og mere svingende værdipapirer oven på 
aktiekursfaldet efter terrorangrebet for med sikkerhed at kunne honorere afgivne garanti-
er om forrentning af den indskudte pensionskapital.  

Figur a. Rentespænd for ti-årige statsobli  
gationer. 

Figur b. Kuponrentestruktur og opsigelser  
af realkreditobligationer. 
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Kilde: Ecowin og Danmarks Nationalbank.

Det lave rentespænd skyldes dels den forholdsvist solide danske øko-
nomi set relativt til euroområdet, jf. Danmark og Euroen1. Herudover 
kommer effekter fra omlægninger af aktivporteføljen i specielt pensions-

1 Finans- og Økonomiministeriet, april 2000. 
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sektoren, der må forventes at være af forholdsvis midlertidig karakter. Der 
er generelt en tendens til nedadgående pres på rentespændet på statsobli-
gationer og øget forskel mellem stats- og realkreditobligationer ved lave 
og faldende renteniveauer affødt af investorernes omlægning af investe-
ringsporteføljen fra realkreditobligationer til mindre renterisikofyldte 
statsobligationer uden konverteringsret, jf. boks 2.2. 

Grundet den lave korte rente har boligejere kunnet opnå en besparelse 
i den månedlige nettoudgift ved omlægning af fastforrentede lån til rente-
tilpasningslån. Det har affødt et større fokus på de såkaldte flekslån. Af 
væksten i det samlede nominelle udestående af realkreditobligationer på 
knap 80 mia.kr. fra januar til november 2001 udgør væksten i rentetil-
pasningslån (fra 104 mia.kr. til 206 mia.kr.) godt 125 pct., jf. tabel 2.3.

Tabel 2.3. Danske realkreditobligationer fordelt på udlånstyper. 
Jan-1999 Jul-2000 Jan-2001 Nov-2001 

Mia.kr. Andel Mia.kr. Andel Mia.kr. Andel Mia.kr. Andel 

Rentetil-
pasningslån (kr.) ..... 24 2 81 8 88 8 163 14
- heraf lån <= 1 år ... 19 2 62 6 70 6 105 9
Rentetil-
pasningslån (euro)... 2 0 12 1 16 1 43 4
- heraf lån <= 1 år ... 0 0 8 1 12 1 26 2
Øvrige nominallån.. 854 86 868 81 886 80 861 73
Indekslån................ 116 12 114 11 113 10 112 9
I alt......................... 995 100 1.075 100 1.103 100 1.180 100

Anm.: Beløb opgjort til nominel værdi ultimo perioden. En fuldt detaljeret opgørelse  
eksisterer først fra juli 2000, hvorfor tallene for 1999 delvist er baseret på egne 
skøn. 

Kilde:  Danmarks Nationalbank. 

Rentetilpasningslån udgør som følge heraf 18 pct. af realkreditinstitut-
ternes udlånsportefølje, hvoraf 4 pct.enheder er bundet til euro-renterne. 
Med en stigende mængde rentetilpasningslån vil renteændringer i højere 
grad påvirke boligejernes forbrugsmuligheder. 

Aktie- og valutamarkeder 
Udviklingen på aktiemarkederne har været nogenlunde parallel med be-
vægelserne i den lange rente. I ugerne umiddelbart efter terrorangrebene 
faldt aktiekurserne voldsomt på næsten alle aktiemarkeder, jf. figur 2.4a.
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Figur 2.4a. Aktieindeks. Figur 2.4b. Euro og yen over for dol-
lar. 
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Anm.: S&P er Standard&Poors-indekset, FTSE er Financial Times’ StockIndex for 
euroområdet. 

Kilde: Ecowin. 

Siden slutningen af september har mange aktiekursindeks været kraf-
tigt stigende, og mange ligger i dag over niveauet før terrorangrebene i 
både USA og Europa. En undtagelse er det danske KFX-indeks, der ligger 
ca. 2 pct. lavere end d. 10. september. Dette skal imidlertid ses i lyset af, 
at de danske aktier generelt ikke er faldet så meget det seneste år som de 
øvrige aktieindeks. 

Dollaren er blevet svagt styrket i forhold til euroen i løbet af de sidste 
to måneder, hvorimod dollar-yen kursen har været omtrent uændret jf. 
figur 2.4b. Da euroen fortsat vurderes at ligge under det langsigtede lige-
vægtsniveau, antages en gradvis styrkelse over for dollaren i prognose-
perioden. Som følge af den danske fastkurspolitik indebærer det også en 
stigning i den effektive kronekurs i de kommende par år. 

Energi- og råvarepriser 
Prisen på olie er siden slutningen af september faldet fra sit tidligere leje 
på omkring 25 dollars per tønde (som er den pris OPEC forsøger at fast-
holde gennem markedsoperationer) til knap 20 dollars, jf. figur 2.5a. Den 
lavere pris skyldes først og fremmest udsigten til lavere global produktion 
i 2002 og dermed lavere efterspørgsel efter energi. De øvrige råvarepriser 
er ligeledes faldet i takt med, at den globale vækst er aftaget siden midten 
af 2000. Råvareprisindekset (eksklusive energi) er således faldet med knap 
20 pct. siden januar 2001, jf. figur 2.5b.
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Figur 2.5a. Oliepris målt i dollar. Figur 2.5b. Råvarepriser, ekskl. energi. 
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Kilde: Ecowin. 
 
2.3.  Den internationale konjunktursituation i 2002 og 2003 
Ekspansive virkninger fra den økonomiske politik 
De store lempelser af pengepolitikken i USA i 2001 forventes isoleret set 
at understøtte væksten i USA med i størrelsesordenen 1 og 1½ pct. af 
BNP i henholdsvis 2002 og 2003, jf. boks 2.3. I euroområdet vurderes 
effekten til at være knap det halve, idet lempelserne her har været mindre.  

Der har samtidigt været en massiv lempelse af finanspolitikken i USA. 
Der er allerede gennemført et antal krisepakker samt annonceret en yder-
ligere lempelse af finanspolitikken i 2002. Hertil kommer den amerikan-
ske skattereform fra sommeren 2001, som forventes at slå igennem på 
privatforbruget i 2002. Den samlede finanspolitiske lempelse fra 2000 til 
2002 baseret på ændringer i den strukturelle saldo – dvs. den offentlige 
saldo renset for virkninger af en svækket konjunktur – forventes således at 
blive på 1,8 pct. af BNP, jf. tabel 2.4.

Tabel 2.4. Offentlige finanser og finanspolitik i USA og euroområdet. 
 2000 2001 2002
USA -------------------- Pct. af BNP ------------------ 
     - Offentlige saldo ............................... 1,7 0,6 -1,1 
     - Strukturelle saldo............................. 1,3 0,7 -0,5 
Euroområdet ..........................................    
     - Offentlige saldo1) ............................ -0,8 -1,1 -1,4 
     - Strukturelle saldo............................. -1,3 -1,3 -1,1 

1)  Ekskl. provenu fra salg af UMTS-licenser. 
Kilde:  OECD (USA) og EU-kommissionen (euroområdet).
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Inklusive konjunktureffekten giver det en svækkelse af de offentlige 
budgetter i USA på 2,8 pct.enheder fra et overskud på 1,7 pct. af BNP i 
2000 til et forventet underskud på 1,1 pct. i 2002. 

I euroområdet under ét er finanspolitikken nogenlunde uændret. Der 
er en forventet forøgelse af budgetunderskuddet på omtrent ½ pct. af 
BNP frem til 2002, men det skyldes næsten alene virkningen af de auto-
matiske stabilisatorer (lavere skatter og højere udgifter ved lavkonjunk-
tur). Således er den strukturelle saldo stort set uændret over årene 2000-
2002.

Boks 2.3. Effekter på BNP af lavere rente. 
Den samlede effekt af lavere rente i USA i 2001 vurderes ud fra modelberegninger at 
lede til en stigning i BNP-niveauet på godt 1 pct. i 2002 og 1½ pct. i 2003, jf. tabel a.
Eftervirkningerne af stramninger fra perioden 1996-2000 vil dog have en dæmpende 
effekt på BNP i størrelsesordenen 0,2 pct. af BNP. 
    Rentefaldet i euroområdet har været mindre i 2001, idet ECB ikke har sænket 
renten i samme udstrækning som Federal Reserve i USA. Effekten af rentefaldet i 
2001 forventes derfor at blive mindre i euroområdet end i USA. I 2002 og 2003 
vurderes effekten således til at blive ca. ½ pct. af BNP. Til gengæld nyder euroområ-
det fortsat godt af faldet i særligt de lange renter, som fandt sted i perioden 1996 til 
1999, om end denne effekt er faldende. Samlet set kompenserer effekten af de lavere 
renter i 2001 således kun for udfasningen af de tidligere positive effekter. Den samle-
de effekt af den akkumulerede pengepolitik vurderes at blive omkring 1,2 pct. af BNP 
i 2002 og 2003.    
     Beregningerne af effekten på BNP-niveauet er foretaget ved hjælp af en standard-
multiplikator fra OECD Interlink model. Der er benyttet en vejet rente, hvor den 
korte og den lange rente indgår med samme vægt. For euroområdet er der benyttet et 
gennemsnit af tyske og franske lange renter.  

Tabel a. Beregnet effekt på BNP-niveauet af akkumuleret pengepolitik 1996 til 
2001.

2000 2001 2002 2003 
-------------------------- Pct. ------------------------ 

USA 
Samlet effekt på BNP .................... 0,1  0,4  0,9  1,2 
- Bidrag fra 2001 ........................... 0,0   0,5  1,1  1,4 
- Bidrag fra 1996-2000 .................. 0,1 -0,1 -0,2 -0,2 
Euroområdet 
Samlet effekt på BNP .................... 1,3 1,2 1,3 1,2 
- Bidrag fra 2001 ........................... 0,0 0,1 0,4 0,5 
- Bidrag fra 1996-2000 .................. 1,3 1,1 0,9 0,7 

Anm.: Under antagelse om uændret pengepolitik i 2002-2003 fra det nuværende 
niveau.  

Kilde: Egne beregninger ud fra OECD Interlink standard multiplikatorer. 
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Væksten i den internationale økonomi stiger i sidste halvdel af 2002 
Væksten ventes at vende i både USA og Europa i 2. halvår af 2002. Dette 
skyldes, at effekterne af den lempelige økonomiske politik forventes at slå 
fuldt igennem på dette tidspunkt. Hertil kommer faldende inflation, 
blandt andet på grund af faldende energi- og råvarepriser, som forventes 
at øge husholdningernes reale disponible indkomster og dermed øge væk-
sten i privatforbruget i 2002. Det observerede fald i energipriserne ventes 
således at bidrage til en øget BNP-vækst i både USA og Europa på ca. 0,3 
pct.enheder i 2002.2  Endelig ventes en genopbygning af lagrene at bidra-
ge til væksten. 

Samlet ventes BNP-væksten i 2002 at blive 1,3 pct. i euroområdet, og 
0,5 pct. i USA, mens væksten ventes at stige til henholdsvis 2,9 og 3,4 
pct. i 2003.

Vendingen i Europa og det øvrige udland afhænger i et vist omfang af 
udviklingen i USA. Givet de meget store lempelser af penge- og finanspo-
litikken i netop USA kan vendingen i konjunkturerne ske tidligere og 
med større gennemslagskraft end forudsat. I givet fald må der forventes en 
betydelig stramning af pengepolitikken i USA og en lavere vækst i 2003. 
De historiske erfaringer med BNP-væksten og pengepolitikken i USA 
tilsiger en hurtig tilbagevenden til mere normale vækstrater, jf. boks 2.4,
idet tilbageslag i konjunkturerne i amerikansk økonomi traditionelt er 
store, men også kortvarige. Den nuværende situation afviger dog fra tidli-
gere tilbageslag ved, at den forudgående periode med høj vækst har været 
historisk lang. Dermed er der en risiko for, at ubalancen i økonomien er 
vokset til en størrelse, som kræver en længere periode med lav vækst i 
forhold til tidligere.  

Tidspunktet for vendingen i den amerikanske vækst afhænger i høj 
grad af, hvornår investeringerne ophører med at udvikle sig negativt. Si-
den 2. kvartal 2000 er investeringerne faldet kontinuerligt med samlet 2 
pct. af BNP og er nu kommet ned på samme niveau som før opsvinget i 
slutningen af 1990’erne, jf. figur 2.6a.

Der er derfor en formodning om, at overkapaciteten i amerikansk 
økonomi snart er reduceret tilstrækkeligt, og at investeringerne – ikke 
mindst på grund af den lave rente – vil stabilisere sig i starten af 2002.  

2 Vurderingen er foretaget på baggrund af modelberegning i den internationale makro-
økonometriske model NiGEM, samt tilsvarende vurderinger fra EU-kommissionen. 
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Boks 2.4. Pengepolitik og BNP-vækst i USA.
Den historiske erfaring med amerikansk BNP-vækst og pengepolitik tilsiger, at den 
nuværende afmatning i amerikansk økonomi kun bliver kortvarig. Siden 1970 er der 
gennemført 6 større pengepolitiske lempelser i USA, som den der er gennemført det 
seneste år. Disse episoder er 1970, 1974, 1980, 1982, 1984 og 1990. Med undtagelse af 
1985 skete rentelempelserne samtidigt med et fald i BNP-væksten til negative vækstrater, 
hvorved pengepolitikken således har reageret på en real tilbagegang i den amerikanske 
økonomi svarende til den nuværende. I de fem tilfælde steg væksten fra negative vækstra-
ter til høje positive vækstrater efter 2 til 3 kvartaler, jf. tabel a.  
    Hertil kommer, at perioder med negativ BNP-vækst i amerikansk økonomi i efter-
krigstiden altid har været kortvarige. Siden 1947 har der således ikke været tilfælde, hvor 
amerikansk BNP-vækst har været negativ i mere end 3 kvartaler i træk. Kun 3 gange 
(1954, 1975, samt 1991), udviklede BNP sig negativt i 3 kvartaler i træk. De resterende 
tilbagegangsperioder har kun været af 1 eller 2 kvartalers varighed.  

Tabel a. Ændring i BNP væksten ved større rentelempelser i USA siden 1970.
Periode(1) Ændring i renten Periode BNP vækst (2)

Fra Til 3 mdr.  10-årig stat. Fra Til Fra Til 
 Pct. enhed  Pct. 
1970:4 – 1971:1 -4,6 -1,4 1970:4 – 1971:1 -4,2  –  11,6 
1974:3 – 1975:1 -5,6 -0,4 1975:1 – 1975:3 -5,0  –   7,1 
1980:1 – 1980:3 -5,2 -1,0 1980:2 – 1980:4 -7,9  –   7,3 
1981:2 – 1982:4 -9,2 -3,1 1982:3 – 1983:2 -1,9  –   9,7 
1984:3 – 1985:2 -3,3 -2,1 1985:2 – 1985:3  3,1  –   6,1 
1990:4 – 1991:2 -2,9 -1,1 1990:4 – 1991:2 -3,2  –  2,3 
2000:4 – 2001:4 -4,3 -0,8 2001:3 –  ? -1,1  –     ?   

1)    Opdelt i kvartaler. Eks. 1970:4. kvartal 1970 
2)    Vækst angivet i annualiseret kvartalsvækstrate. 
Kilde:  Ecowin og egne beregninger. 

Størrelsen af vækstniveauet, som amerikansk økonomi vender tilbage 
til, afhænger af risikoen for lav vækst i privatforbruget de kommende år  
som følge af lavere tillid til fremtiden og et eventuelt ønske om at konso-
lidere opsparingen på et højere niveau. Denne risiko er til stede, men 
mindskes af, at skattereformen i USA har bidraget til og forventes at bi-
drage yderligere til en fremgang i den disponible indkomst, ligesom lavere 
energipriser bidrager positivt til den reale disponible indkomst. Hushold-
ningerne vil derfor kunne øge deres opsparingskvote, uden at væksten i 
forbruget vedvarende bliver lav.  

Stigende boligpriser har endvidere kompenseret for husholdningernes 
tab på aktiemarkedet, hvorved husholdningernes nettoformue ikke er 
faldet i så stort et omfang, at det vurderes at lede til stagnation i forbru-
get, jf. figur 2.6b. De amerikanske husholdninger under ét oplevede fra 
starten af 1990’erne til 2000 en fremgang i nettoformuen målt som andel 
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af den disponible indkomst på 144 pct.enheder fra 469 pct. i 1992 til 613 
pct. i 2000 og et fald i opsparingskvoten fra knap 6 pct. af den disponible 
indkomst til godt 1 pct. over samme periode, jf. boks 2.4. Siden midten 
af 2000 er de amerikanske husholdningers nettoformue imidlertid faldet 
med omkring 90 pct.enheder målt som andel af de disponible indkom-
ster. Dette dækker blandt andet over et fald i husholdningernes finansielle 
formue på knap 15 pct., men også en stigning i husholdningernes bolig-
formue på ca. 15 pct., jf. figur 2.6b.

Figur 2.6a. Private investeringer i USA. 
Pct. af BNP. 

Figur 2.6b. Husholdningernes nettofor-
mue i USA, samt boligaktiver og finansiel-
le aktiver.  
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Anm.: Finansielle aktiver og boligaktiver er delelementer af den samlede nettoformue, 
der også indeholder varige forbrugsgoder og gældsposter som realkreditlån og 
banklån mv.  

Kilde:  Ecowin og Federal Reserve. 

Det er dog vurderingen, at formuefaldet ikke vil lede til en brat stig-
ning i opsparingen og reduceret forbrug. Det skyldes, at det kun er den 
rigeste del af husholdningerne i USA med en lav marginal forbrugskvote, 
som er berørt af udsving på aktiemarkedet, jf. boks 2.5.

De seneste tal for detailhandlen i USA understøtter formodningen om, 
at privatforbruget fortsat vil bidrage positivt til BNP-væksten. Detail-
handlen er således ikke aftaget som følge af terrorangrebet, snarere tvært-
imod. Væksten i detailhandlen på årsbasis var højere i oktober og novem-
ber i forhold til månederne før terrorangrebet.  
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Boks 2.5. Husholdningernes fordeling af formue og opsparing i USA. 
Husholdningernes nettoformue i USA er vokset fra at udgøre 468,6 pct. af den di-
sponible indkomst i 1992 til at udgøre 612,7 pct. i  2000, jf. tabel a. Samtidigt har 
husholdningerne under ét reduceret opsparingen fra 5,9 pct. af den disponible ind-
komst i 1992 til kun 1,3 pct. i 2000.   
     Størsteparten af formuestigningen og opsparingsfaldet har fundet sted i de øverste 
indkomstgrupper. I 2000 var 63 pct. af den samlede nettoformue således placeret i 
indkomstgruppen med de 20 pct. højeste indkomster, jf. tabel a. Det er samtidigt 
denne indkomstgruppe, som har reduceret sin opsparing væsentligst, mens de øvrige 
indkomstgrupper kun har haft et lille fald i opsparingen. Faldet i opsparingen skyldes 
imidlertid i nogen udstrækning beskatning af gevinster fra aktiemarkedet. Disse ge-
vinster indgår ikke i den disponible indkomst, mens kapitalgevinstbeskatningen 
fratrækkes den almindelige indkomst, når husholdningernes disponible indkomst 
udregnes, jf. OECD Economic Survey for USA (November 2001). Et fald i formuen 
hos denne gruppe må forventes at få mindre effekt på det samlede privatforbrug, idet 
netop denne del af husholdningerne må forventes at have et mindre elastisk forbrug 
over for udsving i indkomst og formue end den øvrige befolkning. Samtidigt vil en 
lavere formue udløse lavere kapitalbeskatning og dermed højere opsparing i pct. af 
den disponible indkomst.  
    Lav- og mellemindkomstgrupperne må derimod forventes at have haft uændret 
nettoformue eller ligefrem en fremgang siden 2000. De er således ikke i samme grad 
ramt af aktiekursfaldet som høj-indkomstgruppen, men har samtidigt fået del i de 
stigende ejendomspriser. Det kan således ikke udelukkes, at personer med lavere 
indkomster og en høj forbrugskvote har oplevet en formuefremgang det seneste år, 
hvor huspriserne er steget med godt 10 pct. i gennemsnit i USA. 

Tabel a. Bidrag til den samlede nettoformueindkomst ratio og opsparingsrate fra 
de forskellige indkomstkategorier. 1992 og 2000.

Nettoformueindkomst ratio Opsparingsrate 

Indkomstkategori 
1992
(A)

2000
(B) 

Forskel 
(B)-(A) 

1992
(C)

2000
(D)

Forskel 
(D)- (C) 

Total ...................... 468,6 612,7 144,1 5,9 1,3 -4,6 
81-100 pct. ............ 279,4 385,1 105,7 3,7 -0,9 -4,6 
61-80 pct. .............. 81,4 100,9 19,5 1,2 0,6 -0,6 
41-60 pct. .............. 54,9 60,2 5,3 0,5 0,5 0,0 
21-40 pct. .............. 34,8 43,9 9,1 0,5 0,8 0,3 
0-20 pct. ................ 18,1 22,5 4,4 0,2 0,3 0,1 

Anm: Nettoformueindkomst ratioen er ganget med 100. Komponenterne summer
 på grund af afrunding ikke nødvendigvis til totalen. Data er årlige gennemsnit 
af underliggende kvartalsserier og data for 2000 er baseret på observationer fra 
1.  til 3. kvartal.  

Kilde: Maki & Palumbo, “Disentangling the Wealth Effect: A Cohort Analysis of 
House-hold Savings in the 1990s”, 2001, Working Paper, US Federal Reserve.
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3. Indenlandsk efterspørgsel 
og udenrigshandel 

 
Efter en meget afdæmpet vækst i 2001 i den indenlandske efterspørgsel på ½ 
pct. ventes den indenlandske efterspørgsel – understøttet af både stigende inve-
steringer og et øget privat forbrug – at tiltage på ny i 2002 og 2003.   

Det private forbrug skønnes således at vokse med 1,5 pct. i 2002 og 2,3 
pct. i 2003 efter en anslået stigning i 2001 på 1,1 pct. Det skal blandt andet 
ses i lyset af, at forbrugertilliden synes upåvirket af terrorangrebet d.11 sep-
tember, samt at niveauet for husholdningernes køb af biler har nået bunden 
efter kraftige fald de senere år. Væksten i forbruget understøttes tillige af gode 
beskæftigelsesudsigter og lave renter samt en pæn fremgang i husholdningernes 
reale disponible indkomster på henholdsvis 1,4 pct. og 2,4 pct. i 2002 og 
2003. Udviklingen i de disponible indkomster samt rentefaldet ventes endvi-
dere at føre til fortsatte stigninger i kontantprisen, om end stigningstakten 
forudses at aftage fra 5½ pct. i 2001 til 3 pct. i både 2002 og 2003.  

Den afdæmpede konjunkturudvikling samt aftagende kapacitetsudnyttelse 
inden for industrien vil fortsat dæmpe investeringsvæksten i 1. halvår 2002, 
hvorefter bedringen af de internationale konjunkturer understøttet af lavere 
renter ventes at medføre øget investeringsefterspørgsel fra midten af 2002 og 
ind i 2003. Lavere renter samt nye boligpolitiske initiativer ventes at bidrage 
til en opgang i boliginvesteringerne med 3½ pct. i såvel 2002 som 2003. 

Det ventede internationale opsving i løbet af 2002 skønnes at medføre for-
nyet vækst i industrieksporten på henholdsvis 2½ pct. og  knap 7 pct. i 2002 
og 2003 mod ¾ pct. i 2001. Den tiltagende efterspørgsel i 2002 og 2003 
ventes ligeledes at føre til en stigning i importen på henholdsvis 2¼ pct. og 
5½ pct. mod 1½ pct. i 2001. Overskuddet på betalingsbalancens løbende 
poster skønnes i 2002 og 2003 at blive henholdsvis 40½ mia. kr. og 45¾ 
mia. kr., og udlandsgælden ventes således – med forbehold for kursreguleringer 
– reduceret til ca. 7 pct. af BNP ved udgangen af 2003 mod det dobbelte 
ultimo 2001.
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3.1. Indkomster og formue 
Den samlede reale disponible indkomst i husholdningerne  skønnes i 2002 
at vokse med 1,4 pct. mod en anslået opgang på 1,9 pct. i 2001. I 2003 
ventes en forøgelse af stigningstakten til 2,4 pct. En del af forklaringen på 
denne profil i udviklingen i indkomsterne er, at år til år-stigningen i be-
skæftigelsen er mindre i 2002 end i 2001 og – navnlig – 2003. 

Det anførte indkomstbegreb er korrigeret for svingninger i pensionsaf-
kastskatten. Det er det indkomstbegreb, der jf. tabel 3.1 nedenfor ligger 
til grund for vurderingen af udviklingen i det private forbrug. 

Tabel 3.1. Udvikling i forbrug, formue og disponible indkomster.  

1)  Korrigeret for udviklingen i aktieafkastskatten som vedrører pensionsselskaberne 
og modsvares af kursændringer, som ikke indgår i indkomstopgørelserne. 

2)  Korrigeret for omlægningen af Særlig Pensionsopsparing (SP), der ikke ventes at 
have forbrugsvirkning på kort sigt. 

Kilde:  ADAM’s databank og egne skøn.

Ud over fremgangen i den reale indkomst som følge af stigningerne i  
beskæftigelse og produktion er den angivne udvikling i husholdningernes 
reale disponible indkomst påvirket af beskatningen. Fra 2002 bidrager 
afgiftsstoppet til realindkomststigningen, idet der dog gennemføres en 
række (grønne) afgiftsforhøjelser i medfør af Pinsepakken. Pinsepakkens 
afsluttende indfasning i 2002 indebærer desuden en nedsættelse af den 
statslige bundskat og en forhøjelse af bundgrænsen for mellemskatten. I 
modsat retning trækker, at de ligningsmæssige fradrag udgår af grundlaget 
for bundskatten og for boligejernes vedkommende højere ejendomsværdi-
skat som følge af de stigende priser på ejerboliger. 

I 2003 er der forudsat uændrede personskatter m.v. i henhold til skat-
testoppet, herunder uændret kommuneskat. Den gennemsnitlige kom-
munale og amtskommunale udskrivningsprocent udgør i 2002 32,6 pct. 
mod 32,5 pct. i 2001 og 32,0 pct. i 2000. 

    2000 2001 2002 2003 
     Okt. Jan. Okt. Jan. Jan. 

-------------------------- Realvækst, pct. ------------------------- 
Privat forbrug.................... -0,3 1,2 1,1 1,7 1,5 2,3 
Disponibel realindkomst2 .. 3,9 2,1 0,9  1,6 1,4 2,6 
 - Husholdninger1,2 ............ 2,9 1,9 1,9 2,0 1,4 2,4 
Privat formue .................... 5,3 3,0 1,8 1,4 1,9 2,8 
Forbrugskvote ------------------ Pct. af disponibel indkomst ------------------ 
- Privat sektor2................... 71,1 70,6 71,2 70,6 71,3 71,1 
- Husholdninger1,2 ............. 96,6 99,3 95,8 99,1 95,9 95,8 
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For hele den private sektor skønnes udviklingen i den reale disponible 
indkomst i 2002 stort set at svare til udviklingen for husholdningerne. 
Derimod har den anslåede indkomststigning i 2001 været kraftigere i 
husholdningerne end i hele den private sektor, hvor vurderingen er blevet 
nedjusteret en del i forhold til oktoberredegørelsen. Hovedforklaringen 
herpå er, at provenuet af selskabsskatten i 2001 har været næsten 6 mia. 
kr. højere end skønnet i oktober. 

I 1999 og 2000 var indkomstudviklingen i selskaberne gunstigere end 
i husholdningerne blandt andet som følge af den kraftige eksportfrem-
gang og i særdeleshed en stærk stigning i indtægterne ved energiprodukti-
onen og fra søtransport. 

I 2003 ventes det fornyede konjunkturopsving og den forstærkede 
vækst i eksporten samt den højere oliepris igen at føre til en relativt stor 
stigning i selskabernes indtjening, og den reale disponible indkomst i hele 
den private sektor skønnes at stige med 2,6 pct.  

Husholdningernes samlede nettoformue, der spiller en rolle for 
udviklingen i det private forbrug og investeringerne, skønnes at vokse 
temmelig moderat i prognoseperioden. Der regnes med en forøgelse i 
2002 på knap 2 pct. og i 2003 på knap 3 pct. Baggrunden herfor er den 
skønnede afdæmpning af stigningen i ejendomspriserne og en fortsat 
forringelse af husholdningernes finansielle nettoposition. 

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

Gns.
83-
03

Gns.
98-
03

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

------------------ Pct. vis stigning i forhold til året før --------- 
Ejere: 
Privatansat LO-familie.. 0,8 0,3 1,4 0,2 -1,1 -0,0 0,7 0,4 
 -”- funktionærfamilie ... 1,5 1,0 2,7 0,5 -0,1 0,6 1,3 0,9 
Offentlig ansat familie 
.....................................

0,8 0,5 2,2 -0,2 -0,9 0,5 0,8 0,4 

Pensionist ..................... 0,8 0,9 1,5 0,4 0,8 1,0 0,8 1,1 
Lejere:                  
Privatansat LO-familie.. 0,7 1,2 1,8 1,5 0,3 1,3 1,2 0,9 
-”- funktionærfamilie ... 1,5 1,7 3,0 1,5 1,0 1,6 1,7 1,2 
Offentlig ansat familie .. 0,7 1,3 2,5 1,1 0,5 1,7 1,3 0,8 
Pensionist ..................... 1,1 0,9 1,7 0,2 -0,5 1,6 1,5 1,3 

Anm.: Beregningsmetode m.v. er uddybet i Familier og indkomster, juni 2001 (Økono-
miministeriet). 
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Typiske lønmodtagerfamilier, der bor til leje, skønnes i 2002 at få en 
forøgelse af den reale disponible indkomst på mellem 1 og 2 pct., i store 
træk svarende til stigningen i 2001, jf. tabel 3.2. I 2003 vurderes frem-
gangen at blive en smule mindre, omkring 1 pct., blandt andet som følge 
af en vis opgang i forbrugerprisstigningen som følge af højere oliepris. 

For lønmodtagerfamilier, der bor i egen bolig, er forøgelsen af den rea-
le disponible indkomst lidt langsommere end for lejerne, hvilket skal vur-
deres på baggrund af, at de stigende ejendomspriser ikke regnes med i  
indkomsten. Pensionistfamilierne har en lignende indkomstfremgang som 
lønmodtagerne. 

3.2.  Det private forbrug 
Det private forbrug skønnes at vokse med 1,5 pct. i 2002 stigende til 2,3 
pct. i 2003 efter en fremgang på anslået 1,1 pct. i 2001. 

De reviderede nationalregnskabstal for 3. kvartal 2001 viser, at det pri-
vate forbrug i de første 3 kvartaler i 2001 har udviklet sig forholdsvist 
svagt med en år-til-år vækst i forhold til de første 3 kvartaler af 2000 på 
0,9 pct. 

Faldet i husholdningernes køb af biler gennem de seneste år ser nu ud 
til at være ophørt efter at have stabiliseret sig på et niveau, der ligger næ-
sten 20 pct. under niveauet for 2000. Forbrugertilliden, målt ved Dan-
marks Statistiks forbrugertillidsindikator, ligger en smule over niveauet fra 
før terrorhandlingen d. 11. september efter at være faldet lige efter. For-
brugernes syn på fremtiden synes på den baggrund fortsat at være relativt 
robust og ikke nævneværdigt påvirket af terrorhandlingen og de efterføl-
gende militære aktioner. Til sammenligning er forbrugertilliden i EU 
faldet markant i løbet af 2001 og har kun rettet sig delvist efter 11. sep-
tember, jf. figur. 3.1a. 

Forbrugernes ønske om at købe varige forbrugsgoder har dog ifølge 
forbrugertillidsindikatoren været vigende. Det kan afspejle, at forbrugerne 
vil udskyde anskaffelsen af større forbrugsgoder, hvilket må antages at 
dæmpe forbrugsvæksten på helt kort sigt. Det er dog forventningen, at 
forbruget vil vokse hurtigere i løbet af 2. halvår 2002, jf. figur 3.1b.
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Figur 3.1a. Forbrugertillid i Danmark og 
EU.

Figur 3.1b. Privat forbrug.
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Anm.: Forbrugertilliden i Danmark og EU er sæsonkorrigeret. 
Kilde:  Danmarks Statistik, Ecowin, ADAM’s databank og egne skøn.

Væksten i det private forbrug i 2002 og 2003 svarer stort set til frem-
gangen i husholdningernes reale disponible indkomster. Forbrugsskønne-
ne for 2002 og 2003 indebærer derfor en stort set uændret forbrugskvote 
i husholdningerne, jf. tabel 3.1.  

Sammenlignet med oktoberprognosen er væksten i det samlede private 
forbrug nedjusteret med  0,1 pct.enhed i 2001 og 0,2 pct.enheder i 2002.  

Den svage forbrugsvækst i 2001 er især et udslag af, at bilkøbet faldt 
med omkring 20 pct. i forhold til 2000. Det sker i forlængelse af et fald 
på 25 pct. i 2000. I de næste par år ventes bilkøbet imidlertid at vokse 
noget, specielt i 2003, hvor rentefaldet for alvor slår igennem på forbru-
get, jf. tabel 3.3.

Tabel 3.3. Privatforbruget og dets underkomponenter. 
    2000 2001 2002 2003 
     Okt. Jan. Okt. Jan. Jan. 

-------------------------- Realvækst, pct. -------------------------
Privat forbrug ..................... -0,3 1,2 1,1 1,7 1,5 2,3 
 - Detailhandelsvarer........... 1,9 1,7 1,9 1,7 1,2 2,4 
 - Bilkøb ............................. -25,0 -18,0 -18,0 3,0 4,0 8,0 
 - Energiforbrug .................. -4,0 1,5 2,1 1,5 0,7 1,2 
 - Øvrigt forbrug................. 1,3 2,3 1,9 1,7 1,7 2,0 

Kilde:  ADAM’s databank og egne skøn. 

De reviderede nationalregnskabstal for 3. kvartal 2001 gav samtidig 
anledning til et lidt højere skøn for forbruget af detailhandelsvarer for året 
2001 som helhed. Kombineret med en forventning om, at forbrugerne 
anvender en større del af deres budget til køb af større varige forbrugsgo-
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der i 2002, ventes nu en lidt lavere vækst i forbruget af detailhandelsvarer 
i 2002 end skønnet i oktober. 

Den samlede private sektors disponible realindkomster (korrigeret for 
pensionsafkastskat) voksede med knap 4 pct. i 2000, mens husholdnin-
gernes disponible realindkomst voksende med knap 3 pct., jf. tabel 3.1. I 
2002 ventes en fremgang i husholdningernes disponible realindkomst på 
1,4 pct., stigende til 2,4 pct. i 2003, mens fremgangen i den samlede pri-
vate sektor ventes at være på henholdsvis 1,4 og 2,6 pct. 
    Den gunstige udvikling i selskabernes indkomst i 1999 og 2000 bidra-
ger til at skabe en vis usikkerhed for udviklingen i privatforbruget. Den 
normalt tætte sammenhæng mellem den private sektors forbrugs- og for-
muekvote har været mindre udtalt de sidste par år, hvilket blandt andet 
kan ses i lyset af den ændrede indkomstfordeling mellem husholdninger 
og virksomheder.  
    Den samlede indkomstfremgang afspejler blandt andet den store stig-
ning i restindkomsterne, som især kan tilskrives store indtægter i søtrans-
port- og energisektoren. De højere restindkomster har begrænset for-
brugsvirkning på kort sigt, dels fordi en stor del af energiproduktionen er 
udenlandsk ejet (ca. 60 pct.), dels fordi stigende restindkomster og even-
tuelle afledte stigninger i aktiekurserne kun gradvist slår ud i større for-
brug. Det er sandsynligt, at fremgangen i den samlede private sektors 
disponible indkomster i 2000 gradvist bidrager til mere forbrug i de kom-
mende år.  

Det afgørende er imidlertid, at den relativt høje forbrugskvote i 
husholdningerne, jf. figur 3.2a – i modsætning til forholdene i lande som 
f.eks. USA – ikke har skabt problemer med de makroøkonomiske balan-
cer, fordi udviklingen i den samlede private opsparing har været tilstræk-
kelig til at fastholde et stort overskud på betalingsbalancen.  

På den ene side har faldet i husholdningernes opsparingskvote bidraget 
til at bringe ledigheden ned på et historisk lavt niveau, jf. figur 3.2b. På 
den anden side lægger den historisk lave ledighed bund under forbruger-
nes tillid og giver dermed basis for fortsat vækst i det private forbrug. 
Forbrugskvoten i husholdningerne ventes omtrent at holde niveauet for 
2001 gennem prognoseperioden. 

Det indtrufne rentefald (både de korte og lange renter) har øget om-
fanget af konverteringer, specielt i 2. halvår 2001. Udbredelsen af rente-
tilpasningslån stiger ligeledes som følge af det lave niveau for de korte 
renter. Realkreditinstitutternes nettoudlån af rentetilpasningslån steg i 3. 
kvartal 2001 med 33 pct. i forhold til 2. kvartal. Refinansieringsrenten for 
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2002 er godt 1,5 pct.enheder lavere end i 20011, hvilket forstærker den 
forbrugsunderbyggende effekt yderligere, idet mange boligejere får udvi-
det deres økonomiske råderum. Hertil kommer forventningen om, at der 
har været en yderligere stigning i konverteringerne i 4. kvartal af 2001. 

Figur 3.2a. Forbrugs- og formuekvote i 
husholdningerne.

Figur 3.2b. Opsparingskvote (i hus-
holdningerne) og ledighedsprocent.
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Anm.: Korrigeret for udviklingen i aktieafkastskatten, samt omlægningen af Særlig Pen-
sionsopsparing.  

Kilde: ADAM’s databank og egne skøn.

Herudover vil lavere energipriser, personskattelettelserne i 2002 samt 
skattestoppets fastfrysning af punktafgifterne ligeledes understøtte en 
vækst i forbruget i 2002 og 2003. 

3.3. Boligmarkedet 
Kontantprisen 
Priserne på ejerboliger fortsatte med at stige frem til den seneste (foreløbi-
ge) opgørelse for 3. kvartal 2001. Værdistigningerne er fortsat kraftigst i 
hovedstadsområdet, jf. figur 3.3a2, og det er stadig ejerlejligheder, der 
vokser hurtigst i pris. 

For 2002 ventes en stigning i kontantprisen for enfamiliehuse på 3 
pct. mod 5½ pct. i 2001, jf. figur 3.3b. En stor del af stigningen i 2001 
skyldes dog overhæng ved indgangen til året. Antallet af kundgjorte 
tvangsauktioner over ejerboliger er steget en smule igennem 2001 (speci-
elt i sidste del af 2001), hvilket understøtter vurderingen om, at der er ved 

1 Forskellen mellem RealkreditDanmarks kontantlånsrente for 2002 og 2001 for Flex-
lån® type F1 er 3,95–5,61=-1,66 pct.enheder. Kilde: RealkreditDanmark. 
2 En del af forklaringen på de større prisstigninger i hovedstadsområdet er manglen på 
egnede byggegrunde, der betyder en svagere sammenhæng mellem boligpris, nyopførel-
sesomkostninger og nybyggeri. 
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at ske en vis afmatning af ejendomsmarkedet. Niveauet for tvangsauktio-
nerne er dog fortsat meget lavt. 

Figur 3.3a. Kvadratmeterpriser regionalt, 
parcel- og rækkehuse. 

Figur 3.3b. Årsstigningstakten i kontant-
prisen for enfamiliehuse. 
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Anm.: De stiplede linjer i figur 3.3b angiver årsniveauer for stigningstakten. 
Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet, ADAM’s databank og egne skøn.

Det er i høj grad de lavere renter, der trækker stigningen i 2002. Lave-
re renter reducerer finansieringsomkostningerne ved køb af ny bolig og vil 
derfor bidrage til at øge efterspørgslen, hvorved kontantprisen presses op. 

I 2003 ventes i lighed med 2002 en stigning i kontantprisen på 3 pct. 
Det er primært fremgang i de disponible indkomster og forsinkede virk-
ninger af tidligere rentefald, der ligger bag stigningen. I takt med at den 
internationale konjunktursituation forbedres, ventes lidt højere renter i 
løbet af 2002/03. Det vil isoleret set trække i retning af en afdæmpning af 
stigningstakten i 2003. 

De lavere stigningstakter i forhold til tidligere år skal ses i lyset af, at 
nogle af de faktorer, der har bidraget til de kraftige stigninger i kontant-
prisen siden 1993/94, ikke fremover vil skubbe kontantprisen yderligere i 
vejret. Det gælder blandt andet de store fald i renten og i ledigheden.3

På den anden side er der ved det nuværende renteniveau samt med ud-
sigt til pæn fremgang i indkomsterne ikke umiddelbare tegn i retning af 
væsentlige fald i kontantpriserne. 

Den forholdsvis moderate udvikling i nybyggeriet antyder endvidere, 
at der ikke er markante gevinster ved at bygge nye boliger, og at kontant-
prisen derfor ikke ligger voldsomt over omkostningerne ved at bygge nyt. 

3 Et (demografisk betinget) fald i antallet af potentielle førstegangskøbere målt ved antal-
let af personer i begyndelsen og midten af trediverne i de kommende år kan potentielt 
dæmpe kontantprisen.
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På kort sigt vil omfanget af nybyggeri dog ikke afgørende kunne påvirke 
beholdningen af boliger, hvorfor kontantprisen vil være bestemt af bolig-
efterspørgslen – og dermed især af indkomst og renteforhold. Det betyder 
samtidig, at en eventuel prisuligevægt i forhold til omkostningerne ved at 
bygge nyt inden for prognoseårene kun vil medføre et begrænset nedad-
gående pres på kontantprisen. 

Boliginvesteringerne
Boliginvesteringerne i 2000, specielt 1. kvartal 2000, var ekstraordinært 
høje grundet reparationsarbejdet efter orkanen i december 1999, og faldet 
i boliginvesteringerne gennem 2000 har i høj grad været udtryk for en 
normalisering af situationen i byggesektoren. Det fører til en betydelig 
negativ vækst i boliginvesteringerne i 2001, jf. figur 3.4a. De seneste nati-
onalregnskabstal viser imidlertid, at der i 2. og 3. kvartal 2001 samlet set 
var en lille fremgang i boliginvesteringerne på 0,8 pct. i forhold til de to 
foregående kvartaler under ét. 

Figur 3.4a. Boliginvesteringerne og det 
påbegyndte etageareal. 

Figur 3.4b. Boliginvesteringer og den 
relative kontantpris. 
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Kilde: Danmarks Statistik og ADAM’s databank. 

I de seneste måneder er nogle af indikatorerne for boligbyggeriet blevet 
svækket en smule, og skønnet for væksten i boliginvesteringerne i 2002 er 
blandt andet på denne baggrund nedjusteret med 2½ pct.enhed til 3½ 
pct. Det er først og fremmest det påbegyndte etageareal for beboelses-
bygninger, der efter en stigning i første kvartal 2001 har udviklet sig svagt 
i de to efterfølgende kvartaler. Her kan usikkerheden om ikrafttrædelses-
tidspunktet for kommuneaftalens nedsættelse af den kommunale grund-
kapital i det almene boligbyggeri have fået nogle kommuner til at forsinke 
tilsagnsgivningen i midten af 2001 og dermed igangsættelsen af nyt byg-
geri. 
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I finanslovsforslaget for 2002 er indeholdt flere initiativer på boligom-
rådet. Formålet med initiativerne er overordnet set at øge byggeriet af 
boliger og at fremme mobiliteten på boligmarkedet. 

• Det kommunale grundkapitalindskud i alment byggeri nedsættes 
(med virkning tilbage fra juni 2001) fra 14 pct. til 7 pct. af anskaffel-
sessummen. Det styrker kommunernes incitament til at igangsætte 
alment byggeri. 

• Vilkårene for selvejende ældreboliginstitutioners boligbyggeri forbed-
res, således at disse institutioner inden for en årlig kvote får mulighed 
for at nyopføre/ombygge boliger med offentlig støtte. 

• Kvoten for støttede andelsboliger hæves fra 1.000 til 1.800 boliger. 
Den offentlige støtte reduceres samtidig fra 17 til 10 pct. af anskaffel-
sessummen, og der indføres et støttemaksimum per bolig. 

• Investeringsrammen for offentlig byfornyelse reduceres med 750 mio. 
kr. svarende til en offentlig besparelse på 500 mio. kr. 

Samlet set vedrører disse initiativer et boligbyggeri på skønsmæssigt 1600 
boliger om året, jf. tabel 3.4.

Tabel 3.4. Initiativer på boligområdet. 
 2002 2003

----------- Antal boliger  ------------
Grundkapital nedsættelse 600 600
Bedre vilkår for selvejende ældreboliginstitutioner 225 225
Forøget kvote for støttede andelsboliger 800 800
Reduceret byfornyelsesramme - -
Samlet antal boliger 1) 1.625 1.625
Boliginvesteringer, mio.kr. 2) 1.013 1.013
Justeret for tilsagns- og byggeproces m.v. 3)   833 1.210 
Ditto, pct. af skønnede boliginvesteringer i 2001 1,8 2,6

1) Dette tal svarer til lige godt 10 pct. af det samlede antal påbegyndte boliger i 2000. 
Her er ikke taget højde for forskelle i størrelse, opførelsesomkostninger og kvalitet. 
2) Gennemsnitlig anskaffelsessum per bolig forudsættes at være 1,0 mio.kr. for almene 
boliger; 1,2 mio.kr. for andelsboliger og 900.000 kr. for ældreboliger. Reduktionen af 
byfornyelsesrammen indregnes med 750 mio.kr. på boliginvesteringerne.  
3) Her indregnes en vis forsinkelse som følge af den tidsmæssige dimension i tilsagns- og 
byggeproces m.v. Forsinkelsen er forudsat mindst for boliger, der henføres til grundkapi-
talnedsættelsen, og størst for investeringer, der henføres til byfornyelsesrammen. Forsin-
kelsen i processen omkring finansloven og vedtagelsen af de boligmæssige initiativer kan 
i sig selv resultere i en lille pukkel i boliginvesteringerne i 2003, idet der som følge af 
denne forsinkelse alt andet lige kan blive tale om en større forskydning af aktivitetseffekt 
fra 2002 til 2003.  
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Dette skøn er dog behæftet med betydelig usikkerhed. På den ene side 
kan nedsættelsen af kommunernes grundkapitalindskud (og forbedringen 
af vilkårene for selvejende ældreboliginstitutioners byggeri) meget vel vise 
sig at føre til et større byggeri end først ventet. Indberetninger fra kom-
munerne peger således i retning af, at der er kunne være tale om et un-
derkantskøn.4 På den anden side må påregnes en vis fortrængning af an-
dre former for boligbyggeri i forbindelse med de boligmæssige initiativer. 
Omfanget af en sådan fortrængning er i sagens natur forbundet med en 
del usikkerhed. Det bemærkes, at reduktionen af investeringsrammen for 
byfornyelse kun forventes at have en marginal effekt på antallet af boliger, 
da denne ramme først og fremmest vedrører renovering af eksisterende 
boliger. 

Disse initiativer kan dog ikke forventes at få fuldt gennemslag på byg-
geaktiviteten i 2002. Det skyldes blandt andet forsinkelsen af finansloven 
(grundet folketingsvalget i november 2001) og den tidsmæssige dimensi-
on i tilsagnsprocessen for støttet byggeri og byfornyelse. Det vil endvidere 
ikke være alle projekterede boliger i 2002, der kan påbegyndes og fuldfø-
res inden for året. Dermed bliver løftet i boliginvesteringerne i 2002 alt 
andet lige mindre, hvorfor der samtidig kommer en vækstimpuls i 2003. 

To forhold, der taler for en fornyet styrkelse af byggeaktiviteten er dels 
den lavere rente, dels at kontantpriserne som nævnt må vurderes at ligge 
lidt højere end omkostningerne ved at bygge nyt. Manglen på egnede 
byggegrunde i de største byer kan dog presse det samlede kontantprisin-
deks i vejret, uden at det af den grund giver anledning til forøget byggeri.  

Med baggrund i den ventede udvikling i kontantprisen ventes i 2003 
en moderat vækst i boliginvesteringerne på 3 pct. En del af væksten 
kommer i lighed med 2002 fra initiativerne på boligområdet, jf. oven-
stående. 

3.4. Erhvervs- og lagerinvesteringer  
Efter en meget kraftig vækst i erhvervsinvesteringerne i 2000 på 11,1 pct. 
forventes en mere behersket udvikling i de kommende år, jf. tabel 3.5. 
Erhvervsinvesteringerne faldt med 2 pct. i 2001, ca. 1¾ pct.enhed mere 
end ventet i oktoberredegørelsen. 
 Den ventede bedring af de internationale konjunkturer understøttet af 
lavere renter ventes at medføre øget investeringsefterspørgsel fra midten af 

4 De kommunale budgetter for 2002 viser, at kommunerne påregner en kraftig forøgelse 
af det samlede antal tilsagn til almene boliger fra 2001 til 2002. Ved vurderingen af 
aktivitetsvirkningen skal der tages højde for en tidsmæssig forskydning fra tidspunktet 
for et tilsagn til byggeriet igangsættes. 
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2002 og ind i 2003. Den fortsat afdæmpede konjunkturudvikling samt 
aftagende kapacitetsudnyttelse inden for industrien i 1. halvår 2002 
dæmper imidlertid investeringsvæksten i 2002. Derfor ventes kun en mo-
derat stigning i de samlede erhvervsinvesteringer på 1,1 pct. I forhold til 
oktoberredegørelsen er skønnet nedjusteret med ca. 1 pct.enhed primært 
som følge af den lavere vækst. I 2003 får de bedre konjunkturer fuldt 
gennemslag, således at investeringerne skønnes at stige med 5 pct. 

Tabel 3.5. Private erhvervsinvesteringer.
2000 2000 2001 2002 2003 

Mia. 1995-kr. ------------------ Realvækst i pct. ------------- 
Samlede erhvervsinvest.......        194,2 11,1 -2,0 1,1 5,0 
- heraf materiel ..................        146,2 13,3 -1,5 1,5 5,0 
- heraf bygninger og anlæg .          47,6 3,7 -2,5 0,0 5,0 
Konjunkturfølsomme inv.        159,1 12,1 -0,6 1,5 7,2 
- heraf materiel ..................        129,7 12,7 0,4 1,9 6,1 
- heraf bygninger og anlæg .          29,1 7,9 -3,8 -0,5 12,6 
Særlige investeringer1).........          35,0 6,6 -8,2 -0,5 -6,2 
- heraf skibe og fly .............            6,7 109,8 -40,3 -12,5 0,0 

1) Fortrinsvis investeringer i energisektoren, transport- og kommunikation, Store-
bælt- og øresundsforbindelsen, samt investeringerne i skibe og fly. 

Samlet er der dermed udsigt til svagt aftagende investeringskvoter ind i 
2002, jf. figur 3.5a. I 2003 ventes investeringskvoterne at stige lidt igen, 
blandt andet som følge af, at et stigende kapacitetspres øger det samlede 
investeringsbehov, jf. figur 3.5b. 

Figur 3.5a. Investeringskvoter i den priva-
te sektor.   

Figur 3.5b. Investeringskvote i den private 
sektor og outputgab.  
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Anm.: Kvoterne er beregnet som erhvervenes investeringer i forhold til bruttoværditil-
væksten, begge opgjort i løbende priser for den private sektor. 

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



Kapitel 3 – Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

Økonomisk Redegørelse  Januar 2002 51
 

Investeringskvoten ligger højt for materialeinvesteringerne, hvilket 
blandt andet skal ses i lyset af stigende indhold af IT-produkter med kort 
levetid5. Hvis investeringskvoten 1975-2000 for de samlede materielinve-
steringer (dvs. inkl. de offentlige investeringer) korrigeres for software-
investeringer, ligger kvoten ikke højere end tidligere, jf. figur 3.6a.

Figur 3.6a Materielinvesteringskvoter, 
inkl. og ekskl. software. 

Figur 3.6b. Udvalgte dele af de samlede 
investeringer, sæsonkorrigeret. 
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Anm.: Kvoterne i figur 3.6a er beregnet i løbende priser som de samlede investeringer i 
forhold til bruttoværditilvæksten. Figur 3.6b angiver udviklingen målt i faste pri-
ser.

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

En stor del af de senere års kraftige vækst i materielinvesteringerne i 
både løbende og faste priser kan således tilskrives øgede softwareinveste-
ringer. Siden 1990 er softwareinvesteringerne målt i faste priser 5-doblet, 
jf. figur 3.6b. 

Den kraftige vækst i softwareinvesteringerne fortsatte ind i 2001, mens 
de øvrige materielinvesteringskomponenter bøjede af. Det må antages, at 
der har været en nogenlunde tilsvarende udvikling i hardwareinvesteringer 
– der også er en del af materielinvesteringerne, men som ikke kan udskil-
les eksplicit herfra – således at de samlede IT-relaterede investeringer for-
klarer en væsentlig andel af den høje investeringskvote for de samlede 

5 Dette billede bekræftes i de nye nationalregnskabsserier for kapitalapparatet. Hvis for-
bruget af fast realkapital sættes i forhold til nettokapitalbeholdningen findes et udtryk 
for den gennemsnitlige afskrivningsrate. Denne rate er steget støt gennem de seneste 20 
år efter at have ligge fladt frem til starten af 1980’erne. Fra 1994 er væksten i afskriv-
ningsraten forøget.  



Kapitel 3 – Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

Økonomisk Redegørelse  Januar 2002 52

materielinvesteringer. IT-investeringernes underliggende kraftigere vækst 
må forventes at påvirke investeringskvoten også i prognoseårene6.

De konjunkturfølsomme investeringer  
Overordnet ventes de konjunkturfølsomme investeringer at stige med 1½ 
pct. i 2002 og 7¼ pct. i 2003, efter et anslået fald på ½ pct. i 2001.  

De konjunkturfølsomme bygge- og anlægsinvesteringer faldt med 
knap 3¾ pct. i 2001. Den seneste periodes usikkerhed omkring den frem-
tidige økonomiske udvikling, herunder udsigterne til forholdsvis beher-
sket aktivitet også i 1. halvår 2002, ventes at lede til større tilbageholden-
hed med store investeringsprojekter som eksempelvis byggeri. I 2002 for-
ventes det derfor, at investeringsniveauet forbliver lavt og endog udviser et 
mindre fald på ½ pct. Til gengæld ventes den internationale konjunktur-
vending fra 2. halvår 2002 sammen med det forholdsvis lave renteniveau, 
at lede til fornyet fremgang med aktivitetsvirkning i 2003. Her ventes, de 
konjunkturfølsomme bygge- og anlægsinvesteringer at stige kraftigt, med 
12½ pct.

De konjunkturfølsomme materielinvesteringer steg med ½ pct. i 2001. 
Dette er mindre end vurderet tidligere, men er i overensstemmelse med 
de seneste konjunkturbarometre for industrien. Her har en større andel af 
de adspurgte virksomheder nedjusteret investeringsplanerne i 2001 i for-
hold til tidligere. Ligeledes viser den seneste undersøgelse af industriens 
forventninger til investeringsaktiviteten fra oktober 2001, at aktiviteten 
var lavere – om end fortsat positiv – end vurderet tidligere.  

For 2002 er skønnet nedjusteret med 2 pct.enheder. Det er primært 
sket med udgangspunkt i den lavere internationale aktivitet og vurderin-
gen af kapacitetspresset, herunder den stigende ledighed. I 2003 ventes 
den forøgede aktivitet, herunder eksportvækst, sammen med det lave ren-
teniveau og det forøgede kapacitetspres, at lede til pæn fremgang i de 
konjunkturfølsomme investeringer. Samlet skønnes de konjunkturføl-
somme materielinvesteringer at vokse med ca. 2 pct. i 2002 og 6 pct. i 
2003.

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

6 Det er usikkert, hvornår det strukturelle skift er fuldt indfaset, og investeringskvoten 
har fundet et nyt leje, men det sker næppe inden for de nærmeste år. 
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Den seneste prognose vedrørende investeringerne i Nordsøen fra 
Energistyrelsen venter i 2002, i modsætning til tidligere, en høj investe-
ringsaktivitet, mens vurderingen for 2003 viser et pænt fald i investerin-
gerne. Der er i forhold til de øvrige offentlige erhvervsmæssige anlægsin-
vesteringer ingen ny information. En prognose fra Danske Entreprenører 
viser dog et mindre fald i 2003. Endelig ventes der både i år og til næste 
år tilbageholdenhed med investeringer i skibe og fly, blandt andet som 
følge af usikkerheden inden for rejsebranchen.  

De særlige investeringer faldt med 8¼ pct. i 2001 og ventes yderligere 
at falde med ½ pct. i 2002 og 6¼ pct. i 2003. Alt i alt en større nedjuste-
ring i 2001 og en pæn opjustering i 2002 sammenlignet med tidligere 
vurderinger.  

Lagerinvesteringerne
Lagerbevægelserne er traditionelt meget volatile og kan ændre sig vold-
somt fra kvartal til kvartal. Opgørelsen fra nationalregnskabet fra tredje 
kvartal viser et omsving i lagerinvesteringerne svarende til 0,6 pct. af 
BNP, når de tre første kvartaler af 2001 sammenlignes med samme peri-
ode sidste år.  

Lagerinvesteringerne ventes at bidrage med 0,3 pct.enhed til BNP-
væksten i 2001, mens der i 2002 ventes et negativt bidrag på 0,1 pct. af 
BNP. I 2003 ventes lagrene ikke at bidrage til BNP-væksten. I forhold til 
oktoberredegørelsen er der således tale om en opjustering på 0,2 
pct.enheder i 2001 og en nedjustering på 0,1 pct.enhed i 2002 
 
3.5. Udenrigshandel, betalingsbalance og konkurrenceevne
Med en handelsvægtet BNP-vækst i udlandet på knap 1½ pct. i år er ud-
sigterne for udenrigshandlen i 2002 dæmpet markant siden oktoberrede-
gørelsen.  

Den udenlandske BNP-vækst ventes som nævnt at udvikle sig meget 
svagt i 1. halvår 2002 for herefter at tiltage betydeligt i årets sidste halv-
del. De kraftige pengepolitiske lempelser det seneste års tid vil med de 
normale tidsforsinkelser medvirke til en konjunkturvending, og BNP-
væksten i udlandet ventes således at stige til omkring 2¾ pct. i 2003, jf. 
tabel 3.6. 
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Tabel 3.6. Udviklingen i lønkonkurrenceevne og markedsandele.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

--------------------------------- Pct. --------------------------------- 
BNP-vækst i udlandet ..... 2,0 2,8 2,7 2,8 3,4 1,4 1,3 2,8
Arb.omk. pr. time         
- Danmark ...................... 3,7 3,9 4,1 4,5 4,4 4,5 4,0 3,9
- Udlandet....................... 3,7 3,6 2,4 2,3 3,3 3,5 3,2 3,2
Effektiv kronekurs ........... -1,0 -2,8 1,3 -1,6 -4,1 1,4 0,5 0,1
Lønkonkurrenceevne....... 1,0 2,5 -3,0 -0,6 3,0 -2,4 -1,2 -0,8
Eksportmarkedsvækst ...... 6,2 8,8 9,7 4,7 12,0 1,0 2,0 7,7
Industrieksport................ 3,0 6,6 2,4 8,7 12,4 0,8 2,6 6,8
Markedsandele ................ -3,2 -2,2 -7,3 4,0 0,4 -0,2 0,6 -0,9

Anm.: BNP-væksten i udlandet er handelsvægtet. Eksportmarkedsvæksten er i den histo-
riske periode ADAM-tal, mens den i fremskrivningsperioden er OECDs skøn.  

Kilde: OECD, BLS, EU og egne beregninger. 

Industrieksporten – som udgør godt halvdelen af den samlede eksport 
– skønnes realt at vokse med 2½ pct. i år efter en vækst på ¾ pct. i 2001. 
Det er henholdsvis 2 pct.enhed og 2¼ pct.enhed mindre end ventet i  
oktober. Den betydelige nedjustering i 2001 kan blandt andet henføres til 
statistiske revisioner, mens det for 2002 er den afdæmpede internationale 
vækst, der gør sig gældende. I 2003 ventes industrieksporten at vokse med 
6¾ pct. Skønnene for udviklingen i industrieksporten og markedsvæksten 
indebærer en mindre gevinst af markedsandele i år, og et mindre tab næ-
ste år, hvilket skal ses i lyset af udviklingen i kapacitetspresset. 

Den danske lønudvikling har siden 1995 været kraftigere end i udlan-
det. Den danske lønkonkurrenceevne er på trods heraf i årene 1996-1997 
og 2000 blevet styrket via faldende effektiv kronekurs afledt af valutakurs-
bevægelser på de internationale finansielle markeder. En sådan udvikling 
kan ikke påregnes i prognoseperioden, og den relativt høje danske lønud-
vikling får derfor fuld effekt og forstærkes af en ventet stigning i kursen på 
euro og dermed på kroner. Industriens lønkonkurrenceevne skønnes i 
2002 og 2003 forringet med henholdsvis 1¼ pct. og ¾ pct., hvilket læg-
ger en dæmper på væksten i industrieksporten.   

Industrien har siden årsskiftet oplevet en svagt faldende tendens i ind-
gangen af eksportordrer. Det er de seneste måneder slået igennem på eks-
portordrebeholdningen, der nu udvikler sig mere afdæmpet, jf. figur 3.7a.
Beholdningen af eksportordrer ligger dog fortsat på et historisk højt ni-
veau, hvilket tyder på, at industrien har noget eksport til gode, og at den 
lavere internationale vækst derfor ikke i fuldt omfang slår igennem i eks-
porten på kort sigt. Kapacitetsudnyttelsen i industrien har dog igennem 
2001 været faldende, jf. figur 3.7b.
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Figur 3.7a. Indgang og beholdning af 
eksportordrer i industrien.        

Figur 3.7b. Kapacitetsudnyttelsen i 
industrien.        
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Anm.:  Ordreindgang og -beholdning er seksmåneders glidende gennemsnit. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

På trods af den meget beskedne vækst i industrieksporten steg den 
samlede reale eksport sidste år med ca. 3 pct., jf. figur 3.8a. Det skal 
blandt andet ses i lyset af, at den danske eksportsammensætning i den 
aktuelle situation er gunstig. Landbrugseksporten har draget betydelig 
fordel af udbruddet af mund- og klovsyge i flere europæiske lande, lige-
som eksporten af tjenester, herunder søtransport, har udviklet sig kraftigt 
– blandt andet som følge af en større handelsflåde i forbindelse med et 
stort dansk rederis overtagelse af et stort amerikansk rederi. Væksten i den 
samlede mængdemæssige eksport skønnes i 2002 og 2003 at blive knap 
2½ og 5¼ pct. – som følge af den internationale konjunkturudvikling og 
en ventet normalisering af landbrugs- og tjenesteeksporten. 

Figur 3.8a. Vare- og tjenesteeksport.    Figur 3.8b. Vare- og tjenesteimport. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne skøn. 

Stigningen i den samlede reale import begrænsede sig sidste år til knap 
1½ pct. som følge af den afdæmpede efterspørgsel. I 2002 og 2003 ventes 
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tiltagende vækst i blandt andet privatforbrug, investeringer og industri-
eksport at trække importvæksten op til 2½ pct. og 5½ pct., jf. figur 3.8b.

Nettoeksporten bidrager i år med 0,8 pct.enhed til BNP-væksten og er 
dermed den væsentligste kilde til fremgang. I 2002 og 2003 ventes tilta-
gende vækst i den indenlandske efterspørgsel at reducere nettoeksportens 
vækstbidrag til henholdsvis 0,2 pct.enhed og 0,1 pct.enhed. 

Eksportpriserne ventes i prognoseårene at stige lidt mere end import-
priserne, hvilket blandt andet skal ses i lyset af de større danske lønstig-
ninger. Bytteforholdet i udenrigshandlen ventes således forbedret med 
henholdsvis 0,3 og 0,4 pct. i 2002 og 2003, efter en forbedring på 0,6 
pct. i 2001.  

Overskuddet på vare- og tjenestebalancen ventes i 2002 og 2003 at 
udgøre tæt på 100 mia. kr. Løn- og formueindkomst til udlandet ventes 
at udvise en faldende tendens i prognoseperioden – primært som følge af 
faldende nettorentebetalinger afledt af faldende udlandsgæld – mens net-
tobetalingerne til EU i 2002 og 2003 ventes at stige markant som følge af 
blandt andet øget BNI-bidrag, jf. boks 3.1.



Kapitel 3 – Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

Økonomisk Redegørelse  Januar 2002 57
 

Boks 3.1. Danmarks betalinger til og fra EU. 
Danmark ventes i 2002, at bidrage med 15,1 mia. kr. til EU’s budget. Bidraget forde-
ler sig på traditionelle indtægter (toldindtægter m.v.), momsbidraget og BNI-bidrag. I 
2001 var bidraget budgetteret til 13,5 mia. kr. med en fordeling som anført i tabel a.

Tabel a. Danmarks betalinger til EU i 2001. 
 Traditionelle 

indtægter 
Moms-
bidraget 

BNI-
bidraget

Korrektion til 
fordel for UK 

Finansie-
ring i alt 

Betalinger, mia. kr. 2,3 4,1 6,1 1,0 13,5 
- i pct. af EU's 
indtægter...............  2,1 1,6 1,9 2,7   2,0 

Kilde.: EU's  almindelige budget for regnskabsåret 2001, EF-Tidende L 056.  

Bidraget på 15,1 mia. kr. er i overensstemmelse med Kommissionens og Finansmini-
steriets budgetforslag, men ikke med betalingsbalancedefinitionerne, ifølge hvilken 
EU-bidraget ventes at blive 16,1 mia. kr. 
Forskellen i opgørelserne kan henføres til to forhold: 
1. EU-landene får en refusion ved betaling af toldindtægter til EU. Denne refusi-

on trækkes fra i toldbetalingen til EU i finansloven, men ikke i betalingsbalan-
cestatistikken, hvor den bogføres som indtægter fra salg af varer og tjenester. I 
2002 forventes refusionen at udgøre ca. 0,7 mia. kr. 

2. Danmark har en række mindre udgifter til institutioner (f.eks. Europahøjsko-
ler), som ikke opføres som betalinger til EU i finansloven, men som medregnes 
i betalingsbalancestatistikken. I 2002 udgør disse udgifter ca. 0,3 mia. kr. 

Disse forhold forklarer tilsammen 1,0 mia. kr., som udgør forskellen på de 15,1 mia. 
kr. i budgettet og de 16,1 mia. kr. i betalingsbalanceopgørelsen. Danmarks Statistik 
opgør med udgangspunkt i betalingsbalancen også Danmarks indtægter, og dermed 
nettobetalinger til EU, jf. tabel b.

Tabel b. Danmarks betalinger til og fra EU ifølge betalingsbalancestatistikken.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Betalinger fra EU ...  
Betalinger til EU ....  

10,6
10,5

10,1
11,9

10,0
13,4

10,9
13,0

 9,9 
13,1

10,7
14,2

10,4
16,1

10,6
16,8

Nettobetal. fra EU..    0,2  -1,8  -3,4  -2,0  -3,2  -3,4  -5,7  -6,2 

Kilde: ADAM’s databank og egne skøn. 

Fra 1973 til og med 1996 var Danmark nettomodtager af midler fra Fællesskabet. 
Siden 1997 har nettobetalingerne til EU været positive, og Danmark må i lighed med 
andre velstillede medlemslande i de kommende år påregne at modtage relativt færre 
midler fra EU og bidrage med relativt mere til EU’s budget som følge af den foreståen-
de udvidelse af unionen. Det skal fremhæves, at gevinsterne/omkostningerne ved med-
lemskab af EU ikke kommer til udtryk ved nettostillingen, jf. Danmark i det økonomi-
ske samarbejde i EU ´98, Økonomiministeriet. Det skyldes, at nettostillingen er en bog-
holderimæssig sammenhæng, der ikke afspejler de positive effekter af f.eks. det indre 
marked og de økonomiske gevinster for medlemslandene ved udvidelsen af EU. 
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Samlet set ventes der overskud på betalingsbalancens løbende poster i 
år og næste år på henholdsvis 40½ mia.kr og 45¾ mia.kr. svarende til 
overskud på 2,9 pct. og 3,2 pct. af BNP, jf. tabel 3.7.

Tabel 3.7. Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgælden. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

----------------------------- Mia.kr. -------------------------- 
Vare- og tjenestebalance .......... 23,3 57,3 76,0 96,2 99,0 102,6
Løn- og formueindkomst......... -18,4 -16,6 -29,1 -31,1 -30,1 -28,1
EU-betalinger, netto................ -3,4 -2,0 -3,2 -3,4 -5,7 -6,2
Andre løbende overførsler........ -11,7 -18,5 -23,1 -22,6 -22,6 -22,5
Løbende poster, i alt ................ -10,2 20,2 20,6 39,1 40,6 45,8
Do. i pct. af BNP .................... -0,9 1,7 1,6 2,9 2,9 3,2
Udlandsgæld, ultimo ............... 299,0 163,0 178,0 189,9 149,3 103,6
Do. i pct. af BNP .................... 25,9 13,4 13,7 14,1 10,7 7,1

Kilde: ADAM’s databank og egne skøn. 

Udlandsgælden ventes i 2001 – på trods af det betydelige betalingsba-
lanceoverskud – at stige fra 178 mia.kr. til ca. 190 mia.kr. Det skyldes 
udviklingen på det danske og de udenlandske finansmarkeder, der peger i 
retning af kursreguleringer i udlandets favør på ca. 50 mia.kr. Med forbe-
hold for kursreguleringer ventes udlandsgælden nedbragt til omkring 104 
mia.kr. eller ca. 7 pct. af BNP ved udgangen af 2003, jf. tabel 3.7. 

Der har historisk været en tæt sammenhæng mellem udvikling i ledig-
heden og saldoen på vare- og tjenestebalancen i pct. af BNP. Et fald i 
ledigheden på 1 pct.enhed har typisk givet anledning til en forringelse af 
saldoen på vare- og tjenestebalancen på ca. 1 pct. af BNP. Omkring 1999 
indtraf der imidlertid – som følge af blandt andet Pinsepakken og ar-
bejdsmarkedsreformer – et niveaumæssigt skift, det tillader højere over-
skud på vare- og tjenestebalancen for et givet ledighedsniveau. Et sådan 
skifte indtraf også i forlængelse af strukturændringerne midt i 80´erne. De 
i prognoseperioden skønnede overskud på vare- og tjenestebalancen i pct. 
af BNP er i overensstemmelse med det nye højere niveau, jf. boks 3.2.
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Boks 3.2. Vare- og tjenestebalance og ledighed. 
Sammenhængen mellem ledigheden og saldoen på betalingsbalancens vare- og tjene-
stebalance i pct. af BNP i perioden 1976 til 2003 er illustreret i figur a.   

Figur a. Vare- og tjenestebalance og ledighed. 1976-2003. 
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Kilde: ADAM’s databank. 

Af figuren fremgår det, at der i perioden 1976-1986 var en relativ konstant sammen-
hæng, og at der derefter skete et signifikant skift omkring 1987, som muliggjorde et 
højere vare- og tjenestebalanceoverskud i pct. af BNP for et givet ledighedsomfang.
Skiftet kan blandt andet henføres til 1987-skattereformen, der medvirkede til at 
reducere nogle af strukturproblemerne i dansk økonomi. Specielt blev beskatningen af 
kapitalindkomst sænket – og dermed skatteværdien af rentefradraget for en stor del af 
husholdningerne – hvorved forskellen mellem den rente (efter skat), som husholdnin-
gerne betaler, og den rente som samfundet betaler på udlandsgælden blev mindsket. 
Endvidere har den aftagende prisstigningstakt også haft betydning, idet lavere inflati-
on ved en given realrente indebærer højere realrente efter skat for husholdningerne, 
hvilket medvirker til at øge den private opsparing. Herudover har styrkelse af de of-
fentlige finanser og strukturreformer på blandt andet arbejdsmarkedet også spillet ind, 
idet de har medvirket til at øge den offentlige opsparing. I perioden 1988-1998 viste 
sammenhængen sig igen relativ konstant indtil der i 1999 skete endnu et signifikant 
skift, der blandt andet kan henføres til effekterne af yderligere reformer.    

De i prognoseperioden skønnede overskud på vare- og tjenestebalancen for givne 
ledighedsomfang er alle i overensstemmelse det nye højere niveau.  
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Den optrukne kurve i figur a. angiver den ved OLS estimerede sammenhæng mellem 
vare- og tjenestebalancen i pct. af BNP (e-m)/y, og den registrerede ledighed i pct. af 
arbejdsstyrken (ul/ua), jf. : 

Ordinary Least Squares 
Annual data for   28 periods from 1976 to 2003 

        (e-m)/y  =  0.962 * ul/ua + 0.037 * step(87,1) + 0.061 * step(99,1) – 0.084 
                       (8.604)             (8.869)                     (9.111)                    (9.248) 

 Sum Sq     0.002   Std Err     0.009   LHS Mean   0.026 
 R Sq         0.941   R Bar Sq   0.933   F 3, 24    126.841 
 D.W.( 1)  1.435   D.W.( 2)  2.484 

Tallene i parentes angiver t-værdierne for de estimerede koefficienter. Den estimerede 
relation har en meget høj forklaringsgrad, og de estimerede koefficienter er meget 
signifikante. 

Af relationen fremgår det, at der er et næsten en-til-en trade-off mellem ledigheden, og 
saldoen på vare- og tjenestebalancen, dvs. hvis ledigheden falder med 1 pct.enhed, så 
forringes saldoen på vare- og tjenestebalancen med (knap) 1 pct. af BNP.



Kapitel 4 – Produktion, beskæftigelse, løn og priser 

Økonomisk Redegørelse   Januar 2002 61
 

4. Produktion, beskæftigelse, 
løn og priser  

Produktionen stiger behersket i 2002, mens der ventes mere gang i økonomien 
i 2003. Der er udsigt til en fremgang i beskæftigelsen på 4.500 personer i 
2002 og 16.500 personer i 2003. Det indebærer en stigning i timeproduktivi-
teten i de private byerhverv på 1,9 pct. i 2002 og 2,5 pct. i 2003. Den regi-
strerede ledighed ventes at stige en smule i 2002 fra det rekord lave niveau i 
2001. I 2003 forudses ledigheden at falde lidt igen til 145.500 personer.

De samlede lønomkostninger ventes at stige med omkring 4 pct. om året 
frem til 2003. Lønudviklingen vil på den ene side fortsat være præget af et 
relativt stramt arbejdsmarked og på den anden side af lavere inflation og i 
mindre omfang lavere personskatter i 2002. Skønnene indebærer, at løn-
omkostningerne også i de kommende år vil stige mere i Danmark end i ud-
landet og dermed isoleret set forværre konkurrenceevnen. 

Forbrugerprisinflationen ventes at aftage fra 2,4 pct. i 2001 til 1,6 pct. i 
2002. Det skal især ses i lyset af lavere fødevare- og energipriser i forhold til 
2001, hvilket isoleret set vil bidrage til at dæmpe inflationstakten i 2002. I 
forhold til oktoberredegørelsen vil bortfaldet af alle afgiftsinitiativer fra den 
tidligere regerings finanslovforslag ligeledes bidrage til at dæmpe inflationstak-
ten i 2002. I 2003 ventes forbrugerprisinflationen at stige til 1,9 pct., hvilket 
blandt andet skal ses i lyset af, at det negative bidrag fra prisstigninger på 
energi og fødevarer bortfalder. 

4.1. Produktion 
Den samlede danske produktion af varer og tjenester (BNP) ventes at 
stige med 1,4 pct. i år efter en vækst på 1,1 pct. i 2001. I 2003 skønnes 
en vækst på 2,4 pct., hvilket blandt andet skal ses i lyset af forventningen 
til opgangen i de internationale konjunkturer fra andet halvår 2002, jf. 
figur 4.1a. I 2001 var det nettoeksporten, der sammen med det private og 
offentlige forbrug trak væksten, mens investeringsefterspørgslen gav et 
negativt vækstbidrag, jf. figur 4.1b. I 2002 og 2003 er det privatforbruget 
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og investeringerne, der tager over som vigtigste vækstfaktorer, mens eks-
port og import vil udvikle sig nogenlunde parallelt.  

I forhold til oktoberredegørelsen er der tale om en nedjustering af 
BNP-væksten på 0,1 pct.enhed i 2001 og 0,3 pct.enheder i 2002, mens 
2003 medtages som prognoseår for første gang. 

Figur 4.1a. Kvartalsforløb for BNP. Figur 4.1b. Vækstbidrag til BNP. 
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Anm.:  BNP-væksten er opgjort som kvartalsvise år-til-år vækstrater. 
Kilde:  Nationalregnskabet og egne skøn.

I 2001 var de største bidragydere til produktionsvæksten de private 
serviceerhverv, industrien og de øvrige erhverv, mens der – som følge af 
fraværet af stormaktiviteten – var et negativt vækstbidrag fra bygge- og 
anlægsvirksomhed, jf. tabel 4.1.

Tabel 4.1. Vækst i produktionen (BVT) og bidrag fordelt på erhverv. 
2000 2001 2002 2003 

----------------------- Realvækst i pct. ------------------- 
Samlet produktion (BVT)............ 3,6 1,3 1,5 2,3 
Heraf (bidrag i pct.enhed)............    
   Landbrug m.v. ..........................  0,0  0,1 0,1 0,0 
   Udvinding af olie og gas m.v.....  0,2  0,0 0,0 0,0 
   Bygge- og anlægsvirksomhed.....  0,3 -0,2 0,1 0,1 
   Industri m.v..............................  0,8  0,3 0,1 0,6 
   Private serviceerhverv................  2,6  0,8 0,8 1,2 
   Offentlige tjenester ...................  0,1  0,1 0,2 0,1 
   Øvrige erhverv .......................... -0,4  0,3 0,2 0,2 
Privat sektor ................................ 4,6 1,5 1,7 2,8 
Private byerhverv ......................... 5,6      1,4      1,7      3,1 

Anm.:  Øvrige erhverv omfatter søtransport, boligbenyttelse, og imputerede finansielle 
tjenester. Private byerhverv er ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 

Kilde:  ADAM’s databank og egne skøn. 



Kapitel 4 – Produktion, beskæftigelse, løn og priser 

Økonomisk Redegørelse   Januar 2002 63
 

  Boks 4.1. Revisioner af nationalregnskabet. 
I forbindelse med offentliggørelsen af det foreløbige nationalregnskab for 3. kvartal 
2001 er der sket væsentlige revisioner af de historiske tal på visse områder tilbage til 
1998. Revisionerne skyldes især, at der er indarbejdet nye endelige nationalregnskabs-
tal for 1998 beregnet på nyere statistikkilder. Disse revisioner er ført videre i de fore-
løbige kvartalsopgørelser af nationalregnskabet frem til 3. kvartal 2001. På forsy-
ningsbalancen er de væsentligste revisioner sket på det reale private forbrug, hvor 
niveauet er sænket kraftigt, jf. figur a. Denne revision opvejes dog i nogen grad op af 
opadgående revisioner af de faste bruttoinvesteringer. Revisioner af import og eksport 
er relativt små. 
 Beskæftigelsen er hævet således, at niveauet i 2000 og 2001 i de seneste offentlig-
gjorte tal ligger ca. 20.000 personer over det tidligere offentliggjorte, jf. figur b. Revi-
sionen er fordelt ligeligt på den private og offentlige beskæftigelse. 

Figur a. Det reale private forbrug. Figur b. Den samlede beskæftigelse. 
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Kilde: Danmarks Statistik. 

Revisionerne af nationalregnskabet påvirker blandt andet de hidtidige opgørelser af 
produktivitet og forbrugskvote. På årsniveau medfører særligt det lavere niveau for 
det private forbrug i løbende priser en lavere forbrugskvote i 1998 og 2000, mens 
nedadgående revisioner af de disponible indkomster fastholder forbrugskvoten uænd-
ret i 1999, jf. tabel a. Revisionerne af beskæftigelsen påvirker opgørelsen af de erlagte 
arbejdstimer i de private byerhverv og dermed produktiviteten. Timeproduktiviteten 
i de private byerhverv er således nedjusteret med ½ henholdsvis 2 pct.enheder i 1998 
og 1999, mens den er stort set uændret i 2000. 

Tabel a. Revisioner af forbrugskvote og timeproduktivitet. 
1998 1999 2000 

Nyt NR Gl. NR Nyt NR Gl. NR Nyt NR Gl. NR 
 ------------------------------------ Pct. --------------------------------
Forbrugskvote.......... 98,8 100,2 99,8 99,8 96,6 100,0 
Timeproduktivitet1 . 1,2 1,8 0,3 2,1 4,2 4,1 

1)        Opgjort for de private byerhverv. 
Kilde:  ADAM’s databank. 
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I 2002 og 2003 er det fortsat de private serviceerhverv, der yder det 
største vækstbidrag, mens vækstbidraget fra industrien ventes forøget i 
2003. Udviklingen i 2002 og 2003 skal ses i sammenhæng med udviklin-
gen i det private forbrug og investeringerne, samt at der i 2003 igen 
kommer gang i industrieksporten. 

For den private sektor under ét, forudses produktionen (BVT) at stige 
med 1,7 pct. i 2002 mod 1,5 pct. i 2001, jf. tabel 4.1. For 2002 er der 
tale om en nedjustering på 0,3 pct.enheder i forhold til oktoberredegørel-
sen. I 2003 ventes produktionen i den private sektor at stige med 2,8 pct. 

4.2.  Beskæftigelse og ledighed 
I 2001 vurderes beskæftigelsen samlet set at være steget med 13.600 per-
soner, hvilket er godt 2.000 personer mere end skønnet i oktoberredegø-
relsen. Vurderingen er baseret på de foreløbige nationalregnskabstal for 3. 
kvartal, der viser en stigning i beskæftigelsen på 1.700 personer fra 2. til 
3. kvartal 2001, samt en større beskæftigelsesstigning i de to første kvarta-
ler af 2001 end tidligere opgjort1. Stigningen fra 2. til 3. kvartal dækker 
over et fald i den private beskæftigelse på 2.500 personer og en stigning i 
den offentlige beskæftigelse på 4.000 personer. 

De historiske erfaringer om forholdet mellem produktion og beskæfti-
gelse tilsiger, at beskæftigelsen burde være steget mindre i 2001, jf. figur 
4.2. Udviklingen i 2001 skal dog ses i sammenhæng med situationen i 
2000. I 2000 var der en meget kraftig produktivitetsvækst, således at flere 
sektorer ikke har kunnet erhverve den arbejdskraft, der var ønsket blandt 
andet som følge af knaphed på kvalificeret arbejdskraft. Det må derfor 
vurderes, at der er sket en vis indhentning i 2001. Endvidere kan virk-
somhederne på trods af den forholdsvis svage produktionsfremgang i 
2001 have været forsigtige med at afskedige medarbejderne. Dette skyldes 
blandt andet, at der er betydelige omkostninger forbundet med ansættelse 
og oplæring af nye medarbejdere i tilfælde af fornyet fremgang. I takt med 
at den internationale konjunkturvending trækker ud, må det ventes, at 

1 Nationalregnskabsstatistikken viser nu en vækst i beskæftigelsen på ca. 8.000 personer 
fra 4. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001, og 6.000 personer fra 1. til 2. kvartal 2001. Såle-
des ligger den samlede beskæftigelse de 3 første kvartaler af 2001 i gennemsnit 15.000 
personer højere end i samme periode 2000. ATP-beskæftigelsen viste en stigning på 
15.600 personer fra 4. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001, en stigning på 9.700 personer fra 
1. til 2. kvartal 2001 og et fald på 8.900 personer fra 2. til 3. kvartal 2001. Således ligger 
den samlede ATP-beskæftigelse de 3 første kvartaler af 2001 i gennemsnit 13.500 perso-
ner højere end i samme periode 2000.  
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antallet af ansættelsesophør i en periode vil være større end antallet af 
nyansættelser, jf. afsnittet om ledigheden.   

Figur 4.2. Sammenhængen mellem væksten i BVT og beskæftigelsen. 
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Anm.: Den rette linje er en standard regressionslinje, med formen %(BVT)= 0.0167 + 
1.2882*%beskæftigelse, hvor % angiver pct.vis stigning. 

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

I 2002 og 2003 forventes en beskæftigelsesudvikling, der er mere i tråd 
med den historiske sammenhæng. Der skønnes således et fald i den priva-
te sektors beskæftigelse i år, mens der fortsat ventes fremgang for beskæf-
tigelsen i den offentlige sektor. I 2003 forudses fornyet fremgang i den 
private beskæftigelse, mens væksten i den offentlige sektor er mere beher-
sket. For 2002 og 2003 ventes således en stigning i den samlede beskæfti-
gelse på henholdsvis 4.200 og 15.800 personer, jf. tabel 4.2. I 2002 er det 
en nedjustering på ca. 7000 personer sammenlignet med 
oktoberredegørelsen. 

På delsektorniveau ventes den beherskede produktionsfremgang at lede 
til faldende beskæftigelse inden for industrien i 2002. Der ventes ligeledes 
et fald i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed i 2002. 
Udviklingen skal her ses i sammenhæng med et kraftigt fald i produktivi-
teten i 2001, hvor der var et meget højt beskæftigelsesniveau på trods af 
den aftagende aktivitet, der fulgte i kølvandet efter stormreparationerne i 
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2000. Det er således – ligesom i 2001 - beskæftigelsesudviklingen inden 
for de offentlige tjenester og de private serviceerhverv, der holder den 
samlede beskæftigelsesvækst oppe. Disse erhverv er traditionelt mindre 
konjunkturfølsomme. 

Tabel 4.2. Beskæftigelse og arbejdsstyrke. 
2000 2001 2002 2003 

1000 pers. --------- Ændring i 1000 personer-------------
Privat sektor .....................  1882,3 5,6 -1,8 11,8 
Offentlig sektor ................  823,1 8,0 6,0 4,0 
I alt...................................  2705,3 13,6 4,2 15,8 
Landbrug m.v. 1) ...............  115,0 -4,0 -3,0 -3,0 
Industri ............................  454,9 -3,0 -4,0 1,0 
Bygge- og anlægsvirk.........  165,7 -0,5 -1,5 1,0 
Private serviceerhverv........  1187,1 13,5 7,0 13,0 
Offentlige tjenester ...........  782,6 7,6 5,7 3,8 
Arbejdsstyrke ....................  2855,8 7,1 9,2 12,3 
Ledighed...........................  150,5 -6,5 5,0 -3,5 
1) Inklusive boligbenyttelse og råstofudvinding.
Kilde: ADAM’s databank og egne skøn.

For 2003, hvor de internationale konjunkturer og afsætningsmulighe-
derne forudses at være mere gunstige, ventes således beskæftigelsesfrem-
gang inden for alle delsektorer undtagen landbrug m.v., hvor strukturud-
viklingen sænker beskæftigelsen. 

Over de tre år ventes arbejdsstyrken at vokse med knap 29.000 perso-
ner, jf. figur 4.3a. Det er lidt mindre en forudsat i En holdbar fremtid - 
Danmark 2010. Det skal blandt andet ses i lyset af, at arbejdsstyrken er 
revurderet på baggrund af en ny befolkningsfremskrivning fra Danmarks 
Statistik, jf. kapitel 6. Stigningen i arbejdsstyrken afspejler primært sti-
gende erhvervsdeltagelse blandt de ældre, jf. boks 4.2. Indførelsen af et års 
fleksibel barselsorlov og afskaffelsen af børnepasningsorloven vil isoleret 
set bidrage til en reduktion af arbejdsstyrken på i størrelsesordenen 2.000 
personer på sigt.  

På trods af den forholdsvis lave vækst i aktiviteten er ledigheden fortsat 
med at falde i de seneste måneder. I november 2001 var ledigheden (sæ-
sonkorrigeret) på 139.400 personer, jf. figur 4.3b, hvilket er det laveste 
niveau for den registrerede ledighed i mere end 25 år2.

2 Sammenlignet med 1960'erne og starten af 1970'erne påvirkes den registrerede ledig-
hed blandt andet af indførelse af dagpengeret for selvstændige og dimittender samt mu-
lighed for supplerende dagpenge og feriedagpenge. Med samme arbejdsmarkedssituation 
vil ledighedstallene af den grund være væsentligt højere i dag.
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Figur 4.3a. Beskæftigelse og arbejdsstyrke. Figur 4.3b Ledighed og aktivering. 
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Kilde: ADAM’s databank og egne skøn. 

En del af faldet i ledigheden i de seneste måneder kan imidlertid hen-
føres til stigende aktivering. Fraset dette bidrag har den underliggende 
ledighed i de seneste måneder været stort set konstant. Sammenholdt 
med, at den private beskæftigelse i 3. kvartal 2001 faldt lidt – særligt in-
den for industrien – kan vækstafmatningen efterhånden spores på ar-
bejdsmarkedet. En af årsagerne til, at vendingen i ledigheden først vil vise 
sig i 2002, er formentlig det føromtalte beskæftigelsesmæssige efterslæb 
fra 2000, hvor væksten var særlig høj. En del virksomheder har således 
fortsat rekrutteret arbejdskraft i 2001 på trods af udsigten til en lavere 
vækst. Hertil kommer, at de virksomheder, der ikke har haft et beskæfti-
gelsesmæssigt efterslæb, kan have været tilbageholdende med afskedigelser 
på grund af eventuelle fremtidige rekrutteringsproblemer og omkostnin-
ger i forbindelse med ansættelse og oplæring. 

Kapacitetspresset var således betydeligt det meste af 2001. Konjunk-
turindikatorerne fra industrien peger godt nok på aftagende kapacitetsud-
nyttelse, men der er forsat flere brancher, der angiver mangel på (visse 
typer) arbejdskraft som årsag til produktionsbegrænsninger. Den seneste 
statusrapport fra arbejdsmarkedsrådene peger heller ikke på en nedgang i 
omfanget af flaskehalsproblemer, jf. boks 4.3.

Endelig tyder de forholdsvis høje lønstigningstakter i både 2. og 3. 
kvartal 2001 på, at der fortsat er et vist pres. Det understøttes af, at det 
beregnede niveau for den strukturelle ledighed aktuelt ligger ca. ½ 
pct.enhed over den faktiske ledighed, jf. figur 4.4a. 
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Boks 4.2. Om erhvervsfrekvenser og arbejdsstyrke. 
I perioden fra 2000 til 2003 skønnes arbejdsstyrken at stige med 29.000 personer. I 
et grundforløb med uændret erhvervsdeltagelse opdelt på køn, alder og herkomst vil 
arbejdsstyrken reduceres med op mod 20.000 personer over de 3 år. Den ventede 
stigning i arbejdsstyrken kræver derfor, at erhvervsdeltagelsen skal stige svarende til 
48.000 personer over perioden.

Tabel a. Bidrag til ændring i arbejdsstyrken, 2000 – 2003. 
Heraf bidrag fra: 

 Samlet 
ændring 

Grundforløb1 Overførsels-
frekvenser

---------------1.000 personer ---------------
Arbejdsstyrken .........................................  29 -20  48 
Overførselsmodtagere uden for arbejds-
styrken og øvrige udenfor arbejdsstyrken .... -12  36 -48 

      Overgangsydelse............................... -14   2 -16 
      Efterløn ...........................................  15 15     0 

Førtidspension .................................  -6 13 -19 
Øvrige .............................................  -7   6 -13 

15-66 årige.............................................   16 16 - 

Anm.: Ændringen i arbejdsstyrken findes ved at trække overførselsmodtagere uden for 
arbejdsstyrken fra det rene demografiske bidrag (15-66 årige). Et fald i antal 
personer udenfor arbejdsstyrken modsvarer en tilsvarende stigning i 
arbejdsstyrken. 

Kilde:  Egne beregninger.

    Hovedparten af stigningen i erhvervsdeltagelsen kan henføres til de ældre alders-
grupper på grund af udfasningen af overgangsydelsen, den lave tilgang til førtidspen-
sion og de skønnede virkninger af efterlønsreformen. Bidraget fra førtidspension skal 
ses i sammenhæng med oprettelsen af flere fleksjob.   
    Baggrunden for, at andelen på efterløn er uændret over de 3 år på trods af, at efter-
lønsreformen er begyndt at virke efter hensigten, er, at tilgangen til efterløn var 
stigende umiddelbart før vedtagelsen af efterlønsreformen, hvilket isoleret set 
medfører en stigning i andelen på efterløn, som modsvarer virkningerne af 
efterlønsreformen i perioden.   

I 2001 faldt den registrerede ledighed med 6.500 personer til 144.000 
personer, hvilket er 2.500 personer færre end ventet i oktoberredegørel-
sen, jf. tabel 4.2. I løbet af 2002 ventes den registrerede ledighed at stige 
med i størrelsesordenen 17.000 personer svarende til et gennemsnitligt 
niveau på 149.000 personer for året. Der er dermed foretaget en opjuste-
ring af stigningen i ledigheden på ca. 3.000 personer i forhold til oktober-
redegørelsen, hvilket kan henføres til en svagere beskæftigelsesvækst. Den 
forøgede ledighed ventes imidlertid kun at være midlertidig, idet den for-
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udsete vækstfremgang fra 2. halvår 2002 skønnes at lede til et fald i ledig-
heden i løbet af 2003. Mod slutningen af 2003 ventes ledigheden dermed 
nogenlunde tilbage på det nuværende niveau. 

 Boks 4.3. Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af flaskehalse i 4. kvartal    
 2001 og 3. kvartal 2002.

På kort sigt (frem til 4. kvartal 2001) vurderes det, at der på det offentlige arbejds-
marked er mangel på sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger og folke-
skolelærere. Overordnet er denne situation uændret sammenlignet med 3. kvartal 
2001.  

På det private arbejdsmarked vurderer rådene, at der stadig er flaskehalse inden 
for langt de fleste brancher, og at der vil ske en lille stigning i antallet af flaskehalse 
fra 3. til 4. kvartal 2001. Der ventes således nye flaskehalse indenfor blandt andet 
fremstillingsfag (f.eks. maskinsnedkere og maskinarbejdere) og serviceområdet (IT-
personale, bagere, slagtere m.v.). De største flaskehalsproblemer findes dog inden for 
bygge- og anlægsområdet, hvor der er stor mangel på elektrikere.  

På længere sigt (frem til 3. kvartal 2002) vurderes det, at der generelt vil være en 
lille stigning i antallet af mulige flaskehalse for hele det offentlige område sammen-
lignet med 3. kvartal 2001. Specielt inden for undervisningssektoren ventes der flere 
flaskehalsproblemer på længere sigt. 

På det private arbejdsmarked vurderer rådene, at der inden for jern- og metalin-
dustrien fortsat er risiko for flaskehalsproblemer, samt at der desuden er potentielle 
flaskehalse inden for træ- og møbelindustrien og elektronikindustrien. Ligeledes 
vurderer hovedparten af alle regionerne, at der fortsat er risiko for flaskehalse inden 
for servicesektoren. 

Ledigheden vurderes i 4. kvartal 2001 at ligge godt 7.000 personer lavere end i 
4. kvartal 2000. I 3. kvartal 2002 ventes ledigheden at ligge ca. 2.500 personer lave-
re end i 3. kvartal 2001. Tidligere vurderinger af ledigheden for 1. og 2. kvartal 
2002 peger også på et lavere niveau sammenlignet med samme periode 2001. Det 
skal dog bemærkes, at disse skøn ikke revideres løbende og derfor ikke er revideret i 
de seneste vurdering. 

Kilde: Arbejdsmarkedsredegørelse 4. kvartal 2001: Arbejdsmarkedsrådenes vurde-
ring af udviklingen på arbejdsmarkedet. 

Set i forhold til den strukturelle ledighed ventes presset på arbejdsmar-
kedet at aftage en smule i år, for derefter at forøges lidt igen mod slutnin-
gen af prognoseperioden. Det må dog understreges, at skønnene for ar-
bejdsmarkedet er mere usikre end normalt, idet vendepunktet i de inter-
nationale konjunkturer vanskeligt kan forudses præcist. Hvis vendingen 
udskydes kan en situation med en noget større stigning i arbejdsløsheden 
indtræffe. Omvendt kan stigningen i ledigheden blive mindre end det er 
lagt til grund her, hvis de internationale konjunkturer retter sig forholds-
vis hurtigt. 
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Figur 4.4a. Faktisk og strukturel ledighed. Figur 4.4b. Dekomponering af timepro-
duktivitetsvæksten for de private byer-
hverv 1980-2003.
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Anm.: Beregningen af den strukturelle ledighed er behæftet med usikkerhed. Til illustra-
tion af usikkerheden viser konfidensbåndene, at den faktiske strukturledighed 
med 80 pct. statistisk sandsynlighed ligger inden for disse bånd. I figur 4.4b. er 
der som faktoraflønningsandel anvendt et gennemsnit over perioden 1980-2000. 

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

4.3.  Produktivitet 
Produktionsvæksten i de private byerhverv i 2001 og 2002 realiseres alene 
gennem en stigning i produktiviteten (pr. time) på godt 1½ pct. som 
gennemsnit. Derimod giver det præsterede antal arbejdstimer et negativt 
bidrag. Det afspejler, at et fald i den gennemsnitlige arbejdstid mere end 
opvejer bidraget fra en svagt stigende beskæftigelse. 

Den lave vækst i produktiviteten i 2001 skal ses i sammenhæng med 
en høj produktivitetsvækst i 2000. Væksten i produktiviteten for de to år 
under et ligger således over den historiske trend for perioden 1980-2000. 
I 2003 forventes en produktivitetsvækst lidt over den historiske trend. 

Det er især udviklingen i totalfaktorproduktiviteten, der forklarer vari-
ationerne i produktiviteten3, idet bidraget fra kapitalindsatsen svinger 
langt mindre, jf. figur 4.4b. Det fremgår også, at den kraftige produktivi-
tetsvækst i 2000 primært kan tilskrives en høj vækst i totalfaktorprodukti-
viteten. I 2001 kom det største vækstbidrag imidlertid fra kapitalindsat-
sen, mens det i 2002 og 2003 igen ventes at være væksten i totalfaktor-
produktiviteten, der dominerer. 

3 Med en antagelse om eksistensen af en makroproduktionsfunktion med konstant skala-
afkast, f.eks. af Cobb-Douglas-typen, kan produktivitetsvæksten med en given faktoraf-
lønningsandel dekomponeres i bidrag fra øget kapitalindsats, dvs. kapitalmængde per 
arbejdstime (kapital-deepening), samt i totalfaktorproduktiviteten (Solow-residualen, der 
approksimerer de tekniske fremskridt).
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Tabel 4.3. Produktiviteten i de private byerhverv1).
1980-2000 2000 2001 2002 2003 

-----------------------årlig realvækst i pct. --------------------- 
BVT i faste priser................. 2,1 5,6 1,4 1,7 3,1 
Beskæftigelse........................ 0,4 1,3 0,6 0,1 0,8 
Mandeproduktivitet............. 1,7 4,2 0,8 1,5 2,3 
Aftalt arbejdstid ................... -0,5 0,0 -0,6 -0,3 -0,2 
Timeproduktivitet 2)............. 2,0 4,2 1,3 1,9 2,5 

1) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 
2) Produktion pr. præsteret arbejdstime. Den faktiske arbejdstid kan ændre sig af 

andre grunde end ændringer i den aftalte arbejdstid. 
Kilde: ADAMs databank og egne skøn.

4.4. Løn 
Den årlige lønstigningstakt for hele DA-området er opgjort til 4,4 pct. i 
3. kvartal 2001. Det er 0,5 pct.enheder mindre end i 2. kvartal, hvilket 
primært skyldes, at stigningstakten ikke længere påvirkes af de store pen-
sionsforhøjelser i 3. kvartal 2000. Både i fremstillings- og serviceerhverv 
har stigningstakterne det sidste halve år været betydeligt større end i det 
forudgående år, mens der er sket en afdæmpning i bygge- og anlægssekto-
ren fra et højt niveau, jf. figur 4.5a.

De forøgede lønstigningstakter fra og med 2. kvartal 2001 kan kun 
delvist tilskrives bidrag fra flere feriefridage og forhøjede pensionsudbeta-
linger, som er aftalt af arbejdsmarkedets parter i forbindelse med overens-
komstforhandlingerne. Der er således også tegn på højere lokale lønregu-
leringer i 2001, især for højere uddannede funktionærer. Det viser sig ved 
en stigende forskel mellem den faktiske lønstigningstakt og et overens-
komstbaseret referenceforløb for lønudviklingen, jf. figur 4.5b.

De tiltagende lønstigninger i den senere tid er i kombination med fal-
det i ledigheden tegn på, at presset på arbejdsmarkedet fortsat er betyde-
ligt. Samtidig skal lønstigningerne dog ses i sammenhæng med, at real-
lønnen kun voksede med ½ pct. i 2000 trods pæn fremgang i produktivi-
teten. Lønkvoten i private byerhverv – dvs. lønningernes andel af den 
samlede værditilvækst – faldt således i 2000. 

Vurderingen af lønstigningerne i den private sektor er på baggrund af 
de seneste tal opjusteret med 0,1 pct.enhed i forhold til oktoberredegørel-
sen til 4,3 pct. i 2001. Opjusteringen skyldes, at faldet fra 2. til 3. kvartal 
var mindre end tidligere forudsat. 
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Figur 4.5a. Lønudvikling på hovedbran-
cher inden for DA-området.

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

Kilde: DA og egne beregninger.

I 2002 ventes en lidt lavere lønstigningstakt på 3,8 pct. Det skyldes 
blandt andet, at lavere inflation antages at dæmpe de samlede lønkrav. 
Lavere vækst og den forventede indsnævring af outputgabet trækker også i 
retning af et mindre opadgående pres. I forhold til oktoberredegørelsen er 
lønstigningerne for 2002 nedjusteret en anelse, dels fordi inflationsskøn-
net er reduceret, men også fordi afmatningen er lidt dybere end hidtil 
antaget.  

For 2003, hvor der på en række områder skal forhandles løn for det 
sidste overenskomstår, er der regnet med en lønstigningstakt på 3,9 pct. 
Det skal blandt andet ses i lyset af den ventede vending i konjunkturerne, 
og at ledigheden dermed forventes at ligge lidt under det niveau, som er 
forenelig med stabil løn- og prisinflation på sigt (den strukturelle ledig-
hed).

For hele prognoseperioden er skøn for løn og ledighed m.v. bereg-
ningsteknisk afstemt med et stort set uændret niveau for den strukturelle 
ledighed. 

Virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger ventes at stige med 4,0 
pct. i 2002 mod 4,5 pct. i 2001. Udviklingen i de øvrige arbejds-
omkostninger skønnes således at hæve stigningstakten med 0,2 pct.enhed 
i både 2001 og 2002 i forhold til stigningen i timefortjenesterne. I 2003 
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ventes en stigning i de samlede arbejdsomkostninger på 3,9 pct. svarende 
til stigningen i timefortjenesten.  

Virksomhedernes samlede lønomkostninger ventes i prognoseperioden 
at stige med ca. 1 pct.enhed mere i Danmark end i udlandet, jf. figur 
4.6a. Siden 1997 er lønningerne vokset hurtigere i Danmark end i udlan-
det. Det har isoleret set forværret de danske virksomheders konkurrence-
evne i perioden. 

I løbet af det seneste år er lønstigningstakten i staten øget fra knap 3 til 
5½ pct. Stigningen kan fortrinsvis henføres til profilen i overenskomster-
ne på det statslige område, men der er i 3. kvartal 2001 også tegn på en 
øget reststigning, jf. figur 4.6b. En senere udmøntning af puljemidler end 
forudsat i referenceforløbet synes imidlertid at kunne forklare hovedpar-
ten af den store reststigning i 3. kvartal. I kommunerne har lønstignin-
gerne ligget mellem 3 og 4 pct. i de tre første kvartaler i 2001. 

Figur 4.6a. Lønudvikling i Danmark, 
euroområdet og udlandet i alt.

Figur 4.6b. Timefortjeneste og reference-
forløb på det statslige område.
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Anm.: Referenceforløbet er baseret på den samlede overenskomstramme i staten.  
Kilde: DA’s Internationale Lønstatistik, BLS, Danmarks Statistik og egne beregninger.

På baggrund af de gældende overenskomster vurderes årslønnen ekskl. 
reststigning i den offentlige sektor at være steget med 3,3 pct. i 2001, jf. 
tabel 4.4. I dette forår genforhandles overenskomsterne i staten og kom-
munerne. I prognosen er beregningsteknisk indlagt en stigning i årsløn-
nen ekskl. reststigning på 2½ pct. i både 2002 og 2003. 
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Tabel 4.4. Lønstigninger og satsreguleringsprocent. 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003

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

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

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

Kilde: DA’s StrukturStatistik samt egne beregninger og skøn.

4.5. Priser 
Både forbruger- og nettoprisinflationen blev 2,4 pct. 2001 og er begge 
aftagende efter en periode i 1999 og 2000, hvor især stigende energipriser 
pressede inflationen op, jf. figur 4.7a. Det igangværende fald i prisstignin-
gerne skyldes primært aftagende inflationsbidrag fra energipriserne. Høje 
prisstigningstakter på fødevarer har været med til begrænse faldet i inflati-
onstakten gennem 2001, jf. figur 4.7b. 

Figur 4.7a. Forbruger- og nettopriser. Figur 4.7b. Fødevarer og brændsel, års-
stigningstakt. 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

Væksten i engrospriserne er ligeledes aftaget markant gennem 2001, jf. 
figur 4.8a. Det skyldes især et stærkt aftagende og senest negativt bidrag 
fra prisstigningstakten på råvarer, hvilket især kan henføres til kraftigt 
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aftagende råoliepriser samt en stabilisering af den effektive kronekurs i 
2001 i forhold til 2000, jf. figur 4.8b. Prisstigningstakten på danske og 
importerede varer ekskl. energi er imidlertid også aftaget i 2001. 

Figur 4.8a. Engrospriser. Figur 4.8b. Den effektive kronekurs. 
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Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank.

I 2002 ventes både forbruger- og nettoprisinflationen at aftage yderli-
gere i forhold til 2001. Det skal især ses i lyset af lavere fødevare- og ener-
gipriser i forhold til 2001, hvilket isoleret set vil bidrage til at dæmpe in-
flationstakten i 2002, jf. tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Dekomponering af prisstigningstakten.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 ------------------------------- Pct. ------------------------------- 
Forbrugerprisindeks ............. 1,9 2,5 3,0 2,4 1,6 1,9 
Afgifter, bidrag ................... 0,4 0,4 -0,2 0,0 0,0 -0,2 
Nettoprisindeks .................. 1,5 2,1 3,2 2,4 1,6 2,1 

------------------ Vækstbidrag, pct.enhed -------------------- 
Fødevarer............................  0,3 0,1 0,3 0,5 0,1 0,2 
Energi.................................. 0,1 -0,2 1,2 -0,1 -0,5 0,2 
Husleje og offentlige takster . 0,5 0,8  1,0 0,9 0,8 0,8 
Importvarer, ekskl. energi .... 0,1 -0,0 0,6 0,2 0,3 0,4 
Underliggende inflation ....... 0,8 1,1 0,1 0,9 0,9 0,5 
 ------------------------------- Pct. ------------------------------- 
Enhedslønomkostning1)....... 2,8 1,9 -0,3 2,8 1,7 1,2 
Produktivitet1)................... 1,3 1,1 4,2 0,8 1,5 2,3 

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

Forbruger- og nettoprisinflationen ventes i 2002 at blive 1,6 pct., hvil-
ket er 0,3 pct.enhed mindre end i oktoberredegørelsen. Denne nedjuste-
ring skal primært ses i lyset af to forhold. For det første bortfalder alle 
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afgiftsinitiativer fra den tidligere regerings finanslovsforslag. Det bidrager 
til et fald i inflationstakten på 0,2 pct.enhed. For det andet ventes energi-
priserne at give et større negativt bidrag til inflationstakten, fordi skønnet 
for råolieprisen i danske kroner er blevet nedjusteret. 
  I 2003 ventes forbruger- og nettoprisinflationen at stige til henholdsvis 
1,9 pct. og 2,1 pct. Stigningen skal blandt andet ses i lyset af, at det nega-
tive bidrag fra prisstigninger på energi og fødevarer bortfalder. Der er 
forudsat en langsom udfasning fra 2003 af afgifter på grænsehandelsvarer, 
hvilket isoleret set har prisdæmpende effekt, idet lempelserne imidlertid er 
forudsat finansieret inden for den samlede afgiftsramme. Derudover be-
tyder skattestoppet, at forbrugerprisstigningen er 0,1 pct.enhed lavere, 
end hvis alle afgifter fastsat i kroner og øre øges i takt med pris-
udviklingen.  

Mens inflationen i 2000 og 1. halvår 2001 primært var drevet af ude-
frakommende forhold (i form af kraftige energi-, fødevarepriser og im-
portprisstigninger) har inflationen i 2. halvår 2001 især været bestemt af 
indenlandske forhold. Denne tendens ventes at fortsætte ind i 2002. 

Den underliggende inflation (dvs. den del som fastlægges af udviklin-
gen i løn, produktivitet og avancer i Danmark) er senest tiltaget til 2¾ 
pct. efter et kraftigt dyk igennem 2000, jf. figur 4.9a. Faldet i 2000 kan 
tilskrives en meget afdæmpet udvikling i enhedslønomkostningerne, men 
skal også ses i lyset af udefra kommende prisstigninger, som på kort sigt 
opfanges i avancerne og først slår igennem med en vis forsinkelse. 

Figur 4.9a. Den underliggende inflation. Figur 4.9b. Inflationen i Danmark og 
euroområdet. 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

I 2002 ventes den underliggende inflation at blive ca. 2½ pct. efter at 
have ligget på gennemsnitligt 1¾ pct. i 2001. Stigningen skal blandt an-
det ses i lyset af den kraftige vækst i enhedslønomkostningerne i 2001, 
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som ventes at slå igennem på den underliggende inflationstakt i 2002 
med en vis forsinkelse. I takt med at produktivitetsvæksten ventes at tilta-
ge i 2002 og 2003, og stigningstakten i enhedslønomkostningerne derfor 
aftager, skønnes den underliggende inflation at falde til 1,3 pct. i 2003. 

Inflationen i Danmark har siden midten af 2000 ligget under inflatio-
nen i euroområdet, jf. figur 4.9b. Den lavere inflation skyldes dels, at fø-
devareprisstigningerne i euroområdet har været højere end i Danmark i 
2001, dels at energipriserne er steget mere i euroområdet i 2000 og 2001, 
jf. tabel 4.6. Det er modsat billedet i slutningen af 1998 og 1999, hvor 
inflationen steg kraftigere i Danmark end i euroområdet blandt andet 
fordi energipriserne dengang steg en del kraftigere i Danmark. Kerneinfla-
tionen – som måler stigningstakten i HICP-indekset ekskl. uforarbejdede 
fødevarer og energi – lå højere i Danmark end i euroområdet indtil mid-
ten af 2001, hvorefter de har ligget på stort set samme niveau omkring 
2½ pct. 

Tabel 4.6. Årsstigningstakter i HICP-indekset og udvalgte underindeks.
Danmark Euroområdet

Vægte Nov.
2001

Seneste 
12

mdr. 

Vægte Nov.
2001

Sene-
ste 12 
mdr. 

----------------------------- Pct. ---------------------------- 
HICP-indeks i alt ..................... 100 1,7 2,4 100 2,1 2,7
Føde- og  drikkevarer................ 15,9 3,4 3,8 16,3 5,1 4,8
Øl/spiritus og tobak ................. 6,0 0,3 2,6 4,0 3,0 2,7
Bolig og brændsel ..................... 18,8 1,7 3,2 15,6 1,2 3,7
- herunder brændsel.................. 7,6 -0,6 3,0 5,3 -0,5 7,6
Transport ................................. 16,4 -0,2 1,3 15,6 -1,3 1,7
- herunder benzin..................... 3,3 -8,9 -0,2 4,2 -10,5 0,2
Andre varer og tjenester ........... 7,0 5,2 4,2 7,4 3,3 2,9
Varer ....................................... 66,1 0,7 1,8 61,9 1,6 2,8
Tjenester .................................. 33,9 3,6 3,3 38,1 2,8 2,5
HICP-indeks ekskl. energi........ 89,1 2,3 2,4 90,5 2,7 2,5
Kerne-inflation......................... 82,8 2,3 2,3 82,5 2,4 2,1

Kilde: Danmarks Statistik. 
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5. Finanspolitik og offentlige 
finanser 

Det offentlige forbrug ventes at vokse realt med 1,3 pct. i 2002 og 0,7 
pct. i 2003. Dermed overholdes for de to år under et det mellemfristede 
mål for væksten i det offentlige forbrug på ca. 1 pct. årligt. Såvel ud-
giftstrykket som skattetrykket, der fra 2002 og frem er påvirket af skat-
testoppet, falder i 2002 og 2003. Det offentlige overskud skønnes at 
blive 1,9 pct. af BNP i 2002 og 2,1 pct. i 2003. Overskuddene er tek-
nisk reduceret med ½ pct.enhed som følge af omlægningen af det særlige 
pensionsbidrag. Den offentlige bruttogæld ventes at falde fra 43 pct. af 
BNP ved udgangen af 2001 til 40 pct. i slutningen af 2003. Den et-
årige finanseffekt skønnes i 2002 at være ca. 0,2 pct. af BNP på linie 
med den tidligere regerings finanslovforslag, mens finanspolitikken i 
2003 forudsættes at være stort set neutral. På mellemfristet sigt lægges 
finanspolitikken til rette med henblik på skattestoppet og en reduktion 
af gælden i et tilstrækkeligt tempo til, at udgiftsstigningen som følge af 
den stigende andel af ældre kan imødekommes.  

Med omlægningen af den særlige kollektive pensionsopsparing til en 
fuldt individuel opsparingsordning kræves et overskud på de offentlige 
finanser på 1½-2½ pct. af BNP mod tidligere 2-3 pct. af BNP. Æn-
dringen har ingen betydning for statsgæld og for kravene til finanspoli-
tikken. I lyset heraf er finanspolitikken holdbar, idet det strukturelle 
overskud i 2002 og 2003 udgør knap 2 pct. af BNP. 

Der er redegjort samlet og detaljeret for statens og den samlede of-
fentlige sektors finanser i Budgetoversigt 1, januar 2002.  
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5.1. Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Finanspolitikken, som ligger til grund for konjunkturvurderingen, 
er baseret på skøn over de kommunale udgifter og finanslovsforsla-
get for 2002. Finanspolitikken er dimensioneret således, at den 
samlede finanseffekt for 2002 svarer til ca. 0,2 pct. af BNP. Den 
omfatter ud over nye initiativer blandt andet en række besparelser, 
herunder på det statslige område. 

Det forudsættes dermed, at finanspolitikken har omtrent samme 
stramhedsgrad, som i det finanslovforslag, der blev fremlagt af den 
tidligere regering. 

Finanspolitikken giver dermed et begrænset positivt vækstbidrag 
i 2002, som blandt andet skal ses i sammenhæng med forsinkede 
afdæmpende effekter fra blandt andet Pinsepakkens tiltag i forhold 
til at styrke incitamentet til opsparing. Dermed er den økonomiske 
politik under ét stort set aktivitetsneutral i 2002.  

For finanspolitikken i 2003 er beregningsteknisk forudsat en om-
trent neutral finanseffekt.  

Finanspolitikkens stramhedsgrad skal blandt andet ses i lyset af, 
at arbejdsmarkedet fortsat er relativt presset med historisk lav ledig-
hed for en række faggrupper. Lønstigningerne er taget til i forhold 
til 2000 og ventes for 2001 som helhed at ligge godt 1 pct.enhed 
over lønstigningerne i udlandet, jf. figur 5.1a. Den underliggende 
inflation (dvs. den del, som overvejende er bestemt af den inden-
landske udvikling i løn, produktivitet og avancer) er desuden steget 
til 2¾ pct. Endelig er det beregnede outputgab fortsat positivt, jf. 
figur 5.1b. Det er udtryk for, at der fortsat er et konjunkturbetinget 
inflationspres.  

Figur 5.1a. Stigning i lønomkost-
ningerne i Danmark og udlandet.

Figur 5.1b. Outputgab.
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Kilde: DA, OECD og egne beregninger. 
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Udviklingen i ledighed og beskæftigelse tyder på, at afmatningen 
er begyndt at påvirke arbejdsmarkedet. Den svage vækst i de kom-
mende kvartaler styrker tendensen, men næppe i et omfang som helt 
eliminerer det opadgående pres. Det skal ses i lyset af to forhold: 

For det første er vækstpotentialet begrænset, også i forhold til mange 
andre vestlige lande. Det skyldes blandt andet, at den aftalte arbejdstid er 
sat ned, og at ledigheden ikke varigt kan bringes længere ned med de gæl-
dende strukturer på arbejdsmarkedet. En vækst, der ligger væsentligt over 
de 2 pct., må derfor som udgangspunkt forventes at skærpe kapacitets-
presset i dansk økonomi. 

For det andet er der udsigt til, at afmatningen afløses af tiltagen-
de vækst fra og med andet halvår 2002. De meget kraftige lempelser 
af pengepolitikken i USA og Europa – samt kraftige finanspolitiske 
lempelser i USA – må således ventes at virke med stigende kraft 
gennem 2002 og med fuld styrke i 2003. Virkningen af de lavere 
renter forstærkes af overgangen til flekslån. Den faldende rente kan 
derfor have lidt større effekt på boligmarkedet og privatforbruget 
end tidligere.  

Med en vækstprofil for udlandet, som svarer til den danske, styr-
kes opgangen også af bedre internationale afsætningsmuligheder. 
Desuden kan påregnes et positivt vækstbidrag, i det omfang udsky-
delse af forbrug og investeringer som følge af større usikkerhed 
kommer oven i det forbrug, der er planlagt for 2002.  

Finanspolitikken for 2002 har ikke mulighed for at afbøde de 
forventeligt negative vækstimpulser fra udlandet i de nærmeste kvar-
taler. Eventuelle ændringer af stramhedsgraden i finanspolitikken 
vil først virke i løbet af 2002 og 2003, hvor de i så fald vil være 
sammenfaldende med gennemslaget af den kraftige lempelse af pen-
gepolitikken i udlandet og i Danmark. Med indregning af virknin-
ger fra tidligere år er der således udsigt til et betydeligt vækstbidrag 
som følge af renteændringer på 1 til 2 års sigt, som især kan til-
skrives de seneste rentefald, jf. tabel 5.1.
    I 2002 og 2003 ophører samtidig den betragtelige vækstafdæmp-
ning som i perioden 1997-2001 er udgået fra stramninger af finans-
politikken og reduktionen af rentefradragets skatteværdi i forbindel-
se med Pinsepakken, jf. tabel 5.1.
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Tabel 5.1. Dekomponering af bidrag til BNP-vækst. 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 ------------------------------- Pct. --------------------------------
BNP-vækst ................................ 2,5 3,0 2,8 2,1 3,2 1,1 1,4 2,4
Etårig finanseffekt ..................... 0,7 -0,5 0,1 0,3 -0,1 0,2 0,2 - 
Flerårige virkninger, heraf: ---------------------- Pct. enhed ------------------------- 
Økonomisk politik .................... 0,4 -0,7 -1,3 -1,3 -1,1 -0,5 -0,2 - 
 - Flerårig finanseffekt................ 0,4 -0,7 -0,7 -0,4 -0,5 -0,2 -0,2 - 
 - Opsparingsvirkninger m.v..... 0,0 0,0 -0,4 -0,6 -0,5 -0,4 -0,1 - 
Stedfundne renteændringer1 . 0,1 0,5 0,7 0,8 0,2 -0,4 0,1 0,4
Andre forhold............................ 2,0 3,2 3,4 2,6 4,1 2,0 1,5 2,02

1) Den beregnede effekt af stedfundne renteændringer er opgjort som de isolerede 
virkninger på væksten af renteudviklingen siden 1993 og frem til udgangen af 
2001. Virkningerne af eventuelle senere rentestigninger er derfor ikke medtaget. 
Der er i beregningen ikke indregnet effekten af, at en stigende del af nye huslån 
optages som flekslån. Indregningen af en sådan effekt vil øge de positive bidrag i 
2002 og 2003. 

2) Inkl. økonomisk politik. 
Anm.: Den flerårige finanseffekt er virkningen på væksten fra finanspolitiske ændringer i 

både det pågældende og de forudgående år. De flerårige finanseffekter er i årene 
1997-2002 større og mere vækstdæmpende end de ét-årige effekter. Det skyldes, 
at de stedfundne skattestigninger virker med forsinkelse. 

Kilde: Egne beregninger.

Det samlede vækstbidrag fra den økonomiske politik er omtrent 
neutralt i 2002. Det dækker blandt andet over en flerårig finansef-
fekt, som er –0,2, idet den positive ét-årige finanseffekt for 2002 
opvejes af forsinkede (negative) vækstbidrag fra tidligere års finans-
politiske beslutninger.   
      I prognoseårene er aktivitetsbidraget fra den forudsatte økonomiske 
politik neutral. Der er afstemt med, at vækstbidraget fra rentebevægelser 
øges, samtidig med at privatforbruget ventes at stige med mere normale 
vækstrater.  

5.2.  De offentlige udgifter 
Det offentlige forbrug skønnes i 2002 at vokse med 1,3 pct. i faste 
priser. Vurderingen er foretaget på grundlag af regeringens fremlag-
te forslag til finanslov og under forudsætning af, at kommuner og 
amtskommuner ikke fuldt ud udmønter den budgetterede vækst i 
forbruget.  

I 2001 anslås væksten i det offentlige forbrug at have været 1,7 
pct., mens stigningen året før var 0,6 pct. Forløbet var blandt andet 
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påvirket af forsinkelserne af aktiveringsindsatsen i 2000. For de to 
år under ét var den gennemsnitlige vækst i det offentlige forbrug 
således lidt over 1 pct. Den mellemfristede ramme for stigningen i 
det offentlige forbrug er ca. 1 pct. om året, jf. kapitel 6.

I 2003 er der forudsat en vækst i det offentlige forbrug på 0,7 
pct. Den gennemsnitlige vækst i 2002 og 2003 vil dermed svare til 
det mellemfristede mål. 

Årslønnen for offentligt ansatte (ekskl. reststigning), jf. afsnit 
4.4, forudsættes efter en stigning på 3,3 pct. i 2001 at gå op med 
2,5 pct. i både 2002 og 2003.  

Med den skønnede vækst i det reale offentlige forbrug og de of-
fentligt ansattes løn m.v. vil det offentlige forbrugs andel af BNP 
falde i 2003 efter en lille forøgelse i 2002, jf. tabel 5.2.

De offentlige investeringer vurderes i såvel 2002 som 2003 at vok-
se med 2 pct. i overensstemmelse med det mellemfristede mål for 
investeringerne. I hvert af de to foregående år var stigningen ca. 6 
pct. som følge af navnlig forøgede kommunale anlægsudgifter på 
skole-, vej- og sundhedsområderne. Investeringernes andel af BNP 
vil i 2002 og 2003 være uændret i forhold til 2001. 

Subsidierne skønnes at falde med godt 1 mia. kr. i 2002 på grund 
af især besparelser på en række statslige tilskud og puljer. 

Frem til sidste år faldt indkomstoverførslerne til husholdningerne 
ret kraftigt i forhold til BNP som følge af den faldende ledighed. I 
2001 ophørte denne reduktion imidlertid næsten, fordi tempoet i 
ledighedsfaldet tog af, og fordi ældrepakken m.v. indebar en ekstra-
ordinær forhøjelse af visse af overførslerne. Forlængelse af barselsor-
loven vil indebære en stigning i barselsdagpengene i 2002 og 2003. 
Stigningen i overførslerne som følge heraf vil dog modvirkes af 
bortfald af børnepasningsorloven. Udbetalingerne af arbejdsløs-
hedsdagpenge vil forøges lidt i 2002 som følge af den svagt stigende 
ledighed, hvorimod ledigheden falder igen i 2003. Satsreguleringen 
af overførslerne går ned fra 3,3 pct. i 2001 til 2,7 pct. i både 2002 
og 2003 som følge af lavere lønstigningstakt i den private sektor i 
2000 og 2001 end i 1999. 

Det samlede resultat af forskydningerne i overførslerne skønnes 
at blive et mindre, yderligere fald i overførslerne i forhold til BNP 
frem til og med 2003.  
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Hermed skønnes de samlede primære udgifter i forhold til BNP – 
efter en svag stigning i 2001 – at være uændrede i 2002 og derefter 
at falde igen i 2003, jf. tabel 5.2.

Renteudgifterne vil fortsat gå ned som følge af den lavere gæld og 
lavere rente. 

Dermed vil det samlede udgiftstryk efter et anslået fald på 0,3 
pct.enhed i 2001 reduceres med yderligere 0,3 pct.enhed i 2002 og 
0,7 pct.enhed i 2003. 

5.3. De offentlige indtægter 
Udviklingen i skatteindtægterne i disse år er påvirket af nogle store 
forskydninger i pensionsafkastskatten, selskabsskatten og de obliga-
toriske sociale bidrag, jf. tabel 5.2.

Tabel 5.2. De offentlige finansers sammensætning. 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
------------------------- Pct. af BNP ------------------------ 

Den offentlige saldo.............  0,4 1,1 3,1 2,5 1,9 1,9 2,1 
       

Offentlige udgifter 
/udgiftstryk..........................  57,2 56,7 55,2 53,2 52,9 52,6 51,9 

 Primære udgifter.................  51,5 51,4 50,5 49,0 49,1 49,1 48,6 
 Offentligt forbrug ..........  25,5 26,0 25,9 25,1 25,4 25,5 25,3 
 Offentlige investeringer..  1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 
 Subsidier........................  2,4 2,3 2,4 2,2 2,1 1,9 1,9 
 Indkomstoverførsler .......  18,8 18,3 17,7 17,1 17,0 16,9 16,7 

 Renteudgifter......................  5,7 5,3 4,7 4,2 3,8 3,5 3,3 
       

Offentlige indtægter ............  57,6 57,9 58,3 55,7 54,9 54,5 54,0 
 Skattetryk ...........................  49,8 50,1 51,2 48,8 48,0 47,9 47,6 
 Personskat og arbejds- 
      markedsbidrag ...............  26,8 26,4 26,6 26,3 26,2 26,0 26,0 

Heraf ejendomsværdiskat 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,8 0,7 
 Ejendomsskat.................  1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 
 Pensionsafkastbeskatnig .  1,1 0,8 1,2 0,7 0,1 0,4 0,7 
 Selskabsskatter ...............  2,6 2,8 3,0 2,4 3,2 2,9 2,6 
 Obligatoriske bidrag ......  1,6 1,6 2,1 2,2 1,6 1,6 1,6 
 Afgifter ..........................  16,7 17,5 17,2 16,1 15,8 15,7 15,6 

 Renteindtægter ...................  3,0 3,0 2,5 2,4 2,4 2,2 2,1 
 Øvrige indtægter.................  4,8 4,8 4,7 4,5 4,5 4,4 4,3 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Således faldt provenuet af pensionsafkastskatten i 2001 næsten 
bort på grund af de lavere aktiekurser. I 2002 og 2003 ventes en 
gradvis forøgelse af provenuet til et ”normalt” niveau. 

Derimod skete der en betydelig forøgelse på 12,4 mia. kr. (0,8 
pct. af BNP) af det provenu af selskabsskatten, der ifølge principper-
ne for nationalregnskabet placeres i 2001. I både 2002 og 2003 ven-
tes – i lyset af den igangværende opbremsning i aktiviteten – en 
reduktion af provenuet af selskabsskatten på 2-3 mia. kr. 

Den foreslåede omlægning af den særlige, kollektive pensionsop-
sparing til en fuldt individuel opsparingsordning vil indebære, at 
beløbet fra 2001 og fremefter ikke længere betragtes som en offent-
lig indtægt, men i stedet regnes som privat opsparing. Det fører til, 
at de obligatoriske bidrag reduceres med knap 7 mia. kr. eller ½ pct. 
af BNP. 

Ses bort fra disse tre indtægtskilder, ventes skattetrykket at falde 
med 0,3 pct.enhed i 2002. Det skyldes navnlig lettelsen af den 
statslige bundskat i henhold til Pinsepakkens afsluttende indfasning. 
Desuden ventes afgiftstrykket at gå en smule ned blandt andet som 
følge af den endnu ret svage stigning i det private forbrug, hvis 
virkninger på afgiftsprovenuerne kun delvis modvirkes af en stig-
ning i visse (miljø)afgifter i henhold til Pinsepakken. 

I 2003 vil skattestoppet bidrage til et yderligere fald på 0,1 
pct.enhed i skattetrykket. Personskattetrykket forudsættes at være 
uændret i 2003, og som yderligere konsekvens af skattestoppet reg-
nes der med uændret kommunal udskrivningsprocent i 2003. Den 
gennemsnitlige kommunale og amtskommunale udskrivningspro-
cent udgør i 2002 32,6 pct. mod 32,5 pct. i 2001 og 32,0 pct. i 
2000.  

Det samlede skattetryk skønnes at falde med 0,1 pct.enhed i 2002 
og med 0,3 pct.enhed i 2003. 

Selv om der er skattestop, kan det samlede skattetryk godt vise 
stigning eller fald i et givet år især som følge af udsving i provenu-
erne af pensionsafkastskatten og selskabsskatten, ligesom 
afgiftsprovenuet – på trods af uændrede eller faldende satser – kan 
forøges under en højkonjunktur med stærk vækst i det private 
forbrug (herunder bilkøbene) og boligbyggeriet. 
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5.4.  Den offentlige saldo og gæld 
Vurderingen af de offentlige udgifter og indtægter fører til, at de 
samlede offentlige finanser i 2002 vil vise et overskud på 26 mia. kr. 
eller 1,9 pct. i forhold til BNP, hvilket svarer til det anslåede over-
skud i 2001, jf. tabel 5.3.

Tabel 5.3. Oversigt over den offentlige saldo og gæld.
1998 1999 2000 2001 2002 2003

----------------------- Mia. kr. ----------------------- 
Den offentlige saldo ........................  13,1 38,2 32,7 26,0 26,1 31,0
Saldoen fordelt på delsektorer:     

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

12,6 14,0 20,3

Sociale kasser og fonde...............  11,8 15,9 18,4 13,4 12,1 10,6
--------------------- Pct. af BNP --------------------- 

Den offentlige saldo ........................  1,1 3,2 2,5 1,9 1,9 2,1
De samlede udgifter ........................  56,7 55,2 53,2 52,9 52,6 51,8
De samlede indtægter ......................  57,9 58,3 55,7 54,9 54,5 54,0
Nettorenteudgifter ..........................  2,3 2,2 1,8 1,4 1,3 1,2
Den primære saldo ..........................  3,4 5,4 4,3 3,3 3,2 3,3
Den strukturelle saldo .....................  0,5 2,0 2,2 1,8 1,9 1,9

    
Den offentlige bruttogæld i mia. kr. 649,7 639,7 606,3 586,3 596,0 580,9
Do. i pct. af BNP ............................  56,2 52,7 46,8 43,5 42,9 40,1

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det nu skønnede overskud i 2001 er kun ca. 1 mia. kr. mindre 
end vurderet i oktoberredegørelsen på trods af, at den foreslåede 
omlægning af den særlige pensionsordning til en fuldt individuel 
ordning reducerer overskuddet med knap 7 mia. kr. fra 2001 og 
frem. Det skyldes, at der samtidig er sket en betydelig opjustering af 
provenuet af selskabsskatten i 2001. Overskuddet i 2002 er ca. 2 
mia. kr. større end i oktoberredegørelsen, idet omlægningen af det 
særlige pensionsbidrag mere end opvejes af besparelser på blandt 
andet subsidier og tilskud og opjusteringer af provenuerne af såvel 
selskabsskatten som pensionsafkastskatten. 

I 2003 skønnes overskuddet at gå op til 31 mia. kr. eller 2,1 pct. 
af BNP. Hovedårsagerne hertil er foruden det fortsatte fald i rente-
udgifterne det faldende udgiftstryk som følge af den langsomme 
opgang i det offentlige forbrug og den lavere ledighed. 

Det fortsatte overskud på de offentlige finanser ventes at føre til, 
at den samlede offentlige bruttogæld ved udgangen af 2003 vil være 
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reduceret til 40 pct. i forhold til BNP mod 43 pct. i slutningen af 
2001.  

5.5. De offentlige finansers holdbarhed 
Et væsentligt element i den langsigtede strategi er at fastholde et 
overskud på de offentlige finanser mellem 1½ og 2½ pct. af BNP i 
gennemsnit frem til 2010. Den offentlige gæld vil derved nedbrin-
ges og bidrage til at sikre robustheden over for skiftet i befolknin-
gens alderssammensætning i løbet af de næste 30-40 år i retning af 
flere ældre.  

Det er først fra omkring 2010, at antallet af ældre begynder at 
stige kraftigt. For at kunne imødekomme det fremtidige udgiftspres 
til blandt andet folkepension, ældrepleje m.v., er det derfor afgø-
rende, at den offentlige gæld nedbringes markant i de kommende 
10 år. Størrelsen af de offentlige overskud nu skal således vurderes i 
lyset af den offentlige sektors fremtidige forpligtelser.  

Kravet til de offentlige finanser er genberegnet med udgangs-
punkt i nærværende konjunkturvurdering og en ny befolknings-
prognose fra Danmarks Statistik. Beregningen viser, at der samlet 
skal sigtes efter et overskud på 1½ - 2½ pct. af BNP frem til 2010, 
når der tages hensyn til omlægningen af den særlige pensionsopspa-
ring, jf. tabel 5.4.

Kravet til de offentlige finanser kan opdeles i to komponenter. 
Den ene er væksten i de fremtidige nettoforpligtelser i form af frem-
tidige merudgifter til ældreplejen, folkepension m.v., og merprove-
nu vedrørende beskatningen af stigende pensionsudbetalinger m.v. 
Væksten i de fremtidige nettoforpligtelser kan skønsmæssigt omreg-
nes til en fast årlig udgift på 1,7 pct. af BNP i 20021. Desuden tager 
kravet højde for, at den del af det offentlige overskud (på 0,9 pct. af 
BNP i 2002), som hidrører fra de offentlige fonde er disponeret til 
højere pensionsudbetalinger fra disse fonde på længere sigt. 

1
De enkelte bidrag til den fremtidige nettoforpligtelse er grundlæggende beregnet som 
en annuitet på baggrund af nettomerudgiften i forhold til udgangsåret, jf. anmærk-
ning til tabel 5.4.    



Kapitel 5 – Finanspolitik og offentlige finanser 

Økonomisk Redegørelse  Januar 2002 88
 

Tabel 5.4. Langsigtede krav til de offentlige finanser, pct. af BNP.  
 Nyt grund-

lag 2002 
Nyt grund-

lag 2003 
Gennemsnit 
(02 – 10)1

Stigning i fremtidige nettoforpligtelser ...  1,7 1,6 1,4 
Saldo i offentlige fonde .........................  0,9 0,7 0,8 
Beregnet krav til offentlig saldo inkl. fonde  2,5 2,3 2,1 

Målsætning for offentlig saldo................  1½ - 2½ 

Faktisk saldo..........................................  1,9 2,1 - 
Strukturel saldo .....................................  1,9 1,9 - 
Korrigeret offentlig saldo2) -0,7 -0,2 - 
Konjunkturrenset korrigeret offentlig saldo -0,7 -0,4 - 

Anm.: Stigningen i de fremtidige nettoforpligtelser beregnes som nutidsværdien, opgjort 
som en annuitet, af følgende forhold og under forudsætning af en stabil udvik-
ling i den offentlige gæld som andel af BNP på længere sigt: 1) De rent befolk-
ningsmæssige konsekvenser for de fremtidige offentlige udgifter og indtægter 
inkl. voksende udgifter til ældre og demografisk betingede ændringer i beskæfti-
gelsen. 2) Konsekvenserne af et skift i den private pensionssektor fra nettoindbe-
talinger til nettoudbetalinger. 3) Den aktuelle offentlige gæld og 4) Aftagende 
indtægter fra selskabsskat som følge af et aktuelt højt niveau samt faldende pro-
duktion af olie og naturgas på længere sigt. Beregningen af det nye grundlag er 
bl.a. baseret på nærværende konjunkturvurdering og den seneste befolknings-
prognose fra Danmarks Statistik, hvilket isoleret set øger de fremtidige nettofor-
pligtelser med omkring 1 pct. af BNP. I modsat retning trækker med omtrent 
samme størrelse to tekniske forbedringer af beregningsmetoden, som bl.a. omfat-
ter indregning af forventet merprovenu fra indirekte skatter af stigende transfere-
ringer samt korrektion for at den forventede stigning i levetiden skønnes at redu-
cere det aldersspecifikke træk på helbredsrelaterede offentlige serviceydelser som 
f.eks. plejehjem, hjemmehjælp og sundhedsvæsenet. Udviklingen for den private 
pensionssektor er genberegnet med udgangspunkt i en ny pensionsmodel som i 
hovedtræk svarer til pensionssektoren i DREAM.        

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

2) Den korrigerede offentlige saldo er senest offentliggjort i Budgetoversigten, august 
2001, og  angiver det beregnede krav til tilpasningen af finanspolitikken for at 
sikre en holdbar udvikling, hvis denne tilpasning foretages umiddelbart, dvs. af-
standen mellem den aktuelle offentlige saldo ekskl. ATP m.v. og de beregnede 
fremtidige nettoforpligtelser.      

Omlægningen af den særlige kollektive pensionsopsparing inde-
bærer isoleret set en nedjustering af overskuddet i de offentlige fon-
de og i de offentlige finanser af præcis samme størrelse (½ pct. af 
BNP). I forhold til tidligere opgørelser reduceres kravet til de of-
fentlige finanser derfor med ½ pct. af BNP. Men da overskuddet på 
de offentlige finanser reduceres tilsvarende, vil kravene til finanspo-
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litikken samlet set være uændrede. Beregningsteknisk er målsætnin-
gen for de offentlige finanser derfor ændret til mellem 1½ og 2½ 
pct., mens det tidligere lå på 2-3 pct.  

Målsætningen for de offentlige finanser er opstillet som et inter-
val på grund af den almindelige usikkerhed ved denne type bereg-
ninger.  

Med finanslovsforlaget for 2002 forudses et overskud på de of-
fentlige finanser på knap 2 pct. i 2002, såvel før som efter korrekti-
on for konjunkturforhold m.v. Det ligger inden for det opstillede 
målinterval, og finanspolitikken for 2002 er derfor på linje med de 
mellemfristede målsætninger. I 2003 forventes et offentligt over-
skud, som ligeledes ligger inden for intervallet.  

Med kravet om skattestop og holdbar finanspolitik giver den for-
udsatte stigning i beskæftigelsen et finanspolitisk råderum i øvrigt – 
sammenholdt med den rent demografisk betingede udvikling – som 
er udmøntet til lavere personskat og standardforbedringer af den of-
fentlige service2, jf. kapitel 6. 

2 Efter 2010 er beregningsteknisk forudsat at skatteindtægterne underliggende 
følger udviklingen i BNP.
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6. Fremskrivning af dansk 
økonomi til 2010 

 
 
Kapitlet præsenterer en summarisk opdateret mellemfristet fremskrivning til 
2010 med indregning af de reviderede konjunkturudsigter, en ny befolknings-
prognose og de overordnede træk vedrørende offentlige finanser og arbejdsmar-
kedet i medfør af regeringsgrundlaget.  

I fremskrivningen forudsættes en stigning i den private beskæftigelse på 
50.000 personer, mens den samlede stigning i beskæftigelsen er 87.000 perso-
ner. Inden for rammerne af skattestoppet og nedbringelse af den offentlige 
gæld muliggør stigningen i beskæftigelsen et vist yderligere finanspolitisk råde-
rum, som beregningsteknisk disponeres til lavere skat på arbejdsindkomst fra 
2004 og en begrænset årlig vækst i det offentlige forbrug. 

Sammenlignet med ”En holdbar fremtid – Danmark 2010” fra januar 
2001 medfører den reviderede befolkningsprognose en vis nedrevision af ud-
gangspunktet for vækst i beskæftigelsen, hvilket delvist opvejes af en forudsat 
lidt større stigning i erhvervsdeltagelsen og et lidt større fald i ledigheden. For 
at realisere dette er det i tillæg til det allerede realiserede fald i afgangen fra 
arbejdsmarkedet nødvendigt med en ekstra strukturpolitisk indsats. 
 
6.1. Indledning 
I dette kapitel præsenteres en opdateret mellemfristet fremskrivning af 
dansk økonomi til 2010. De økonomisk-politiske prioriteringer i frem-
skrivningen tager afsæt i den nye regerings finanslovsforslag og regerings-
programmet.  

De overordnede mellemfristede kriterier for finanspolitikken er fast-
holdelse af skattestoppet og en holdbar udvikling i de offentlige finanser, 
som sikrer, at dansk økonomi er velforberedt, når stigningen i antallet af 
ældre sætter ind efter 2010, jf. boks 6.1.
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Boks 6.1. Regeringens samfundsøkonomiske målsætninger til 2010. 
• Skattestop 
• Solide overskud på de offentlige finanser, som sikrer finanspolitisk holdbarhed og 

en halvering af den offentlige gæld i pct. af BNP fra 2000 til 2010 
• Stigning i beskæftigelsen gennem højere erhvervsdeltagelse og lavere ledighed 
• Skattelettelser på arbejdsindkomst 
• Realvækst i det offentlige forbrug på 1 pct. frem til 2005 og ½ pct. fra 2006 til 

2010
• Udlicitering og effektivisering i den offentlige sektor 
• Lav og stabil inflation på knap 2 pct. om året 
• Gode rammevilkår for privat opsparing, som sammen med overskud på de offent-

lige finanser medfører en gradvis afvikling af udlandsgælden  

Fremskrivningen er baseret på de reviderede konjunkturudsigter, en ny 
befolkningsprognose og de overordnede træk vedrørende offentlige finan-
ser og arbejdsmarkedet i medfør af regeringsgrundlaget1.

Fremskrivningen er summarisk, og der er udover de angivne ændringer 
ikke foretaget en revurdering af produktivitetsvæksten i den private sek-
tor, detaljer vedrørende den private sektors sammensætning, udviklingen i 
mindre delposter på de offentlige finanser eller konsekvenserne af regerin-
gens nye udlændingepolitik. 

Formålet er at ajourføre forløbet for de offentlige finanser og beskæfti-
gelse i lyset af de angivne nye oplysninger og økonomisk-politiske æn-
dringer, herunder skattestoppet.  

Der er på flere områder tale om en ny strategi, som tager afsæt i en ef-
fektivisering af den offentlige sektor og skarpere prioritering af de offent-
lige udgifter. Målet er endvidere at sikre bedre vækstbetingelser for den 
private sektor. 

Skattestoppet indebærer som udgangspunkt, at ingen skat eller afgift 
fastsat i procentstørrelse må stige. Afgifter, som er fastsat i kronebeløb, må 
heller ikke stige. Desuden lægges loft for den nominelle ejendomsværdi-
skat. Nominalprincippet for stykafgifter og ejendomsværdiskat indebærer, 
at indtægterne fra disse områder stiger mindre end BNP og de offentlige 
udgifter, som med de givne regler automatisk følger med op, når lønnin-
ger og priser stiger.  

Lav inflation og rente samt forbedringer af arbejdsmarkedet og lavere 
skatter skal samtidig sikre, at virksomheder og husholdningers økonomi-

1 Fremskrivningen er i perioden efter konjunkturårene baseret på et strukturelt balance-
ret vækstforløb med specifikke krav til virkningen af den økonomiske politik. Der er 
ikke forsøgt skønnet over tidsprofilerne for konjunkturbevægelser. 
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ske dispositioner kan foretages effektivt og dermed danne baggrund for en 
stabil udvikling i vækst og velstand. 

Det er regeringens mål, at beskæftigelsen i den private sektor øges be-
tydeligt. I fremskrivningen forudsættes en stigning i den private beskæfti-
gelse på 50.000 personer, mens den samlede stigning i beskæftigelsen er 
på 87.000 personer. 

Hovedparten af stigningen i beskæftigelsen skal sikres ved højere er-
hvervsdeltagelse. Den demografiske udvikling trækker i modsat retning i 
endnu højere grad end tidligere ventet, jf. boks 6.2, mens gennemførte 
reformer af overgangsydelse, førtidspension og efterløn vil give betydelige 
positive bidrag. Blandt andet i lyset af førtidspensionsreformen er indreg-
net en lidt større stigning i erhvervsdeltagelsen end tidligere, hvilket del-
vist opvejer ændringerne i de demografiske forudsætninger. 

Boks 6.2. Reviderede beregningsforudsætninger i forhold til DK2010.

• Finanslovsforslag for 2002 er indregnet, herunder udvidelse af barselsorloven 
• Ny befolkningsprognose fra Danmarks Statistik er indarbejdet 
• Væksten i den internationale økonomi i 2001-02 er nedjusteret markant 
• Omlægning af Særlig Pensionsopsparing medfører en teknisk nedjustering af den 

offentlige sektors saldo, men ændrer ikke kravene til finanspolitikken 
• Regeringens skattestop og øvrige skattepolitiske initiativer er indarbejdet 

Det er nødvendigt med yderligere strukturforbedringer på arbejdsmar-
kedet for at målet nås. I regeringsgrundlaget er der blandt andet lagt op til 
en effektivisering af den aktive arbejdsmarkedspolitik med større fokus på 
direkte jobkvalificerende aktiveringstilbud og flere i privat jobtræning. 
Formidlingen af job vil også blive effektiviseret. Samtidig skal ungeindsat-
sen udvides til de 25-29-årige og integrationen af indvandrere på ar-
bejdsmarkedet forbedres. 

Inden for rammerne af skattestoppet og gældsnedbringelse sikrer stig-
ningen i beskæftigelsen et vist yderligere finanspolitisk råderum, som di-
sponeres til lavere skat på arbejdsindkomst fra 2004 og en begrænset årlig 
real vækst i det offentlige forbrug. 

Skattestoppet indebærer i kraft af nominalprincippet for punktafgifter 
og ejendomsværdiskat et fald i den betalte skat på ¾ pct. af BNP i 2000-
niveau2. Forudsat at det fornødne råderum er tilvejebragt, vil regeringen

2 Virkningerne på det opgjorte skattetryk – skattebetalinger i pct. af BNP – er lidt min-
dre når det opgøres i 2010-niveau, idet mindrestigninger i afgifterne også dæmper vækst-
raten i BNP. Effekten på det opgjorte skattetryk er derfor knap ½ pct., mens den reste-
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reducere skatten på arbejdsindkomst fra 2004. I fremskrivningen er der 
som en foreløbig beregningsteknisk forudsætning indregnet et beløb til 
lavere skat på arbejdsindkomst på netto ca. ¼ pct. af BNP fra 2004 og 
frem. Den mulige størrelsesorden og sammensætningen af en sådan sæn-
kelse af personskatterne vil blive undersøgt nærmere.  

Herudover anvendes råderummet på offentlig service, især sundhed og 
pleje, hvorved udgifterne kan følge med befolkningsgrundlaget og desu-
den rumme en vis vækst i standarder og dækningsgrader. Der forudsættes 
en årlig realvækst i det offentlige forbrug3 på 1 pct. i 2004 og 2005 og ½ 
pct. i resten af perioden frem til 2010. Det er i historisk sammenhæng 
forholdsvis lavt og fordrer stram udgiftsstyring og klare prioriteringer 
inden for de økonomiske rammer.  

Skattestoppet spiller en central rolle i forhold til at realisere målsæt-
ningen, fordi det lægger op til en skarpere prioritering af udgifterne, som 
medvirker til at bryde tendensen til drift i de faktiske udgifter i forhold til 
budgetterne. Med målsætningen om fortsat gældsnedbringelse betyder 
skattestoppet endvidere, at usikkerheden ved eventuelle negative afvigelser 
i de samfundsøkonomiske forudsætninger overføres til prioriteringen af 
de offentlige udgifter frem for beskatningen. 

Målretning og effektivisering af den offentlige sektor skal blandt andet 
ske ved øget digitalisering, større offentlig-privat samspil og flere mulig-
heder for frit valg for brugerne på en række offentlige serviceområder. 
Samtidig forstærkes processen omkring udlicitering og privatisering af 
offentlige eller halvoffentlige selskaber, liberaliseringen af forsyningsindu-
strien fortsættes, mens beskatnings- og subsidieringspolitikken i forhold 
til erhvervslivet gennemgås med henblik på at sikre en mere effektiv 
struktur.

Regeringen har endvidere lagt op til strukturreformer på produkt- og 
kapitalmarkederne med henblik på at styrke væksten i det private er-
hvervsliv. Allerede i 2002 gennemføres flere initiativer som sigter på at 

rende del af effekten på de offentlige finanser på godt ¾ pct. af BNP måles som en stig-
ning i udgifternes andel af BNP (som følge af det teknisk set lavere BNP). 
3 Nationalregnskabets opgørelse over fordelingen af væksten i det offentlige forbrug på 
vækst i henholdsvis pris og mængde kan rent teknisk vise sig at være anderledes end 
forudsat, hvilket imidlertid er uden betydning for de offentlige finanser og forløbet i 
øvrigt. Fremskrivningen indebærer, at det offentlige forbrug i løbende priser vokser i 
omtrent samme takt som BNP. Overholdelse heraf er på dette område den afgørende 
forudsætning. 
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lette de administrative byrder, styrke iværksætterkulturen, mindske de 
lovgivningsbestemte omkostninger og fremme af nye aflønningsformer.   

Hovedtræk af fremskrivningen 
I perioden frem mod 2010 vil den økonomiske vækst med stor sikkerhed 
blive noget svagere end i årene 1993-2000. Det skyldes primært, at der 
ikke kan forventes mærkbare bidrag fra en yderligere reduktion i ledighe-
den, som i øjeblikket er den laveste i 25 år4. I samme retning trækker en 
mulig tendens til lavere gennemsnitlig arbejdstid som følge af de aftalte 
arbejdstidsforkortelser i form af flere feriefridage og en ændring i arbejds-
styrkens alderssammensætning. Som gennemsnit over de næste ti år reg-
nes med en realvækst i BNP på ca. 1¾ pct., jf. tabel 6.1.

Tabel 6.1. Samfundsøkonomiske nøgletal, 1993-2010.
1993-00 2001-03 2004-05 2006-10 2001-10 

---------------------- Gnst. årlig stigning, pct. ----------------- 
BNP, realt ........................ 2,7 1,6 1,9 1,8 1,8 
Forbrugerprisdeflator........ 2,3 2,1 1,6 1,6 1,8 
Timeløn ........................... 3,7 4,0 3,8 3,8 3,9 

---------- 1.000 personer, niveau i slutår ------- Ændring 
Beskæftigede..................... 2.705 2.739 2.756 2.792 87 
- Privat sektor................... 1.882 1.898 1.906 1.932 50 
- Offentlig sektor.............. 823 841 850 860 37 
Arbejdsstyrke.................... 2.856 2.884 2.906 2.922 66 
Ledighed .......................... 150 145 150 130 -20 

------------ Pct. af BNP, niveau i slutår --------- Ændring 
Offentlig sektors saldo ...... 2,5 2,1 2,1 2,1 -0,4 
Betalingsbalance ............... 1,6 3,2 3,5 3,5 1,9 
Offentligt forbrug............. 25,1 25,3 25,4 25,4 0,2 
Offentlig ØMU-gæld ....... 46,8 40,1 35,1 24,4 -22,4 
Udlandsgæld .................... 13,7 7,1 -0,1 -16,3 -30,1 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Hovedparten af væksten trækkes af en øget beskæftigelse. I fremskriv-
ningen er forudsat en stigning i den samlede beskæftigelse på 87.000 per-

4 Sammenlignet med 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne påvirkes den registrerede 
ledighed blandt andet af indførelse af dagpengeret for selvstændige og dimittender samt 
mulighed for supplerende dagpenge og feriedagpenge. Selv med samme arbejdsmarkeds-
situation vil ledighedstallene af den grund være højere i dag. Desuden var det lavere 
registrerede ledighedsniveau i slutningen af 1960’erne formentligt en del lavere end det 
(holdbare) niveau, der er foreneligt med stabil inflation. 
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soner frem til 2010. En stigning i arbejdsstyrken på 66.000 personer giver 
det største bidrag til beskæftigelsesvæksten, mens lavere ledighed tegner 
sig for ca. 20.000 personer. 

Fremgangen i beskæftigelsen og de finanspolitiske forudsætninger in-
debærer, at der er udsigt til overskud på de offentlige finanser i størrelses-
orden 1½-2½ pct. af BNP. Den offentlige gæld vil med et sådant over-
skud være nedbragt til under 25 pct. af BNP i 2010. 

De forventede overskud på betalingsbalancen medfører, at udlands-
gælden kan være fuldt afdraget omkring 2005. Tidspunktet er dog meget 
usikkert på grund af konjunkturbevægelserne, og fordi der med baggrund 
i de historiske erfaringer må forventes væsentlige kursreguleringer under-
vejs. 

6.2. Forudsætninger for fremskrivningen 
Den internationale økonomi 
Efter en kraftig fremgang især i 2000 skønnes svagere vækst i udlandet for 
2001 og 2002. Væksten i udlandet ventes på den baggrund at falde fra 
godt 3½ pct. i 2000 til knap 1½ pct. i både 2001 og 2002, jf. tabel 6.2.  I 
2003 ventes en ganske pæn vækst i USA og EU, og en samlet vækst i ud-
landet på godt 2¾ pct., mens væksten forudsættes at aftage til godt 2¼ 
pct. i 2004. Herefter er væksten forudsat at følge den underliggende vækst 
i produktionspotentialet. 

Verdenshandlen vokser erfaringsmæssigt kraftigere end de enkelte lan-
des produktion, hvilket afspejler virkningerne af øget international ar-
bejdsdeling. Det er derfor forudsat, at eksportmarkedsvæksten ligger høje-
re end væksten i produktionen (BNP) i udlandet. Mervæksten i forhold 
til udlandets BNP modsvares af en årlig stigning i importkvoten på knap 
1 pct. 

Højere eksportmarkedsvækst har generelt kun marginal betydning for 
BNP-væksten i Danmark på mellemfristet sigt. Det skyldes, at BNP-
væksten er bestemt af den underliggende vækst i produktionspotentialet. 
Større vækst i udlandet end forudsat vil derfor på mellemlangt sigt blandt 
andet slå ud i en forbedring af bytteforholdet, og dermed større mulig 
vækst i det private forbrug. Modstykket hertil er lavere nettoeksport i 
mængder (herunder større import), og derfor et tab af markedsandele.  
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Tabel 6.2. Udlandsforudsætninger.
1980-00 2001-03 2004-05 2006-10 2001-10 
-------------------- Årlig realvækst, pct. -------------------

BNP1) ...................................... 2,5 1,8 2,2 2,1 2,0 
Eksportmarkeder1) ................... 5,9 4,5 4,4 4,2 4,3 
Standardiseret importkvote...... 1,1 0,2 1,3 1,2 0,9 

---------------------- Årlig vækst, pct. --------------------- 
Timelønninger1)....................... 5,0 3,1 3,8 3,8 3,6 
Prisen på industrivarer1) ........... 2,5 -0,2 1,3 1,4 0,9 
Bytteforhold, varer .................. 0,8 0,4 0,5 0,3 0,4 
Brent råoliepris, d.kr................ 1,5 -8,0 2,3 2,1 -1,0 
Effektiv kronekurs ................... -0,6 0,7 0,0 0,0 0,2 

---------------- Pct.enheder, niveau i slutår -------------- 
Statsobligationsrente, 10 år...... 5,6 5,6 6,1 6,3 6,3 
- Tyskland/euroområdet .......... 5,3 5,2 5,5 5,6 5,6 
- USA...................................... 6,1 5,6 5,9 6,0 6,0 

1) Handelsvægtet. 
Kilde: ADAM’s databank, Nationalbanken, OECD, Economic Outlook 70, 2000 og 

egne beregninger. 

Der er ikke forudsat ekstraordinære gevinster eller tab af markedsande-
le på eksportmarkederne som følge af ændret lønkonkurrenceevne. Det 
skal ses i lyset af, at der i fremskrivningen er forudsat omtrent uændret 
lønkonkurrenceevne. 

Bytteforholdet for varer antages efter 2003 at blive forbedret med ca. 
en tredjedel pct. årligt i gennemsnit. Det er en forholdsvis forsigtig vide-
reførelse af den historiske tendens. Modstykket er et vist tab af markeds-
andele i mængder. 

Blandt andet i lyset af de seneste pengepolitiske lempelser ventes ren-
ten på den 10-årige statsobligation i Tyskland at være 4¾ pct. i både 
2001 og 2002, mens der skønnes en stigning til ca. 5¼ pct. i 2003 på 
grund af den ventede kraftigere vækst. Frem til 2006 er forudsat en yder-
ligere stigning til godt 5½ pct. 

Det dansk-tyske rentespænd for 10-årige statsobligationer har siden ef-
teråret 2000 i gennemsnit været ca. 0,30 pct.enhed. Det er ca. 0,15 
pct.enhed mere end ventet ved deltagelse i eurosamarbejdet. Rentespæn-
det forudsættes øget til ca. 0,65 pct.enhed frem mod 2005. Det svarer til 
en mérrente på ½ pct.enhed sammenlignet med skønnet ved deltagelse i 
eurosamarbejdet. Det mellemfristede rentespænd er fastlagt ud fra histori-
ske sammenhænge mellem rentespænd, inflationsforskelle og andre for-
hold af betydning siden 1982, jf. Finansredegørelse 2000.  
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Arbejdsmarkedet og produktionsmulighederne 
Det er forudsat, at arbejdsstyrken vokser med 66.000 personer fra 2000 
til 2010, mens ledigheden gradvist reduceres fra et årsniveau på ca. 5¼ 
pct. af arbejdsstyrken i 2000 til 4½ pct. af arbejdsstyrken i 2010, svarende 
til 20.000 personer.  

En væsentlig del af bidraget til øget erhvervsdeltagelse vil komme fra 
gennemførte reformer af blandt andet overgangsydelse, efterløn og før-
tidspension, hvortil tilgangen under ét er faldet betydeligt. Men yderligere 
strukturforbedringer på arbejdsmarkedet er nødvendige for at målet nås. I 
regeringsgrundlaget er der foreløbigt lagt op til, at en mere målrettet akti-
vering, bedre integration af indvandrere på arbejdsmarkedet, mere effekti-
ve uddannelsesforløb, effektivisering af arbejdsformidlingen m.m. skal 
medvirke til at øge arbejdsstyrken og mindske ledigheden.  

Forudsætningen om et ledighedsniveau på 4½ pct. af arbejdsstyrken 
indebærer, at ledigheden altovervejende er af kortere varighed og modsva-
res af jobskifte og særlige forhold som dagpenge under ferie, midlertidig 
hjemsendelse, supplerende dagpenge m.v. Det vil stille store krav til ar-
bejdsmarkedets funktionsmåde. Skal et så lavt ledighedsniveau realiseres 
som gennemsnit, vil det også kræve, at længerevarende konjunkturtilbage-
slag undgås i perioden frem til 2010.  

Et forudsat fald i den gennemsnitlige arbejdstid frem mod 2010 redu-
cerer isoleret set det effektive arbejdsudbud i fremskrivningen. Faldet i 
arbejdstiden skyldes blandt andet aftalte arbejdstidsforkortelser i form af 
flere feriefridage i forbindelse med de seneste overenskomster. Desuden 
trækker ændringer i befolkningens alderssammensætning i retning af en 
reduktion i den gennemsnitlige arbejdstid.  

På trods af faldet i arbejdstiden vil stigende arbejdsstyrke og faldet i le-
digheden indebære, at antallet af udførte arbejdstimer vokser med knap ½ 
pct. fra 2000 til 2010, jf. tabel 6.3.

Timeproduktiviteten i de private byerhverv antages i gennemsnit at 
vokse med ca. 2 pct. årligt i perioden 2000-10, hvilket er i overensstem-
melse med den historiske udvikling siden 1980. Da nationalregnskabet 
ikke opgør produktivitetsstigninger i den offentlige sektor, hvor ca. 30 
pct. af de beskæftigede er ansat, regnes med en vækst i timeproduktivite-
ten for økonomien som helhed på ca. 1¾ pct. om året. Sammen med det 
stort set uændrede antal udførte arbejdstimer medfører det en fremgang i 
produktionskapaciteten på gennemsnitligt omtrent 1¾ pct. årligt. 
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Tabel 6.3. Bidrag til vækst i antal udførte arbejdstimer.
1993-00 2001-03 2004-05 2006-10 2001-10 
------------------- Ændring 1.000 personer ------------------- 

Arbejdsstyrke..................  -30 29 21 17 66 
--------- 1.000 personer, niveau i slutår -------- Ændr.pct 

Arbejdsstyrke..................  2.856 2.884 2.906 2.922 2,3 
------------- Gnst. timer pr. person ------------- 

Årlig arbejdstid...............  1.544 1.527 1.519 1.502 -2,7 
-------------------- Mio. timer -------------------- 

Samlet arbejdsudbud ......  4.408 4.404 4.414 4.390 -0,4 
-------------- Pct. af arbejdsstyrken -------------- Ændring 

Ledighed ........................  5,3 5,0 5,2 4,5 -0,8 
-------------------- Mio. timer -------------------- Ændr.pct 

Udførte arbejdstimer ......  4.176 4.182 4.186 4.194 0,4 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Højere produktivitet er den væsentligste drivkraft bag fortsat fremgang 
i produktion og velstand. Væksten drives af en lang række forhold. I de 
senere år har interessen blandt andet samlet sig om nye teknologier inden 
for specielt IT og globaliseringen af produktion og handel som centrale 
drivkræfter. Hvorvidt disse forhold kan bidrage til et varigt løft i produk-
tivitetsvæksten er usikkert, fordi bidrag fra andre forhold kan svækkes og 
dermed trække modsat. Regeringens udspil – Vækst med vilje – sigter 
blandt andet på at styrke vækstmulighederne og kan dermed isoleret set 
bidrage til, at produktivitetsvæksten bliver større end det, der beregnings-
teknisk lægges til grund i fremskrivningerne, jf. boks 6.3.
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Boks 6.3. Virkning af højere produktivitetsvækst.
Det er i fremskrivningen forudsat, at produktiviteten i de private byerhverv i gennem-
snit vokser med 2 pct. årligt, svarende til gennemsnittet af udviklingen i perioden 
1980-2000. Størrelsesordenen er imidlertid usikker og afhænger af mange forhold, 
herunder brugen af ny teknologi, sammensætningseffekter, konjunkturbevægelser og 
forhold, der i nogen grad kan påvirkes af den økonomiske politik, herunder forstærket 
konkurrence mellem virksomheder og bedre rammevilkår m.v.  

Hvis der alternativt antages et varigt løft i produktivitetsvæksten på f.eks. 0,2 
pct.enhed i forhold til det forudsatte, indebærer det for uændret ledighed en større 
fremgang i produktionspotentialet og dermed BNP. Da beskæftigelsen i de private 
byerhverv udgør omtrent 60 pct. af den samlede beskæftigelse vil virkningen på BNP-
væksten være godt 0,1 pct.enhed. Det højere produktivitetsvækst betyder desuden en 
tilsvarende større vækst i privatforbruget på årligt ca. 0,1 pct.enhed i perioden. jf. tabel 
a. Virkningen på realløn, indkomster og dermed velstandsniveauet i 2010 vil dermed 
udgøre en stigning på ca. 1¼ pct. 

Tabel a. Virkning af opjustering af byerhvervenes produktivitetsvækst med 0,2 
pct.enhed årligt. 
  2001-2010 

---- Årlig stigning, pct. ---- 
Produktivitetsvækst, private byerhverv ....................... 0,2
BFI-vækst, private byerhverv ...................................... 0,2
BNP-vækst................................................................. 0,1
Privat forbrug ............................................................ 0,1

Anm.:     Modelberegning på ADAM med eksogen rente, hvor der er forudsat uændret  
               ledighed. 

Den stærkere vækst styrker imidlertid ikke de offentlige finanser, idet virkningerne 
på de offentlige indtægter i form af skatter og afgifter ledsages af stort set tilsvarende og 
parallelle ændringer i de offentlige udgifter, idet lønninger og overførselsindkomster 
reguleres med lønudviklingen i den private sektor i kraft af satsreguleringen og de 
offentlige overenskomster. Større produktivitetsvækst i den private sektor kan derfor 
ikke finansiere den langsigtede vækst i udgifterne til pensioner og ældrepleje. 

Finanspolitikken 
De overordnede mellemfristede kriterier for finanspolitikken er et skatte-
stop og en holdbar udvikling i den offentlige gæld.  

Skattestoppet indebærer som nævnt, at ingen skat eller afgift må stige, 
uanset om den er fastsat i procentstørrelse eller i kronebeløb. Desuden 
lægges loft for den nominelle ejendomsværdiskat, mens den gennemsnit-
lige kommunale skatteprocent fra og med 2003 er forudsat uændret. 
Nominalprincippet for stykafgifter og ejendomsværdiskat indebærer, at 
indtægterne fra disse områder stiger mindre end BNP og de offentlige 
udgifter, som med de givne regler m.v. automatisk stiger når lønninger og 
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priser stiger. Skattestoppets fastfrysning af ejendomsværdiskat og 
punktafgifter i faste kronebeløb vil derfor isoleret set reducere 
skatteindtægterne med ca. ¾ pct. af BNP i 2000-niveau frem til 2010. 

Allerede besluttede skatte- og afgiftsændringer falder uden for skatte-
stoppet, ligesom aftalerne om kommunernes økonomi for 2002 ikke be-
røres. Skatteomlægninger kan foretages inden for rammerne af skatte-
stoppet i det omfang, de er afstedkommet af udefrakommende beslutnin-
ger, herunder EU-regler såsom bortfaldet af den såkaldte 24-timers regel, 
idet sådanne omlægninger ikke må indebære større skatteprovenu.  

Målsætningen om holdbare offentlige finanser indebærer, at de fremti-
dige ekstra forpligtelser for den offentlige sektor skal kunne finansieres 
uden senere behov for stramninger for at sikre et kontrolleret gældsforløb. 

Den demografiske udvikling i retning af relativt færre erhvervsaktive 
og flere ældre vil på sigt medføre et betydeligt pres på de offentlige finan-
ser, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes. Dette pres imøde-
gås ved at fastholde et overskud på 2-3 pct. af BNP i gennemsnit frem til 
2010 med den hidtidige indretning af Særlig Pensionsopsparing. Dermed 
sigtes efter samme styrke i gældsnedbringelsen som under den forrige 
regering. 

Med regeringens forslag om at omlægge Særlig Pensionsopsparing til 
en (obligatorisk) individuel ordning sænkes niveauet for og kravet til de 
offentlige finanser med ca. ½ pct. af BNP fra 2001 og frem. Dermed ud-
gør målintervallet for de offentlige finanser 1½-2½ pct. af BNP. Ændrin-
gen er udtryk for en beregningsteknisk justering, som ikke påvirker 
gældsafviklingen eller kravene til finanspolitikken. Justeringen indebærer 
imidlertid også en reel sænkning af beskatning og marginalskat. 

Med målsætningen om skattestop og gældsnedbringelse sikrer stignin-
gen i beskæftigelsen et beregnet finanspolitisk råderum, som i fremskriv-
ningen prioriteres til en begrænset årlig realvækst i det offentlige forbrug 
og den nævnte beregningsteknisk forudsatte reduktion (netto) i skatten på 
arbejdsindkomst. Inklusiv skattestoppet er der dermed samlet indregnet 
en reduktion af skattebelastningen på i størrelsesordenen 1 pct. af BNP (i 
2000-niveau). Hertil kommer omlægningen af Særlige Pensionsopsparing 
som isoleret set medfører, at skatten reduceres med ½ pct. af BNP. 

Den mulige stigning i ressourcerne til offentligt forbrug koncentreres 
om offentlige servicefunktioner som f.eks. sundhed og pleje. Ressourcerne 
sikrer, at det offentlige forbrug kan følge med befolkningsgrundlaget og 
desuden rumme en vis vækst i standarder og dækningsgrader. Der forud-



Kapitel 6 – Fremskrivning af dansk økonomi til 2010

Økonomisk Redegørelse  Januar 2002 102 

sættes en årlig realvækst på 1 pct. i 2004 og 2005, og ½ pct. i resten af 
perioden frem til 2010 i det offentlige forbrug, jf. tabel 6.4.

Tabel 6.4. Forudsætninger om det offentlige forbrug.
1993-00 2001-03 2004-05 2006-10 2001-10

---------------- Årlig ændring, 1.000 personer --------------- 
Offentlig beskæftigelse....... 7 6 4½ 2    3¾

----------------- Årlig nominel vækst, pct. --------------------
Offentligt forbrug.............. 4,5 4,0 4,2 3,9 4,0

 ---------------------- Årlig realvækst, pct. ----------------------
Offentligt forbrug.............. 2,4 1,2 1,0 0,5 0,8
Offentlige investeringer ..... 5,0 3,2 2,0 2,0 2,4

---------------- Pct. af BNP, slutår -------------- Ændring 
Offentligt forbrug.............. 25,1 25,3 25,4 25,4 0,2

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Den forudsatte realvækst i det offentlige forbrug er foreløbigt uændret 
i forhold til den tidligere regerings målsætninger. Indsatsen for at styrke 
udlicitering er beregningsteknisk synliggjort ved et skift fra offentlig til 
privat beskæftigelse på 15.000 personer frem til 2010, som med uændrede 
offentlige udgifter modsvares af større offentligt køb af varer og tjenester i 
den private sektor. Eventuelle afledte effektivitetsgevinster gør det lettere 
at nå målsætningen om lav vækst i de offentlige udgifter, samtidig med at 
ambitionerne om forbedret offentlig service på kerneområder kan opfyl-
des.

6.3. Hovedtræk af fremskrivningen 
Fremskrivningen indebærer en gennemsnitlig vækst i produktionen på ca. 
1¾ pct. årligt i hele perioden 2000-2010, jf. tabel 6.5. Afdæmpningen af 
væksten sammenlignet med perioden siden 1993 er en konsekvens af, at 
faldet i ledigheden ikke kan gentages, og at den mulige fremgang i pro-
duktionskapaciteten som følge af befolkningsudviklingen vil være mindre 
end tidligere. Endvidere er den forudsatte produktivitetsvækst i frem-
skrivningen lidt mindre end i perioden siden 1993, som var påvirket af en 
unormalt kraftig produktivitetsvækst i 1994. 
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Tabel 6.5. Samfundsøkonomiske nøgletal, 1993-2010.
1993-00 2001-03 2004-05 2006-10 2001-10 

---------------------- Årlig realvækst, pct. ---------------------- 
Privat forbrug................... 1,9 1,6 2,5 2,6 2,3 
Offentligt forbrug............. 2,4 1,2 1,0 0,5 0,8 
Boliginvesteringer............. 6,8 -3,1 0,9 1,5 -0,0 
Erhvervsinvesteringer........ 6,4 1,3 2,7 2,9 2,4 
Offentlige investeringer .... 5,0 3,2 2,0 2,0 2,4 
Lagerinvesteringer1 ........... -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indenlandsk anvendelse.... 3,0 1,3 2,1 2,1 1,9 
Eksport ............................ 5,4 3,6 3,3 3,1 3,3 
Import ............................. 6,6 3,1 3,9 3,9 3,7 
BNP................................. 2,7 1,6 1,9 1,8 1,8 

------------------------ Årlig vækst, pct. ------------------------
Forbrugerprisdeflator........ 2,3 2,1 1,6 1,6 1,8 
Timeløn ........................... 3,7 4,0 3,8 3,8 3,9 
Kontantpris ...................... 7,8 3,8 1,8 2,2 2,6 

---------- 1.000 personer, niveau i slutår ------- Ændring 
Beskæftigede..................... 2.705 2.739 2.756 2.792 87 
- Privatsektor.................... 1.882 1.898 1.906 1.932 50 
- Offentlig sektor.............. 823 841 850 860 37 
Arbejdsstyrke.................... 2.856 2.884 2.906 2.922 66 
Ledighed .......................... 150 145 150 130 -20 
Overførselsmodtagere2) ..... 803 791 777 736 -68 
Ledighedsprocent ............. 5,3 5,0 5,2 4,5 -0,8 

------------ Pct. af BNP, niveau i slutår --------- Ændring 
Offentligt forbrug............. 25,1 25,3 25,4 25,4 0,2 
Udgiftstryk....................... 53,2 51,9 51,2 50,2 -3,0 
Skattetryk......................... 48,8 47,6 47,1 46,3 -2,5 
Offentlig saldo ................. 2,5 2,1 2,1 2,1 -0,4 
Offentlig ØMU-gæld ....... 46,8 40,1 35,1 24,4 -22,4 
Betalingsbalance ............... 1,6 3,2 3,5 3,5 1,9 
Udlandsgæld .................... 13,7 7,1 -0,1 -16,3 -30,1 

1) Bidrag til vækst i BNP. 
2) Overførselsmodtagere i alderen 15-64 år. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Set over hele fremskrivningsperioden bidrager nettoeksporten ikke til 
væksten i BNP. I sidste halvdel af forløbet giver nettoeksporten et nega-
tivt bidrag, idet den forudsatte stigning i bytteforholdet og faldende net-
torentebetalinger til udlandet betyder en kraftigere fremgang i indkom-
sterne og dermed større vækst i det private forbrug end i BNP. Det mu-
liggør en stigning i den indenlandske efterspørgsel fra 2006-2010, som er 
lidt større end stigningen i BNP og produktionspotentialet, jf. tabel 6.6.
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Tabel 6.6. Bidrag til produktionspotentialet og BNP.  
   1993-00 2001-05 2006-10 2001-10 

   ----------------- Årlig realvækst, pct. ----------------- 
Vækst i produktionspotentiale ............. 2,6 1,9 1,8 1,8 
heraf bidrag fra:   
 - Timeproduktivitet ........................ 2,4 1,7 1,8 1,7 
 - Strukturel ledighed ....................... 0,6 0,1 0,1 0,1 
 - Arbejdsstyrke................................ -0,1 0,4 0,1 0,2 
 - Arbejdstid..................................... -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 

----------------- Årlig realvækst, pct. ----------------- 
Vækst i BNP..................................... 2,7 1,7 1,8 1,8 
heraf bidrag fra:   
 - Indenlandsk efterspørgsel.............. 2,9 1,5 2,0 1,8 
 - Nettoeksport ................................ -0,2 0,2 -0,2 0,0 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Den samlede beskæftigelse vokser med omkring 87.000 personer frem 
mod 2010. Beskæftigelsesudviklingen forudsætter yderligere strukturfor-
bedringer på arbejdsmarkedet for at være forenelig med en holdbar løn-
udvikling på ca. 3¾ pct. og forbrugerprisstigninger på omkring 1¾ pct., 
der samlet indebærer en reallønsfremgang på omtrent 2 pct. årligt i hele 
forløbet.  

Forbedringerne af strukturerne på arbejdsmarkedet og den forudsatte 
finanspolitik indebærer, at den offentlige saldo vil udvise et overskud på 
1½-2½ pct. af BNP frem mod 2010. De forudsatte overskud betyder, at 
den offentlige gæld reduceres fra ca. 47 pct. af BNP i 2000 til ca. 20-25 
pct. af BNP i 2010 

Et voksende overskud på vare- og tjenestebalancen indebærer sammen 
med faldende renteudgifter, at betalingsbalancen svagt forbedres i løbet af 
fremskrivningen. Fortsættelsen af betalingsbalanceoverskuddet i 2000 
bidrager derved til, at udlandsgælden kan være afviklet i omkring 2005 
dog med forbehold for kursreguleringer ud over den skønnede opregule-
ring på 50 mia.kr. i 2001.

6.4. Den private sektors opsparing og forbrug 
Den private sektors bruttoopsparing har i perioden 1990 til 2000 i gen-
nemsnit udgjort ca. 20 pct. af BNP, med en aftagende tendens i den sid-
ste del af 1990’erne. I 2000 steg opsparingens andel af BNP. Der forud-
sættes en yderligere stigning i bruttoopsparingen i pct. af BNP på knap ½ 
pct.enhed frem mod 2010, jf. figur 6.1a. 
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Det private forbrug og den private opsparing udgør en nogenlunde 
konstant andel af de disponible indkomster fra 2001 til 2010, mens de 
som andel af BNP udviser en svagt stigende profil i fremskrivningen. Det 
skyldes, at de disponible indkomster vokser hurtigere end BNP, blandt 
andet på grund af bidrag til de disponible indkomster fra bedre byttefor-
hold og lavere skattetryk.  

Figur 6.1a. Privat opsparing og investe-
ring.

Figur 6.1b. Forbrugskvote.
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

På grund af stormen i december 1999 og det efterfølgende behov for 
bygningsreparationer m.v. steg investeringerne i 2000 kraftigt som andel 
af BNP. Det er forventningen, at investeringerne i 2001 stort set vender 
tilbage til niveauet i 1999, og fra 2001 og frem til 2010 er investerings-
kvoten forudsat stort set konstant. Da den private opsparing samtidig 
vokser med godt ¼ pct. af BNP fra 2001 til 2010, vil den private finan-
sielle opsparing vokse fra knap 1 pct. af BNP i 2001 til godt 1¼ pct. af 
BNP i 2010. Det bidrager til en styrkelse af betalingsbalancen. 

6.5. De offentlige finanser 
Den fortsatte fremgang i den private sektors beskæftigelse, faldet i antal 
overførselsmodtagere, faldet i nettorenteudgifterne og den forudsatte fi-
nanspolitik medfører, at overskuddet på de offentlige finanser kan udgøre 
i gennemsnit 1½-2½ pct. af BNP i perioden 2000-2010, jf. figur 6.2a.
De forudsatte overskud indebærer, at den offentlige gæld kan reduceres 
fra knap 47 pct. af BNP i 2000 til godt 24 pct. af BNP i 2010, jf. figur 
6.2b.
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Figur 6.2a. Offentlige finanser. Figur 6.2b. Offentlig gæld. 
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Kilde: ADAM’s databank samt egne beregninger. 

Det varige fald i fondenes overskud på ca. ½ pct. af BNP fra 2001 kan 
henføres til den foreslåede omlægning af Særlig Pensionsordning til en 
obligatorisk individuel ordning. Denne omlægning vil beregningsteknisk 
reducere overskuddet på de offentlige finanser med ½ pct. af BNP fra 
2001 og frem, fordi beløbet efter omlægningen vil blive betragtet som 
privat i stedet for offentlig opsparing i nationalregnskabet. Det beregnede 
skattetryk reduceres også med ½ pct. af BNP, fordi indbetalingerne til 
ordningen ikke længere opfattes som en skat. Tilsvarende opfattes heller 
ikke de senere udbetalinger fra ordningen som en offentlig udgift. 

Omlægningen har ingen betydning for udviklingen i statsgælden eller 
for de langsigtede krav til finanspolitikken. Udviklingen i ØMU-gælden 
påvirkes derimod lidt, men kun fordi de offentlige fondes beholdning af
statsobligationer indgår i ØMU-gældsbegrebet, jf. boks 6.4.
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Boks 6.4. Effekter af omlægningen af pensionsopsparingen. 
En omlægning af Særlig Pensionsopsparing fra en kollektiv ordning med et betydeligt 
omfordelende element til en obligatorisk individuel ordning baseret på aktuarmæssige 
principper skønnes kun at have helt marginale samfundsøkonomiske virkninger på 
opsparing og forbrug. Virkningerne af omlægningen er sammenfattet i tabel a.

Tabel a. Isolerede konsekvenser af den foreslåede omlægning af den private pensi-
onsopsparing.
    2000 2003 2005 2010 
    ---------------- Pct. af BNP ------------------
Skattetryk.............................................. 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 
Offentlige finanser................................. 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 
Statens finanser ..................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 
Primær offentlig saldo ekskl. fonde ........  0,0 0,0 0,0 0,0 
Offentlig (ØMU) gæld ..........................  0,0 0,3 0,4 0,8 
Statsgæld ...............................................  0,0 0,0 0,0 0,0 
Finanspolitisk holdbarhed ..................... 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anm: Forudsat at omlægningen ingen nettoeffekt har på den private opsparing og 
dermed forbruget. 

Som nævnt reduceres den offentlige saldo med ½ pct. af BNP, hvilket modsvares af 
tilsvarende højere privat opsparing. Skattetrykket falder tilsvarende, mens den primære 
offentlige saldo eksklusiv fonde og dermed statsgælden er upåvirket.  

Også de langsigtede krav til finanspolitikken vil være uændrede. Det skyldes, at se-
nere udbetalinger fra ordningen heller ikke medregnes som offentlige udgifter (men er 
forbrug af privat opsparing). 

Udviklingen i den offentlige gæld (ØMU-definition) påvirkes svagt af omlægnin-
gen, fordi de offentlige fondes formue – og dermed deres beholdning af statsobligatio-
ner – vokser langsommere (idet der er forudsat uændret porteføljesammensætning 
fremadrettet). Det skyldes, at fondenes beholdning af statsobligationer fradrages i 
opgørelsen af den offentlige gæld. Det skal bemærkes, at den offentlige gæld er et brut-
tobegreb, som ikke har nogen entydig fortolkning i forhold til de langsigtede realøko-
nomiske krav til finanspolitikken. 

Overskuddet på de offentlige finanser i forløbet indebærer, at renteud-
gifterne falder betydeligt som andel af BNP frem mod 2010. Nettorente-
udgifterne vil således reduceres med knap ca. 1½ pct. af BNP fra 1,8 pct. 
af BNP i 2000 til 0,3 pct. af BNP i 2010, mens den offentlige gæld om-
trent kan halveres fra 2000 til 2010, jf. tabel 6.7.
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Tabel 6.7. Dekomponering af ændringen i den offentlige gæld. 
 1993-

2000
2001-
2003

2004-
2005

2006-
2010

2001-
2010

-------------------- Pct. af BNP ----------------------
Offentlig gæld...................................... 46,8 40,1 35,1 24,4 22,4 
Ændring i offentlig gæld ...................... -31,3 -6,7 -5,0 -10,7 -22,4 
Bidrag til ændring i gæld   
- Offentlig saldo, ekskl. fonde .............. -1,5 -5,9 -4,2 -10,6 -20,7 
   - Heraf primær saldo......................... -19,6 -9,8 -6,3 -13,3 -29,3 
   - Heraf nettorenteudgifter ................. 18,1 3,8 2,1 2,7 8,6 
- Fondenes saldo .................................. 7,1 2,6 1,5 3,8 7,9 
- Ændr. i fonde/DSP andel af statsobl .. -6,1 -0,3 -0,2 -0,4 -0,9 
- Finansielle poster m.v.1) .................... -7,7 1,9 0,9 2,2 5,0 
- Vækstbidrag ...................................... -23,2 -4,9 -3,0 -5,8 -13,7 

1) Denne post afspejler blandt andet indtægter fra salg af statslige aktiver (privatise-
ringer, nedbringelse af DSP’s formue m.v.), betalingsforskydninger på skatteom-
rådet, emissionskurstab m.v. 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Fraset renteudgifter falder udgiftstrykket frem til 2010 med godt ½ 
pct.enhed. Det afspejler et fald i indkomstoverførslernes andel af BNP. 
Medregnet renteudgifterne falder udgiftstrykket dog med 3 pct.enheder 
fra 2000 til 2010, jf. tabel 6.8.

Tabel 6.8. De offentlige finanser, 2000-2010. 
    2000 2003 2005 2010 2001-10 
    --------------- Pct. af BNP --------------- Ændring 
Offentlig saldo.................................... 2,5 2,1 2,1 2,1 -0,4 
Offentlig saldo ekskl. Fonde ............... 1,1 1,4 1,4 1,3 0,2 

Indtægter i alt ..................................... 55,7 54,0 53,3 52,3 -3,4 
- Skatter.............................................. 48,8 47,6 47,1 46,3 -2,5  
- Renteindtægter ................................. 2,4 2,1 2,0 1,8 -0,6 
- Øvrige indtægter .............................. 4,5 4,3 4,3 4,3 -0,3 

Udgifter i alt ....................................... 53,2 51,9 51,2 50,2 -3,0 
- Offentligt forbrug............................. 25,1 25,3 25,4 25,4 0,2 
- Overførsler til husholdninger............ 17,1 16,7 16,3 16,2 -0,9 
- Renteudgifter ................................... 4,2 3,3 3,0 2,1 -2,1 
- Øvrige udgifter ................................. 6,8 6,5 6,5 6,5 -0,3 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Skattetrykket falder med 2½ pct.enheder fra 2000 til 2010. Det dæk-
ker som nævnt blandt andet over den foreslåede omlægning af Særlig Pen-
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sionsordning til en individuel ordning, der reducerer skattetrykket med ½ 
pct.enhed. Af de resterende 2 pct.enheder skyldes halvdelen tekniske for-
hold, herunder færre indtægter fra selskabsskat (hvor provenuet i 2000 var 
særlig højt) og lavere skattebetaling fra indkomstoverførsler, idet udgifter-
ne til (skattepligtige) indkomstoverførsler falder i takt med faldet i antal 
modtagere.  

Den resterende del af faldet stammer fra skattestoppet og de bereg-
ningsteknisk forudsatte lettelser (netto) i skat på arbejdsindkomst. Ophæ-
velse af 24-timers reglen og de heraf forudsatte afgiftsnedsættelser på 
grænsehandelsfølsomme varer antages ikke at reducere skattetrykket, idet 
denne udefra kommende nødvendige tilpasning forudsættes finansieret. 
Beregningerne forudsætter uændrede indkomstskatter og grundskylds-
promille for kommunerne under ét.  

6.6. Betalingsbalance og udlandsgæld 
Betalingsbalancen er en vigtig indikator for pres i økonomien og struktu-
relle ubalancer i den private eller offentlige opsparing. Givet forudsætnin-
gerne om de offentlige finanser og den private finansielle opsparing vil 
betalingsbalancen vise overskud i hele perioden frem til 2010, jf. figur 
6.3a.

Figur 6.3a. Betalingsbalance og udlands-
gæld. 

Figur 6.3b. Nettorenter og vare- og tjene-
stebalance. 
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Anm.: De fortsat negative nettorentebetalinger i 2010 – trods positive nettofordringer 
på udlandet – afspejler forskellig forrentning af aktiv og passiv siden. 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Udviklingen på betalingsbalancen indebærer, at dansk økonomi i 2010 
har (netto)fordringer på udlandet i størrelsesorden 15-20 pct. af BNP. 
For hele perioden gælder, at der er betydelig usikkerhed knyttet til størrel-
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sen og den tidsmæssige placering af konjunkturbevægelser og kursregule-
ringer. 

Overskuddet på betalingsbalancen dækker over et fald i overskuddet 
på vare- og tjenestebalancen, mens de stigende fordringer på udlandet 
indebærer, at nettorentebetalingerne til udlandet reduceres betydeligt, jf. 
figur 6.3b.

6.7. Arbejdsmarkedet 
Ændringer i befolkningens størrelse og sammensætning bidrager isoleret 
set til, at arbejdsstyrken reduceres frem mod 2010. Den forudsatte stig-
ning i arbejdsstyrken på 66.000 personer fra 2000 til 2010 afspejler derfor 
forventningen om en større erhvervsdeltagelse i de enkelte aldersgrupper. 
Det kraftige fald i tilgangen til de førtidige tilbagetrækningsordninger 
sammenholdt med de ventede effekter af efterløns- og førtidspensionsre-
formen indebærer, at det i særlig grad er erhvervsdeltagelsen blandt de 55-
64 årige, der øges. Antallet af personer på efterløn kan imidlertid ikke 
ventes at falde, da der er en kraftig vækst i antallet af 60-64 årige i perio-
den.

Udviklingen i arbejdsstyrken er revurderet med udgangspunkt i en ny 
befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik fra 2001. Det nye 
befolkningsgrundlag indebærer et fald i den samlede arbejdsstyrke på 
66.000 personer fra 2000 til 2010 under forudsætning af uændret er-
hvervsdeltagelse (grundforløbet). Faldet er ca. 30.000 personer større end 
med den tidligere anvendte befolkningsprognose, hvilket primært skyldes 
kombinationen af lavere nettoindvandring og en nedjustering af den be-
regnede erhvervsdeltagelse for indvandrere som følge af en finere opdeling 
på oprindelseslande.  

Med det nye grundlag kræver en stigning i arbejdsstyrken på 66.000 
personer, at erhvervsdeltagelsen for de enkelte aldersgrupper skal stige 
svarende til 132.000 personer.  
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Tabel 6.9. Ændring i arbejdsstyrke og overførselsmodtagere, 2000-2010.
 Heraf bidrag fra  Bidrag til ændring i 

overførselsfrekvens:  
 Samlet 

ændring 
Grund-
forløb

2)
Ændret 
overfør-
selsfre-
kvens

3)

Uændr.
tilgangs-
frekven-

ser.
4)

Andet 

----------------------- 1.000 personer ---------------------- 
Samlet i arbejdsstyrken................. 66 -66 132 68 64 
- I arbejdsstyrken over 64 år ....... 21 15 6 0 6 
- I arbejdsstyrken 15-64 år.......... 45 -81 126 68 58 
Overførselsmodtagere uden for 
arbejdsstyrken1 ............................. -38 76 -114 -68 -46
- Overgangsydelse....................... -25 0 -26 -26 0 
- Efterløn.................................... 24 44 -20 7 -27 
- Førtidspension ......................... -30 24 -55 -49 -6 
- Øvrige overførselsmodtagere .... -6 7 -14 0 -14 
Øvrige uden for arbejdsstyrken1) .... 26 38 -12 0 -12 
Antal 15-64 årige........................ 32 32 - - - 

1) Vedrører 15-64 årige. 
2)  Andel på hvert alderstrin i de enkelte arbejdsmarkedskategorier fastholdes uænd-

ret på niveauet i 2000. 
3) Andel på hvert enkelt alderstrin, som modtager offentlige indkomstoverførsler. 
4) Effekten på antallet ved en videreførelse af de historiske tilgangsfrekvenser, jf. 

anmærkning til figur 6.5. 
Kilde:  Egne beregninger. 

Godt halvdelen af stigningen i erhvervsdeltagelsen følger af en videre-
førelse af det stedfundne fald i tilgangen til tidlig tilbagetrækning. Ved 
uændrede aldersspecifikke tilgangsfrekvenser til førtidig tilbagetrækning 
vil andelen i de enkelte aldersgrupper på disse ordninger falde frem mod 
2010 svarende til ca. 68.000 personer, jf. tabel 6.9  og figur 6.4a og b.

I fremskrivningen er det samlet set forudsat, at antallet af overførsels-
modtagere uden for arbejdsstyrken i alderen 15-64 år falder med 38.000 
personer. Det dækker over, at antallet af overførselsmodtagere stiger med 
76.000 personer i grundforløbet, mens lavere overførselsfrekvenser isole-
ret set bidrager til en reduktion på 114.000 personer. Bidraget fra lavere 
overførselsfrekvenser skyldes primært videreførelsen af den lave tilgang til 
førtidig tilbagetrækning, effekten af efterløns- og førtidspensionsreformen 
samt et forudsat bidrag fra en styrket integrationsindsats.  
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Figur 6.4a. Tilgang til førtidig tilbage-
trækning, 15-64 år. 

Figur 6.4b. Antal på førtidig tilbagetræk-
ning, 15-64 år. 
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Kilde:  Egne beregninger. 

 Bidraget fra færre førtidspensionister skal ses i lyset af det forholdsvis 
store fald i tilgangen til førtidspension, der har fundet sted siden 1994, jf. 
figur 6.5a. I fremskrivningen er det antaget, at lavere overførselsfrekvenser 
på førtidspension modsvares af en tilsvarende stigning i arbejdsstyrken. 
Det afspejler blandt andet, at der forudsættes oprettet et større antal 
fleksjob – netop som erstatning for førtidspension. Hertil kommer, at der 
er tegn på, at den lavere tilgang til førtidspension isoleret set ikke i større 
omfang har medført en stigning i tilgangen til andre ordninger som f.eks. 
sygedagpenge, revalidering og kontanthjælp5.

5 Stigningen i antallet af personer på disse ordninger i perioden 1997-2001 kan i stor 
udstrækning henføres til stigningen i antallet af indvandrere og ændringer i 
tildelingsreglerne.  
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Figur 6.5a. Tilgang til førtidspension, 15-
64 år. 

Figur 6.5b. Antal på førtidspension, 15-
64 år. 
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Figur 6.5c. Tilgang til overgangsydelse. Figur 6.5d. Antal på overgangsydelse. 
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Figur 6.5e. Tilgang til efterløn, 60-64 år. Figur 6.5f. Antal på efterløn, 60-64 år. 
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Anm.: I forløbene med uændret tilgang er tilgangsfrekvenser fastholdt i hele fremskriv-
ningsperioden. For førtidspension og efterløn er tilgangsfrekvenserne fra hen-
holdsvis 2000 og 1998/1997 benyttet. I forløbene med uændret bestandsfrekven-
ser er andelen af modtagere i de enkelte aldersgrupper i 2000 fastholdt i frem-
skrivningsperioden. 

Kilde:  Egne beregninger. 
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Fra 1. januar 2003 træder førtidspensionsreformen i kraft, hvilket på-
virker nytilgang til førtidspension. Hovedprincipperne i reformen er æn-
dringer i tildelingskriterierne med øget fokus på arbejdsevne, ensartet 
støtteniveau til nye førtidspensionister samt en yderligere styrkelse af den 
forebyggende indsats. Reformen skønnes isoleret set at reducere tilgangen 
til førtidspension med i størrelsesorden 3.000 personer årligt6.

Med den svagt stigende tilgang til efterløn i perioden umiddelbart før 
den nye efterlønsreform trådte i kraft, vil en fastholdelse af tilgangsmøn-
stret indebære, at antallet af personer på efterløn vil stige mere end i for-
løbet med uændrede bestandsfrekvenser, jf. figur 6.5f. Sammen med de  
skønnede virkninger af efterlønsreformen forudsættes den lave ledighed i 
samspil med en styrket seniorpolitik i virksomhederne at reducere antallet 
af efterlønsmodtagere med 27.000 personer, jf. tabel 6.9.

På baggrund af de foreløbige opgørelser over tilgangen til den fleksible 
efterløn er der tegn på, at efterlønsreformen virker efter hensigten. Der er 
dog fortsat usikkerhed om den samlede effekt af efterlønsreformen.  

Udfasningen af overgangsydelsen bidrager til en stigning i arbejdsstyr-
ken på 26.000 personer frem til 2006, hvor ordningen vil være helt udfa-
set, jf. figur 6.5d.

Flere af initiativerne har allerede bidraget til stigningen i arbejdsstyr-
ken siden 1996. Hovedparten af virkningerne vil dog først vise sig i de 
kommende år, når reformerne er fuldt indfaset, og når de, der forlod ar-
bejdsmarkedet tidligt, er overgået til folkepension og erstattes af nye gene-
rationer med senere tilbagetrækning. 

Der er i fremskrivningen forudsat et bidrag fra øvrige overførselsmod-
tagere og øvrige uden for arbejdsstyrken på samlet set 32.000 personer. 
Bidraget skal især tilskrives en forudsætning om forbedret integration af 
indvandrere på arbejdsmarkedet, samt at indvandreres gennemsnitlige 
opholdstid må ventes at stige. Det skal understreges, at der alene er tale 
om beregningstekniske bidrag, idet der ikke er foretaget en samlet, talba-
seret vurdering af regeringens planlagte initiativer på indvandrerområdet. 
Initiativernes påvirkning af indvandringens størrelse, dens sammensæt-
ning og konsekvenserne for den samlede erhvervsdeltagelse er derfor ikke 
indregnet i denne fremskrivning. 

Med det nye befolkningsgrundlag er den forudsatte stigning i arbejds-
styrken en ambitiøs målsætning, som forudsætter en kraftig indsats med 
blandt andet integrationspolitik, forebyggelse af førtidspension og initia-

6 Den lavere tilgang som følge af førtidspensionsreformen skal ses i forhold til et forløb, 
hvor det skønnede tilgangsmønster i 2002 fastholdes.  
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tiver til fastholdelse af potentielle efterlønsmodtagere på arbejdsmarkedet 
i lyset af den lave ledighed.     

Forudsætningerne om udviklingen i ledigheden frem til 2010 indebæ-
rer, at langtidsledigheden stort set er afskaffet, jf. figur 6.6a. Højere ud-
dannelsesniveau og en mere målrettet arbejdsmarkedspolitik understøtter 
et langsigtet ledighedsniveau på 4,5 pct. af arbejdsstyrken. Lavere ledig-
hed end forudsat kan være en mulighed eventuelt som følge af yderligere 
strukturforbedringer på arbejdsmarkedet.  

Fremgangen i arbejdsstyrke og beskæftigelse medfører samtidig, at er-
hvervsfrekvensen i 2010 stort set svarer til niveauet i 2000, mens beskæf-
tigelsesfrekvensen vokser med ca. ½ pct.enhed, jf. figur 6.6b. Korrigeret 
for forskydninger i befolkningens sammensætning er forudsat en stigning 
i erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen på henholdsvis 3¼ og 3¾ 
pct.enhed.

Figur 6.6a. Ledighed. Figur 6.6b. Erhvervs- og beskæftigelses-
frekvens1.
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1) Den standardiserede erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens er beregnet under forud-
sætning af samme befolkningssammensætning som i 2000 vedrørende køn, alder 
og herkomst.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

6.8. Sammenligning med Danmark 2010 
Den nye fremskrivning ligger på centrale størrelser – herunder gældsned-
bringelse – på linie med den tidligere regerings fremskrivning i En holdbar 
fremtid – Danmark 2010 (DK2010). Den primære forskel er en lidt min-
dre fremgang i arbejdsstyrken og beskæftigelsen.  

I En holdbar fremtid – Danmark 2010 blev arbejdsstyrken forudsat at 
stige med i alt 85.000 personer. Nedjusteringen af arbejdsstyrkevæksten
til 66.000 personer skal ses i lyset af indarbejdelsen af en ny befolknings-
fremskrivning, som isoleret set bidrager til, at arbejdsstyrken bliver om-
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trent 30.000 personer mindre end tidligere forudsat7. I modsat retning  
trækker at der i fremskrivningen er forudsat en lidt større stigning i er-
hvervsdeltagelsen end tidligere.  

Da der i fremskrivningen indarbejdes en højere grad af udlicitering af 
den offentlige sektors serviceydelser, er det forudsat, at den offentlige be-
skæftigelse vokser langsommere, svarende til den mindre stigning i den 
samlede beskæftigelse. Modstykket hertil er en kraftigere vækst i den of-
fentlige sektors varekøb. 

Den lidt mindre fremgang i arbejdsstyrken indebærer isoleret set en 
forværring af de offentlige finanser, mens reviderede nettoprovenuskøn i 
konjunkturårene trækker i modsat retning med omtrent samme 
størrelsesorden, således at de offentlige finanser og gældsafviklingen er 
stort set upåvirket heraf. Forskellen på en ½ pct.enhed på de offentlige 
finanser kan således forklares med omlægningen af Særlig Pensions-
opsparing, jf. tabel 6.10.   

Skattetrykket falder lidt kraftigere end i DK2010, hvilket kan henføres 
til omlægningen af Særlig Pensionsopsparing. Selv om denne omlægning 
er teknisk i forhold til de offentlige finanser, er det en reel reduktion af 
beskatningen på ½ pct. af BNP. Korrigeret for denne omlægning er faldet 
i skattetrykket marginalt mindre end i DK2010. Det skyldes, at redukti-
onen af skattetrykket primært modsvares af lavere afgiftstryk, som i kraft 
af den tilsvarende afdæmpning af BNP teknisk set afdæmper faldet i skat-
tetrykket. Denne virkning udgør isoleret set 0,3-0,4 pct. af BNP, mens 
ændrede provenuskøn i konjunkturårene trækker i retning af et lidt større 
fald end i DK2010.  

Renset for tekniske virkninger og omlægningen af Særlig Pensionsop-
sparing er faldet i skattetrykket af samme størrelsesorden, idet konsekven-
serne af nominalprincippet for afgifter og ejendomsværdiskat sammen 
med den forudsatte reduktion af personskatten i størrelsesorden modsva-
rer den såkaldte skattemæssige sikkerhedspulje i DK2010. 

7 Revurderingen af udviklingen i arbejdsstyrken er foretaget på baggrund af Danmarks 
Statistiks seneste befolkningsprognose udarbejdet af DREAM-gruppen, juli, 2001. Den 
demografisk betingede nedjustering i arbejdsstyrken skyldes for det første, at antallet af 
personer i de erhvervsaktive aldre stiger mindre end i den tidligere anvendte prognose. 
For det andet forskydes befolkningens etniske sammensætning i retning af flere indvan-
drere fra økonomisk mindre udviklede lande. Det svækker arbejdsstyrken fremover, fordi 
denne gruppe erfaringsmæssigt har ringere tilknytning til arbejdsmarkedet end andre 
indvandrere og etniske danskere.  
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Tabel 6.10. Ændringer i balancestørrelser m.v. 
 2000 2003 2005 2010 Ændring 

2000-10 
Samlet beskæftigelse ---------------------- 1.000 personer --------------------- 
 - ØR2002..................................... 2.705 2.739 2.756 2.792 87 
 - Finansredegørelsen 2001 ............ 2.687 2.728 2.759 2.787 100 
 - DK2010..................................... 2.706 2.747 2.777 2.806 100 
Privat beskæftigelse ---------------------- 1.000 personer --------------------- 
 - ØR2002..................................... 1.882 1.898 1.906 1.932 50 
 - Finansredegørelsen 2001 ............ 1.874 1.893 1.911 1.924 50 
 - DK2010..................................... 1.893 1.911 1.930 1.943 50 
Offentlig beskæftigelse ---------------------- 1.000 personer --------------------- 
 - ØR2002..................................... 823 841 850 860 37 
 - Finansredegørelsen 2001 ............ 813 836 848 863 50 
 - DK2010..................................... 813 836 848 863 50 
Offentlig sektors saldo ---------------------- Pct. af BNP ------------------------- 
 - ØR2002..................................... 2,5 2,1 2,1 2,1 - 
 - Finansredegørelsen 2001 ............ 2,4 2,7 2,9 2,6 - 
 - DK2010..................................... 2,7 2,6 2,8 2,6 - 
Skattetryk ...................................... ---------------------- Pct. af BNP ------------------------- 
 - ØR2002..................................... 48,8 47,6 47,1 46,3 -2,5 
 - Finansredegørelsen 2001 ............ 48,2 47,7 46,8 46,1 -2,1 
 - DK2010..................................... 49,3 48,6 47,9 47,2 -2,1 
Offentlig gæld ---------------------- Pct. af BNP ------------------------- 
 - ØR2002..................................... 46,8 40,1 35,1 24,4 -22,4 
 - Finansredegørelsen 2001 ............ 47,2 38,1 32,4 22,0 -25,2 
 - DK2010..................................... 48,3 39,2 33,8 23,5 -24,8 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
Anm.: I Finansredegørelse 2001 (FR2001) er der foretaget en opdatering af DK2010 

fremskrivningen.

BNP vokser ligesom tidligere i gennemsnit med 1¾ pct. årligt fra 
2000 til 2010, svarende til fremgangen i produktionspotentialet, jf. tabel 
6.11. Den lidt mindre stigning i beskæftigelsen har således kun marginal 
betydning for den gennemsnitlige årlige vækst i produktionspotentialet 
over den 10-årige periode. 

Det private forbrug vokser i gennemsnit ca. 0,2 pct.enheder mere i den 
nye fremskrivning. Det skyldes blandt andet, at der tidligere var forudsat 
en faldende forbrugskvote og dermed en styrkelse af den private opspa-
ring. I den nye fremskrivning er forbrugskvoten stort set konstant. Det 
afspejler primært et forbedret udgangspunkt for den private finansielle 
opsparing (eksklusive det tekniske bidrag fra omlægningen af Særlig Pen-
sionsopsparing, som ikke antages at have forbrugsvirkning). 
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Tabel 6.11. Sammenligning af forsyningsbalancen m.v.
   FR2001 ØR2002 
   2001-

2003
2004-
2005

2006-
2010

2001-
2010

2001-
2003

2004-
2005

2006-
2010

2001-
2010

   -------------------------- Årlig stigning, pct. -------------------------- 
BNP, realt .................... 1,8 1,9 1,7 1,7 1,6 1,9 1,8 1,8 
Privatforbrug, realt........ 1,8 2,2 2,3 2,1 1,6 2,5 2,6 2,3 
Offentlig forbrug, realt . 1,4 1,0 0,5 0,9 1,2 1,0 0,5 0,8 
Forbrugerprisdeflator .... 2,1 1,8 1,8 1,9 2,1 1,6 1,6 1,8 
Timelønninger.............. 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 3,8 3,8 3,9 

Anm.: I FR2001 blev der foretaget en teknisk opdatering af DK2010 fremskrivningen. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Forbrugerpriserne vokser lidt langsommere end i DK2010. Det skyl-
des at skattestoppet som nævnt dæmper væksten i forbrugerpriserne, hvil-
ket dog delvist opvejes af en mindre opjustering af importprisstigninger-
ne.
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Tabel 6.12. Nøgletal til 2010. 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 ------------------------------Realvækst i pct. ------------------------------ 
Privat forbrug ........................ 1,2 2,5 2,9 2,3 0,2 -0,3 1,1 1,5
Offentligt forbrug ................. 2,1 3,4 0,8 3,1 1,8 0,6 1,7 1,3

Boligbyggeri .......................... 8,5 5,8 7,1 4,2 2,5 11,0 -15,0 3,5
Erhvervsinvesteringer ............ 13,7 2,7 13,7 13,5 0,4 11,1 -2,0 1,1
Off. investeringer ................... 4,6 9,2 0,2 -2,8 2,5 6,7 5,7 2,0

Lagerinvesteringer
)1

.............. 0,7 -0,8 0,9 -0,1 -1,3 0,2 0,3 -0,1
Endelig indenlandsk anven-
delse ..................................... 4,2 2,2 4,9 4,0 -0,5 2,6 0,4 1,3

Eksport .................................. 2,9 4,3 4,1 4,3 10,8 11,5 3,0 2,4
  Heraf industrieksport .......... 6,9 3,0 6,6 5,3 8,6 12,8 0,8 2,6
Import ................................... 7,3 3,5 10,0 8,9 3,3 11,2 1,4 2,3
BNP ..................................... 2,8 2,5 3,0 2,5 2,3 3,0 1,1 1,4
BVT i private byerhverv ........ 2,6 1,7 3,2 3,3 2,9 5,6 1,4 1,7

--------------------------------- Vækst i pct. -------------------------------- 
Timelønomkostninger ........... 3,6 3,5 4,2 4,1 4,7 3,9 4,5 4,0
Timelønninger....................... 3,7 3,7 4,0 4,0 4,8 3,6 4,3 3,8
Timeproduktivitet, byerhverv. 1,7 -1,0 2,3 1,2 0,3 4,0 1,1 1,7

Private disp.realindkomster .... 3,3 0,6 2,1 0,7 -0,3 3,9 1,6 1,4

Eksportpriser ......................... 1,4 1,7 3,0 -2,6 0,4 10,7 4,7 -0,5
Importpriser .......................... 1,2 -0,1 2,2 -2,5 -0,2 9,9 3,5 -0,6
Forbrugerpriser ...................... 2,1 2,1 2,2 1,8 2,5 2,9 2,3 1,6
Kontantprisen på ejerboliger .. 8,3 10,9 11,4 8,8 6,9 6,5 5,5 3,0

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

Skattetryk, pct. af BNP .......... 49,3 49,9 49,8 50,1 51,2 48,8 48,0 47,9
Udgiftstryk, pct. af BNP ........ 59,6 59,1 57,2 56,7 55,2 53,2 52,9 52,6

---------------------------------- Mia. kr. ---------------------------------- 
Betalingsbalance..................... 10,0 18,7 4,4 -10,2 20,2 20,6 39,1 40,6
Renter og udbytter ................. -25,8 -25,8 -25,5 -21,3 -17,0 -29,0 -31,0 -30,0
Offentlig sektors saldo............ -22,8 -10,6 3,9 13,1 38,2 32,7 26,0 26,1
  Heraf renter ......................... -30,9 -29,5 -30,5 -26,9 -27,1 -22,7 -18,5 -18,0

--------------------------------  Pct. af BNP -------------------------------- 
Betalingsbalance..................... 1,0 1,8 0,4 -0,9 1,7 1,6 2,9 2,9
Offentlig sektors saldo............ -2,3 -1,0 0,4 1,1 3,1 2,5 1,9 1,9
Privat finansiel opsparing ....... 3,3 2,8 0,0 -2,0 -1,5 -0,9 1,0 1,0

------------------------------  1000 personer ------------------------------- 
Samlet beskæftigelse ............... 2539 2573 2607 2651 2685 2705 2719 2723
  Heraf offentlig ..................... 770 780 795 812 821 823 831 837
  Heraf privat ......................... 1769 1792 1812 1839 1863 1882 1888 1886
Arbejdsstyrke ......................... 2827 2818 2827 2834 2843 2856 2863 2872
Registrerede arbejdsløse.......... 288 245 220 183 158 150 144 149
Som pct. af arbejdsstyrken...... 10,2 8,7 7,8 6,4 5,6 5,3 5,0 5,2
1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
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Tabel 6.12. fortsat 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 ------------------------------Realvækst i pct. ------------------------------ 
Privat forbrug ........................ 2,3 2,5 2,5 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6
Offentligt forbrug ................. 0,7 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Boligbyggeri .......................... 3,5 0,8 1,0 1,0 1,4 1,7 1,7 1,6
Erhvervsinvesteringer ............ 5,0 2,6 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9
Off. investeringer ................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lagerinvesteringer
)1

.............. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Endelig indenlandsk anven-
delse ..................................... 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Eksport .................................. 5,3 3,4 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2
  Heraf industrieksport .......... 6,8 4,2 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Import ................................... 5,6 4,0 3,7 3,9 4,0 3,9 4,0 3,9
BNP ..................................... 2,4 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8
BVT i private byerhverv ........ 3,1 2,2 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4

--------------------------------- Vækst i pct. -------------------------------- 
Timelønomkostninger ........... 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Timelønninger....................... 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Timeproduktivitet, byerhverv. 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Private disp.realindkomster .... 2,6 2,6 2,5 2,7 2,5 2,5 2,5 2,6

Eksportpriser ......................... 0,9 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Importpriser .......................... 1,0 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
Forbrugerpriser ...................... 1,9 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6
Kontantprisen på ejerboliger .. 3,0 2,0 1,5 1,7 2,1 2,4 2,5 2,4

------------------------------------- Pct. ------------------------------------- 
Obligationsrente .................... 5,6 5,9 6,1 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Skattetryk, pct. af BNP .......... 47,6 47,4 47,1 46,7 46,6 46,4 46,3 46,3
Udgiftstryk, pct. af BNP ........ 51,9 51,6 51,2 50,9 50,6 50,4 50,3 50,2

---------------------------------- Mia. kr. ---------------------------------- 
Betalingsbalance..................... 45,8 50,6 54,2 57,3 59,0 61,8 64,2 67,2
Renter og udbytter ................. -28,0 -26,3 -24,8 -22,9 -21,2 -19,1 -16,7 -13,9
Offentlig sektors saldo............ 31,0 31,2 33,6 34,5 35,8 37,2 38,5 40,1
  Heraf renter ......................... -17,1 -16,6 -15,1 -14,1 -11,3 -8,7 -6,9 -5,8

--------------------------------  Pct. af BNP -------------------------------- 
Betalingsbalance..................... 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Offentlig sektors saldo............ 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Privat finansiel opsparing ....... 1,0 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

------------------------------  1000 personer ------------------------------- 
Samlet beskæftigelse ............... 2739 2745 2756 2763 2771 2778 2784 2792
  Heraf offentlig ..................... 841 846 850 852 854 856 858 860
  Heraf privat ......................... 1898 1900 1906 1911 1917 1922 1926 1932
Arbejdsstyrke ......................... 2884 2895 2906 2909 2911 2914 2917 2922
Registrerede arbejdsløse.......... 145 149 150 146 141 136 133 130
Som pct. af arbejdsstyrken...... 5,0 5,2 5,2 5,0 4,8 4,7 4,5 4,5
1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten.
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Tabel B.1 Efterspørgsel, import og produktion.
Mængder Priser 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Mia. kr. Pct. Pct. 

Privat forbrug ..................... 636,7 657,3 685,7 1,1 1,5 2,3 2,7 1,7 2,0 

Offentligt forbrug1).............. 342,0 355,0 366,7 1,7 1,3 0,7 3,3 2,5 2,6 

Offentlige investeringer....... 24,1 25,1 26,2 5,7 2,0 2,0 2,6 2,2 2,5 

Boliginvesteringer ............... 52,3 54,7 57,9 -15,0 3,5 3,5 1,2 1,0 2,3 

Faste erhvervsinvesteringer .. 197,7 201,6 215,7 -2,0 1,1 5,0 0,8 0,9 1,9 

I alt indenlandsk 
efterspørgsel ekskl. 
lagerændringer .................... 1252,7 1293,7 1351,2 0,0 1,5 2,4 2,5 1,8 2,1 

Lagerændringer2) ................. -1,1 -1,7 -4,9 0,3 -0,1 0,0 

I alt indenlandsk 
efterspørgsel…………….. .. 1251,4 1291,7 1347,0 0,4 1,3 2,4 2,2 1,9 1,9 

Eksport af varer og tjenester 611,9 623,7 662,4 3,0 2,4 5,3 4,7 -0,5 0,9 

Samlet efterspørgsel............. 1863,2 1915,4 2009,4 1,2 1,7 3,3 3,0 1,1 1,6 

Import af varer og tjenester . 515,7 524,8 559,7 1,4 2,3 5,6 3,5 -0,6 1,0 

Bruttonationalproduktet ..... 1347,5 1390,6 1449,7 1,1 1,4 2,4 2,8 1,8 1,8 

Produktskatter, netto .......... 184,5 191,1 198,1      

Bruttoværditilvækst ............. 1162,9 1199,5 1251,5 1,3 1,5 2,3 3,1 1,6 2,0 

Heraf i private byerhverv3)

727,6 752,4 789,8 1,4 1,7 3,1 2,2 1,7 1,8 

1)  I den mængdemæssige opgørelse af det offentlige forbrug er beskæftigelsen baseret på 
antallet af udførte arbejdstimer. 

2) Mængdestørrelserne angive ændringerne i lagerinvesteringer (i 1995-priser) i procent af 
BNP (i 1995-priser) i det foregående år. 

3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport.
Anm.: Opdelingen i mængde- og priskomponent er foretaget på grundlag af en fastpris-

beregning i 1995-priser. Tallene angiver den procentvise stigning i forhold til året før. 
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Tabel B.2 Nøgletal for den internationale økonomi.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

BNP  ------------------------------ Realvækst, pct. ----------------------------- 

EU ..................................... 2,6 2,9 2,6 3,3 1,7 1,4 2,9 
Euroområdet....................... 2,4 2,9 2,7 3,4 1,6 1,3 2,9 

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

Danmark ............................ 3,0 2,5 2,3 3,0 1,1 1,4 2,4 

Sverige ................................ 2,1 3,6 4,5 3,6 1,4 1,6 2,6 
Storbritannien..................... 3,4 3,0 2,1 2,9 2,3 1,7 3,0 

USA.................................... 4,5 4,3 4,1 4,2 0,9 0,5 3,4 
Japan .................................. 1,8 -1,1 0,8 1,5 -0,6 -0,9 0,5 
Norge ................................. 4,7 2,4 1,1 2,3 1,7 2,1 2,2 

OECD................................ 3,5 2,8 3,3 3,8 0,9 0,8 2,9 

Forbrugerpriser (HICP) 1) -------------------------------- Pct.vis vækst ------------------------------- 

EU...................................... 1,7 1,3 1,2 2,1 2,5 1,7 1,7 
Euroområdet2) ..................... 1,6 1,1 1,1 2,4 2,8 1,8 1,8 

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

Danmark ............................ 2,2 1,9 2,5 2,9 2,3 1,6 1,9 

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

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

1)   For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). 
2)  Seneste oplysninger fra Eurostat peger på en stigningstakt på 2,6 pct. i 2001 for Euro-  
            området. 
Kilde:  EU-Kommissionens efterårsprognose 2001 samt egne skøn.
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Tabel B.3 Nøgletal for den internationale økonomi.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

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

EU...................................... 3,2 2,1 2,8 3,0 3,3 3,2 3,2 
Euroområdet ...................... 2,8 1,4 2,3 2,5 3,0 3,0 2,9 

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

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

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

USA.................................... 4,4 4,5 4,1 5,1 5,3 2,2 3,1 
Japan .................................. 2,4 0,2 -0,9 0,6 0,8 -1,5 -0,1 
Norge ................................. 4,6 6,2 5,7 4,2 4,8 5,1 5,1 

Betalingsbalancesaldo 2) -------------------------------- Pct. af BNP -------------------------------- 

EU...................................... 1,5 0,9 0,1 -0,3 0,2 -0,1 -0,1 
Euroområdet....................... 1,6 1,2 0,4 -0,1 0,4 0,4 0,4 

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

Danmark ............................ 0,4 -0,9 1,7 1,6 2,9 2,9 3,2 

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

USA.................................... -1,7 -2,5 -3,3 -4,4 -3,7 -3,3 -3,6 
Japan .................................. 2,2 3,1 2,5 2,5 2,3 2,3 2,1 
Norge ................................. 5,6 -0,9 3,9 14,3 14,2 12,5 14,0 

1)  Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget i 
fremstillingsvirksomhed. For Danmark anvendes stigningen i timelønsomkostningerne. 

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

Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2001 samt egne skøn. 
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Tabel B.4 Nøgletal for den internationale økonomi.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ledighed 1) --------------------------- Pct. af arbejdsstyrke --------------------------- 

EU...................................... 10,6 9,9 9,1 8,2 7,7 8,0 7,6 
Euro-landene ..................... 11,5 10,9 9,9 8,9 8,3 8,6 8,2 

Tyskland............................. 9,9 9,4 8,6 7,9 7,8 8,2 7,8 
Frankrig.............................. 12,3 11,8 11,2 9,5 8,7 9,2 8,7 
Italien ................................. 11,7 11,8 11,3 10,5 9,5 9,6 8,9 
Spanien............................... 20,8 18,8 15,9 14,1 13,0 13,0 12,1 
Holland .............................. 5,2 4,0 3,4 3,0 2,3 3,2 3,5 
Belgien................................ 9,4 9,5 8,8 7,0 6,9 7,0 6,9 
Østrig ................................. 4,4 4,5 3,9 3,7 3,9 4,3 4,2 
Finland ............................... 12,7 11,4 10,2 9,8 9,2 9,4 9,3 

Danmark 2).......................... 7,8 6,4 5,6 5,3 5,0 5,2 5,0 
Danmark ............................ 5,6 5,2 5,2 4,7 4,6 4,7 4,6 

Sverige ................................ 9,9 8,3 7,2 5,9 5,2 5,6 5,4 
Storbritannien..................... 7,0 6,3 6,1 5,5 5,1 5,4 5,4 

USA.................................... 4,9 4,5 4,2 4,0 4,7 5,9 5,7 
Japan .................................. 3,4 4,1 4,7 4,7 5,2 6,5 7,3 
Norge ................................. 4,0 3,2 3,2 3,4 3,5 3,7 3,6 

Beskæftigelse ------------------------------ Pct. vis vækst -------------------------------- 

EU...................................... 0,7 1,3 1,6 1,7 1,1 0,2 1,0 
Euro-landene ...................... 0,6 1,3 1,7 1,9 1,2 0,2 1,2 

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

Danmark ............................ 1,3 1,7 1,3 0,8 0,5 0,2 0,6 

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

USA.................................... 2,3 2,1 1,9 1,9 -0,1 -0,6 0,9 
Japan .................................. 1,1 -0,7 -0,8 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 
Norge ................................. 3,0 2,5 0,4 0,5 0,6 0,4 0,6 

1)   Eurostats ledighedsbegreb og derfor sammenligneligt på tværs af landene. EU’s definition 
af ledighed 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 efterårsprognose 2001 samt egne skøn.
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Tabel B.5 Nøgletal for den internationale økonomi.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Samlet offentlig saldo -------------------------------- Pct. af BNP ------------------------------- 

EU...................................... -2,4 -1,5 -0,7 1,1 -0,5 -0,9 -0,6 
Euro-landene ..................... -2,6 -2,0 -1,3 0,3 -1,1 -1,4 -1,0 

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

Danmark ........................... 0,4 1,1 3,2 2,5 1,9 1,9 2,1 

Sverige ................................ -2,0 1,9 1,7 4,1 3,9 1,6 1,9 
Storbritannien..................... -2,0 0,3 1,2 4,3 1,2 0,4 0,5 

USA.................................... -0,9 0,4 0,9 1,7 -0,3 -3,6 -3,4 
Japan .................................. -3,4 -4,6 -7,0 -7,6 -6,5 -5,9 -5,6 
Norge ................................. 7,9 3,5 5,9 14,8 14,3 12,5 11,7 

Samlet strukturel offentlig 
saldo  

-------------------------------- Pct. af BNP -------------------------------

EU...................................... -2,0 -1,2 -0,8 -0,6 -0,7 -0,7 -0,6 
Euro-landene ...................... -2,0 -1,6 -1,3 -1,3 -1,3 -1,1 -0,9 

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

Danmark 1) ......................... -0,1 0,5 2,0 2,2 1,8 1,9 1,9 

Sverige ................................ -0,6 2,9 0,8 2,4 3,0 1,5 1,7 
Storbritannien..................... -2,3 0,2 1,0 1,6 1,0 0,6 0,3 

1)   Egne beregninger. 
Kilde:  EU-Kommissionens efterårsprognose 2001 samt egne skøn.
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Tabel B.6 Befolkning og arbejdsmarked. 

1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i nationalregnskabet, og den 
støttede beskæftigelse, hvis grundekilde er AMFORA. Som følge af forskelle i 
afgrænsningen af beskæftigelsen i de to kilder er opgørelsen behæftet med en vis 
usikkerhed. Den støttede beskæftigelse inkluderer jobtræning, puljejob, etablering, 
igangsætning, iværksætning og arbejdspraktik. Personer på individuel jobtræning 
modtager ikke løn, og indgår derfor ikke i beskæftigelsen. 

2) Støttet beskæftigelse i uoplyst sektor indgår i tallet for støttet beskæftigelse i den 
offentlige sektor. 

3) Inkluderer personer i individuel jobtræning samt frivillige ulønnede aktiviteter.
4) Ekskl. barselsorlov. Personer, der holder orlov fra beskæftigelse, men fortsat modtager 

løn fra deres arbejdsgiver, indgår i nationalregnskabets opgørelse af beskæftigelsen. I 
nærværende tabel omfatter kategorien ”personer på arbejdsmarkedsorlov” dog alle de 
pågældende orlovsmodtagere. Antallet af orlovspersoner, der samtidig modtager løn, 
skønnes at være beskedent. 

5) Inkluderer særligt aktiverede forløb, forsøg, kortvarige vejlednings- og introforløb, 
særlige uddannelsesforløb, integrationsuddannelsesforløb,  voksen- og efteruddannelses-
forløb, uddannelse med uddannelsesydelse og uddannelse med uddannelsesgodtgørelse. 

6) Inkl. modtagere af  delefterløn (ophørt pr. 31. juni 1999) 
7) Omfatter kun beskæftigede (idet kun personer i aldersgruppen 16-66 år kan registreres 

som ledige). Størstedelen af gruppen består af selvstændige erhvervsdrivende.  
Kilde:      Danmarks Statistik og egne beregninger. 

1.000 personer 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Samlet befolkning ........................................... 5301 5319 5337 5355 5368 5381 

I arbejdsstyrken............................................... 2834 2843 2856 2863 2872 2884 
Beskæftigede på ordinært arbejdsmarked1)........ 2621 2660 2686 2700 2703 2719 
Støttet beskæftigelse ........................................ 31 25 20 19 20 20 
Heraf:     Privat sektor ..................................... 13 9 6 6 6 6 
              Offentlig  sektor2) .............................. 17 17 14 13 14 14 
Ledige............................................................. 183 158 150 144 149 145 

Uden for arbejdsstyrken: ................................. 2467 2476 2481 2492 2496 2496 
Personer på individuel jobtræning3) ................. 16 17 17 17 17 17 
Personer på arbejdsmarkedsorlov4) ................... 40 32 26 22 16 3 
Personer i uddannelsesaktivering eller anden 
aktivering5) ...................................................... 31 45 45 43 45 45 
Personer på overgangsydelse ............................ 36 31 25 21 16 12 
Efterlønsmodtagere mv.6)................................. 141 150 156 161 166 171 
Personer under 15 år....................................... 960 974 988 1000 1010 1017 
Øvrige 15-66 årige udenfor arbejdsmrk. .......... 595 581 579 586 585 591 
Personer over 66 år uden beskæftigelse ............ 648 647 645 643 641 640 

Samlet befolkning 15-66 år ............................. 3643 3647 3652 3658 3663 3669 
Beskæftigede 15-66 årige................................. 2598 2631 2651 2665 2669 2684 
Beskæftigelsesfrekvens for 15-66 årige, pct....... 71 72 73 73 73 73 
Personer over 66 år i arbejdsstyrken 7) .............. 53 54 54 54 54 55 
15-66 årige i arbejdsstyrken............................. 2781 2789 2802 2809 2818 2830 
Erhvervsfrekvens for 15-66 årige, pct............... 76 76 77 77 77 77 
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Tabel B.7 Stigningen i de samlede timelønsomkostninger.  

2001 2002 2003 

Direkte lønomkostninger ............................ 4,3 3,8 3,9

Lovbestemte lønomkostninger1) ...................

- AER-bidrag ......................................... 0,1 - - 

- Arbejdsmarkedsbidrag........................... - - - 

- Tilbageføring af de grønne afgifter2)....... - - - 

- Sygedagpenge ....................................... - - - 

- ATP-kompensation og bidrag til LG..... 0,1 0,1 - 

- Forsikringsordning ............................... - - - 

- Øget betaling for G-dage ...................... - - - 

- Arbejdsmiljøbetaling............................. 0,1 - - 

- Arbejdsskadeforsikring .......................... 0,0 0,1 - 

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

I alt indirekte lønomkostninger ................... 0,2 0,2 0,0

Samlede timelønsomkostninger ................... 4,5 4,0 3,9

Anm.:   Afrunding gør, at bidragene ikke summer til totalen. 
1)   Bidrag i pct. enhed til stigningen i de samlede timelønsomkostninger. 
2)   Den del der tilbageføres ved reduktion af arbejdsgivernes arbejdsmarkedsbidrag. 

Tabel B.8 Bruttoinvesteringer
1998 1999 2000 2001 2002 2003

-------------------------- Realvækst pct.------------------------- 
Faste bruttoinvesteringer ..................... 10,1 1,0 10,7 -3,9 1,6 4,5
Heraf:  
 -   Boliginvesteringer .......................... 4,2 2,5 11,0 -15,0 3,5 3,5
Samlede erhvervsinvesteringe............... 13,5 0,4 11,1 -2,0 1,1 5,0

Heraf:       
 -   Bygge- og anlægsinvesteringer ........ 8,4 -8,9 3,7 -2,5 0,0 5,0
 -   Maskininvesteringer....................... 15,6 4,3 13,3 -1,5 1,5 5,0
Offentlige investeringer....................... -2,8 2,5 6,7 5,7 2,0 2,0
 Heraf: 
 -   Bygge- og anlægsinvesteringer ........ -7,8 -1,9 3,0 8,0 3,0 3,0
 -   Maskininvesteringer....................... 3,7 7,5 10,5 3,5 1,0 1,0
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Tabel B.9 Betalingsbalancens løbende poster.
Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Industrieksport ekskl. skibe mv. ...... 217,1 237,5 272,6 285,2 297,7 326,7 
Landbrugseksport mv...................... 66,3 66,3 72,3 79,9 83,6 88,7 
Øvrig vareeksport............................ 19,6 18,8 22,5 23,4 24,5 25,9 
I alt................................................. 303,1 322,5 367,3 388,5 405,9 441,4 
Nettoimport af energi ..................... 1,3 -1,8 -12,4 -6,0 -7,2 -8,3 
Øvrig vareimport ekskl. skibe mv. ... 288,0 294,2 334,1 341,0 356,9 386,9 
Handelsbalance ekskl, skibe mv....... 13,7 30,1 45,6 53,5 56,2 62,8 
Nettoeksport af skibe mv ................ 0,3 3,3 -3,8 -3,6 -4,0 -4,5 
Handelsbalance, i alt. ..................... 14,1 33,4 41,8 49,9 52,3 58,4 
Turistindtægter, netto ..................... -0,7 -0,4 0,8 0,4 2,1 1,8 
Øvrige tjenester............................... 9,9 24,3 33,3 45,8 44,6 42,6 
Vare- og tjenestebalance ................. 23,3 57,3 76,0 96,2 99,0 102,7 
Løn- og formueindkomst, netto ...... -18,4 -16,6 -29,1 -31,1 -30,1 -28,1 
EU-betalinger ................................. -3,4 -2,0 -3,2 -3,4 -5,7 -6,2 
Andre løbende overførsler ............... -11,7 -18,5 -23,1 -22,6 -22,6 -22,5 
Nettooverførsler til udlandet, i alt ... -33,6 -37,2 -55,3 -57,1 -58,4 -56,9 
Løbende poster, i alt........................ -10,2 20,2 20,6 39,1 40,6 45,8 
Do. i pct. af BNP............................ -0,9 1,7 1,6 2,9 2,9 3,2 
Udlandsgæld, ultimo....................... 299,0 163,0 178,0 189,9 149,3 103,6 
Do. i pct. af BNP............................ 25,9 13,4 13,7 14,1 10,7 7,1 

Kilde:  ADAMs databank og egne beregninger. 
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Tabel B.10 Eksport og import i faste priser.
2000 2000 2001 2002 2003 

Mia. kr. ----------------- Realvækst i pct. --------------------- 

Eksport af: 

Landbrugsvarer mv. .................... 72,3 2,7 5,0 3,0 3,0 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) ... 272,6 12,8 0,8 2,6 6,8 

Øvrige varer1) .............................. 65,5 8,5 -6,5 1,7 1,5 

Tjenester i alt.............................. 157,1 15,7 10,4 1,9 4,7 

I alt............................................. 567,4 11,5 3,0 2,4 5,3 

Import af: 

Landbrugsvarer mv. .................... 34,1 5,6 1,5 3,0 5,5 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) ... 281,1 9,4 -0,6 3,0 5,8 

Øvrige varer1) .............................. 53,2 8,6 -0,7 0,0 2,6 

Tjenester i alt.............................. 123,0 20,9 8,9 1,1 6,2 

I alt............................................. 491,4 11,2 1,4 2,3 5,6 

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.

Tabel B.11 Eksport- og importpriser.
2000 2000 2001 2002 2003 

Mia. kr. ------------ Stigning  i pct. i f.t. året før ----------- 

Eksportpriser for: 

Landbrugsvarer mv. .................... 72,3 6,2 5,4 1,6 3,0 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) ... 272,6 1,7 3,8 1,7 2,8 

Øvrige varer1) .............................. 65,5 21,8 1,9 -2,7 3,5 

Tjenester i alt.............................. 157,1 21,9 7,6 -3,3 -3,6 

I alt............................................. 567,4 10,7 4,7 -0,5 0,9 

Importpriser for: 

Landbrugsvarer mv. .................... 34,1 5,1 2,5 2,0 2,5 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) ... 281,1 4,4 2,4 1,5 2,5 

Øvrige varer1) .............................. 53,2 24,2 2,1 -2,7 3,4 

Tjenester i alt.............................. 123,0 16,3 4,9 -3,2 -3,0 

I alt............................................. 491,4 9,9 3,5 -0,6 1,0 

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.  
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Tabel B.12 Det private forbrug fordelt på undergrupper.
2000 

 Niveau 
2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Mia. kr. ------Realvækst i pct. ---- ----Bidrag i pct.enhed --- 

Forbrug i alt........................ 613,3 1,1 1,5 2,3 1,1 1,5 2,3 

Detailomsætning................. 225,7 1,9 1,2 2,3 0,8 0,5 0,9 
Heraf:        
- Fødevarer ......................... 70,3 1,0 1,0 1,0 0,1 0,1 0,1 
- Nydelsesmidler ................. 35,0 -1,4 1,7 1,7 -0,1 0,1 0,1 
- Øvrige ikke-varige varer .... 71,4 2,4 1,0 3,0 0,3 0,1 0,4 
- Øvrige varige varer............ 49,0 4,4 1,3 3,5 0,4 0,1 0,4 
Bilkøb................................. 23,9 -18,0 4,0 8,0 -0,8 0,1 0,3 
Brændsel, m.m.................... 35,2 3,0 0,5 1,5 0,2 0,0 0,1 
Benzin og lignende.............. 18,9 0,3 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
Boligbenyttelse.................... 128,9 1,1 1,2 1,2 0,2 0,2 0,2 
Kollektiv trafik mv.1) ........... 28,1 5,9 2,6 2,7 0,3 0,1 0,1 
Øvrige tjenester................... 153,4 2,1 2,6 2,6 0,5 0,6 0,6 
Turistudgifter ..................... 32,2 16,5 -8,0 8,0 0,7 -0,4 0,4 
Turistindtægter2) ................. 33,0 15,3 -4,0 7,0 -0,8 0,2 -0,4 
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 m.v.

Tabel B.13 Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer.
Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Privat sektor i alt ................. -23,9 -10,4 -12,2 13,0 14,3 14,7
- Husholdninger ................. -30,9 -50,2 -53,1 -19,8 -23,0 -28,1
- Selskaber........................... 7,0 39,8 40,9 32,7 37,3 42,8
Offentlig forvaltning og 
service................................. 13,1 38,2 32,7 26,0 26,1 31,0
Udland1).............................. -10,8 27,9 20,5 38,9 40,5 45,6

1) For udlandet svarer nettofordringserhvervelsen – stort set (dvs. bortset fra kapitalover-   
 førsler) – til saldoen på betalingsbalancens løbende poster ifølge nationalregnskabet.
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Tabel B.14 Disponibel indkomst, privat forbrug og opsparing.
Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Husholdninger: 
Bruttooverskud ....................................... 126,8 129,2 136,5 143,5 149,8 155,7
Lønsum .................................................. 627,8 654,2 684,5 714,7 739,8 770,5
Nettoformueindkomst ............................ -10,3 -13,2 -12,3 -12,4 -12,8 -8,5
Primær bruttoindkomst .......................... 744,3 770,3 808,7 845,8 876,9 917,7
Sociale ydelser......................................... 235,3 240,7 250,7 259,8 266,3 274,1
Andre løbende nettooverførsler ............... -0,1 -3,7 -1,7 -0,8 -2,5 -2,7
- Løbende indkomst- og formueskatter.... 313,2 334,6 346,1 350,1 364,5 383,3
- Bidrag til sociale ordninger ................... 70,2 78,3 81,5 79,0 83,4 88,1
Disponibel bruttoindkomst..................... 596,0 594,4 630,1 675,7 692,7 717,6
- Forbrug ................................................ 581,3 597,5 613,3 636,7 657,3 685,7
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser1)..................... 15,5 13,4 9,1 11,5 14,9 17,8
Bruttoopsparing...................................... 30,3 10,3 25,9 50,6 50,3 49,7
Bruttoinvesteringer ................................. 59,9 62,7 76,8 68,7 71,1 75,8
Nettokapitaloverførsler............................ -1,3 2,3 -2,2 -1,7 -2,1 -2,1
Nettofordringserhvervelse ....................... -30,9 -50,2 -53,1 -19,8 -23,0 -28,1
Selskaber: 
Bruttooverskud ....................................... 200,3 221,6 263,1 271,7 274,7 289,3
Nettoformueindkomst ............................ 7,8 15,6 -1,4 -8,3 -7,6 -10,4
Primær bruttoindkomst .......................... 208,1 237,2 261,7 263,4 267,2 278,8
Bidrag til sociale ordninger...................... 38,8 39,0 38,0 41,7 45,1 48,8
Andre løbende nettooverførsler ............... 1,7 -2,0 -7,6 -7,3 -5,6 -5,2
- Løbende indkomst- og formueskatter.... 32,7 36,6 30,7 43,1 40,7 37,8
- Sociale ydelser....................................... 23,3 25,6 28,9 30,2 30,2 31,0
Disponibel bruttoindkomst..................... 192,6 212,0 232,5 224,6 235,7 253,6
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser1)..................... 15,5 13,4 9,1 11,5 14,9 17,8
Bruttoinvesteringer ................................. 170,8 161,9 182,8 180,5 183,4 192,9
Nettokapitaloverførsler............................ 0,6 3,2 0,3 0,2 -0,2 -0,1
Nettofordringserhvervelse ....................... 7,0 39,8 40,9 32,7 37,3 42,8
Privat sektor: 
Bruttoverskud ......................................... 327,1 350,8 399,6 415,3 424,6 445,0
Lønsum .................................................. 627,8 654,2 684,5 714,7 739,8 770,5
Nettoformueindkomst ............................ -2,5 2,4 -13,7 -20,8 -20,4 -19,0
Primær bruttoindkomst .......................... 952,4 1007,4 1070,4 1109,2 1144,0 1196,5
Sociale ydelser......................................... 212,0 215,2 221,8 229,7 236,1 243,1
Andre løbende nettooverførsler ............... 1,6 -5,7 -9,3 -8,0 -8,1 -7,9
- Løbende indkomst- og formueskatter.... 345,9 371,2 376,8 393,2 405,2 421,1
- Bidrag til sociale ordninger ................... 31,4 39,3 43,5 37,4 38,3 39,3
Disponibel bruttoindkomst..................... 788,7 806,4 862,6 900,3 928,5 971,3
- Forbrug ................................................ 581,3 597,5 613,3 636,7 657,3 685,7
Bruttoopsparing...................................... 207,4 208,9 249,3 263,6 271,1 285,5
Bruttoinvesteringer ................................. 230,7 224,7 259,6 249,1 254,6 268,7
Nettokapitaloverførsler............................ -0,6 5,4 -1,9 -1,5 -2,2 -2,2
Nettofordringserhvervelse ....................... -23,9 -10,4 -12,2 13,0 14,3 14,7

1)         Beløbet indgår i husholdningernes opsparing, men ikke i deres disponible bruttoindkomst. 
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 Tabel B.15 Disponibel indkomst, privat forbrug og opsparing. 
Pct.vis stigning i f.t. året før 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Husholdninger: 
Bruttooverskud ....................................... -2,4 1,9 5,6 5,2 4,4 3,9
Lønsum .................................................. 5,8 4,2 4,6 4,4 3,5 4,1
Nettoformueindkomst ............................
Primær bruttoindkomst .......................... 4,6 3,5 5,0 4,6 3,7 4,7
Sociale ydelser......................................... 1,3 2,3 4,1 3,6 2,5 2,9
Andre løbende nettooverførsler ...............
- Løbende indkomst- og formueskatter.... 1,0 6,8 3,4 1,1 4,1 5,2
- Bidrag til sociale ordninger ................... 9,7 11,6 4,0 -3,0 5,6 5,6
Disponibel bruttoindkomst..................... 4,6 -0,3 6,0 7,2 2,5 3,6
- Forbrug ................................................ 3,6 2,8 2,6 3,8 3,2 4,3
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser ......................
Bruttoopsparing...................................... 45,0 -66,0 151,1 95,4 -0,6 -1,0
Bruttoinvesteringer ................................. 28,4 4,8 22,4 -10,6 3,6 6,5
Nettokapitaloverførsler............................
Nettofordringserhvervelse .......................
Selskaber: 
Bruttooverskud ....................................... -4,1 10,6 18,7 3,3 1,1 5,3
Nettoformueindkomst ............................
Primær bruttoindkomst .......................... -4,4 13,9 10,4 0,6 1,4 4,4
Bidrag til sociale ordninger...................... 14,9 0,5 -2,6 9,7 8,2 8,3
Andre løbende nettooverførsler ...............
- Løbende indkomst- og formueskatter.... 13,9 11,9 -16,1 40,4 -5,6 -7,1
- Sociale ydelser....................................... 7,2 9,6 13,2 4,2 0,2 2,6
Disponibel bruttoindkomst..................... -5,2 10,1 9,6 -3,4 5,0 7,6
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser1)...................
Bruttoinvesteringer ................................. 4,0 -5,2 12,9 -1,3 1,6 5,2
Nettokapitaloverførsler............................
Nettofordringserhvervelse .......................
Privat sektor: 
Bruttoverskud ......................................... -3,5 7,2 13,9 3,9 2,2 4,8
Lønsum .................................................. 5,8 4,2 4,6 4,4 3,5 4,1
Primær bruttoindkomst .......................... 2,5 5,8 6,3 3,6 3,1 4,6
Sociale ydelser......................................... 0,7 1,5 3,1 3,6 2,8 3,0
Andre løbende nettooverførsler ...............
- Løbende indkomst- og formueskatter.... 2,1 7,3 1,5 4,3 3,1 3,9
- Bidrag til sociale ordninger ................... 3,9 25,4 10,6 -14,1 2,6 2,5
Disponibel bruttoindkomst..................... 2,1 2,2 7,0 4,4 3,1 4,6
- Forbrug ................................................ 3,6 2,8 2,6 3,8 3,2 4,3
Bruttoopsparing...................................... -2,1 0,7 19,3 5,7 2,8 5,3
Bruttoinvesteringer ................................. 9,4 -2,6 15,5 -4,0 2,2 5,5
Nettokapitaloverførsler............................
Nettofordringserhvervelse .......................

Anm.: Når der ikke er angivet tal i visse af linjerne, skyldes det, at det ikke er meningsfuldt at 
beregne pct.vise ændringer for saldo-/nettostørrelser.
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Tabel B.16 Opsparingskvoter, brutto. 

Pct. af disponibel indkomst 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Privat sektor i alt ......................................... 26,3 25,9 28,9 29,3 29,2 29,4 

Husholdninger............................................ 5,1 1,7 4,1 7,5 7,3 6,9 

Do. korrigeret 1) .......................................... 3,7 2,4 4,8 5,8 6,1 6,5 

1) Korrigeret for aktieafkastskat og den særlige  pensionsopsparing, jf. afsnit 3.1.  

Tabel B.17 Lønkvoter.

Pct. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Private erhverv ............................................ 56,4 55,9 53,9 54,0 54,2 54,1 

Hele økonomien ......................................... 63,9 63,4 61,6 61,8 62,1 62,0 

Husholdningernes pct.vise andel af den 
private sektors disponible indkomst............. 75,6 73,7 73,0 75,1 74,6 73,9 

Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttofaktorindkomsten.

Tabel B.18 Ejendomsmarked og byggeri. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ejendomsmarked:       

Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte 
enfamiliehuse .............................................. 8,8 6,9 6,5 5,5 3,0 3,0 
Antal salg af enfamiliehuse (1.000).............. 53,5 49,0 51,0 - - - 

Boligbyggeri: 

 Bruttoinvesteringer, realvækst i pct............. 4,2 2,5 11,0 -15,0 3,5 3,5 
Påbegyndt2), mio. kvadratmeter ................... 2,7 2,4 2,1 - - - 

Erhvervsbyggeri: 

Bruttoinvesteringer, realvækst i pct.............. 13,7 2,9 6,9 -3,3 -0,5 11,6 
Påbegyndt, mio. kvadratmeter..................... 4,8 4,6 5,0 - - - 

1) Kontant købesum i procent af ejendomsværdien.
2) Helårsbeboelse.
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Tabel B.19 De offentlige udgifter og indtægter. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

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

Offentlige udgifter i alt ............................. 655,7 669,8 689,6 713,5 731,6 751,8 
Heraf:  
- Offentligt forbrug................................. 300,5 313,9 325,8 342,0 355,0 366,7 
- Offentlige investeringer......................... 19,8 20,4 22,2 24,1 25,1 26,2 
 - Indkomstoverførsler til    

husholdninger1).................................... 211,8 214,8 221,4 229,3 235,7 242,6 
 - Renteudgifter....................................... 61,5 56,9 54,1 51,2 48,5 47,8 

Offentlige indtægter i alt2).......................... 668,7 708,0 722,3 739,4 757,8 782,8 
Heraf:  
 - Indkomst- og formueskatter................. 345,6 371,9 377,7 394,1 406,1 422,0 
 - Produktions- og importskatter ............. 210,7 218,8 220,0 224,8 231,5 239,1 
Det offentlige overskud.............................. 13,1 38,2 32,7 26,0 26,1 31,0 

-------------------------Realvækst, pct.--------------------- 

Offentlige udgifter i alt ............................. 1,7 -0,5 -0,7 0,6 0,8 0,9 
Heraf:  
 - Offentligt forbrug................................ 3,1 1,8 0,6 1,7 1,3 0,7 
 - Offentlige investeringer........................ -2,8 2,5 6,7 5,7 2,0 2,0 
- Indkomstoverførsler til  

husholdninger3).................................... -0,3 -1,2 -0,6 0,7 1,0 1,1 
 - Renteudgifter3) ..................................... -4,8 -9,8 -8,4 -7,9 -6,9 -3,2 

Offentlige indtægter i alt3).......................... 3,0 3,1 -1,6 -0,5 0,7 1,4 
Heraf:  
 - Indkomst- og formueskatter3) ............... 1,1 4,8 -2,0 1,5 1,3 2,0 
 - Produktions- og importskatter3)............ 6,9 1,1 -3,0 -0,6 1,2 1,4 

1) I tabel B.21 vises en mere detaljeret opgørelse af indkomstoverførslerne til hushold-
ningerne. 

2) I tabel B.20 vises en mere detaljeret opgørelse af skattetrykket. 
3) Deflateret med BNP-deflatoren.
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Tabel B.20 Skatter og skattetryk.

Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Indirekte skatter  . .................................... 213,2 221,4 222,7 227,4 234,2 241,9 

 - Moms.................................................. 113,8 119,0 123,8 126,0 129,4 135,0 

 - Registreringsafgift 19,1 17,4 14,4 12,4 12,7 12,9 

 - Punktafgifter ....................................... 57,6 61,5 61,2 63,3 65,3 66,6 

          - Benzinafgift ................................ 7,9 8,9 9,0 9,6 9,6 9,8 

          - Energiafgift. ................................ 8,8 10,9 11,8 12,5 12,6 13,0 

          - Nydelsesmidler ........................... 10,9 10,9 11,1 11,5 11,8 11,5 

          - Råstoffer i erhverv....................... 13,0 13,6 12,5 12,8 14,1 14,7 

 - Ejendomsskatter. ................................. 11,6 12,8 13,6 14,7 15,6 15,9 

 - Vægtafgift på erhverv ........................... 1,3 1,3 1,6 1,7 1,7 1,7 

 - Øvrige indirekte skatter ....................... 7,7 7,1 5,8 7,0 7,1 7,2 

Kildeskatter.............................................. 240,9 254,4 267,6 277,3 283,9 295,0 

 - Statsskat .............................................. 62,1 66,3 66,8 66,8 65,2 67,8 

           - Bundskat ................................... 41,9 41,2 41,1 40,6 38,9 40,4 

           - Mellemskat ................................ 11,3 13,2 12,9 12,4 11,7 12,3 

           - Topskat ..................................... 8,9 11,9 12,9 13,7 14,5 15,1 

 - Kirkeskat ............................................. 3,7 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 

 - Kommuneskat ..................................... 165,7 175,1 178,6 190,5 196,9 204,8 

 - Kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) ...... 113,5 119,4 121,7 129,4 133,7 139,1 

 - Amtsskatter ......................................... 52,2 55,7 56,8 61,1 63,2 65,7 

 - Ejendomsværdiskat .............................. - - 8,5 9,7 10,5 10,9 

 - Pensionsafkastbeskatning .................... 9,7 14,6 8,8 1,0 6,1 10,7 

 - Selskabsskat ......................................... 32,7 36,6 30,7 43,1 40,7 37,8 

 - Andre personlige skatter....................... 6,6 7,2 8,6 8,0 8,6 9,2 

 - Vægtafgifter fra husholdninger............. 4,2 5,1 5,3 5,6 5,6 5,7 

 - Arbejdsmarkedsbidrag.......................... 51,5 54,0 56,7 59,0 61,2 63,7 

 - Sociale bidrag (ATP og A-kasse) 1) ........ 18,0 25,6 29,0 22,2 22,6 23,0 

 - Kapitalskatter ...................................... 2,2 2,4 2,9 2,6 2,7 2,8 

Samtlige skatter. ..................................... 579,0 621,3 632,2 646,2 665,6 689,8 

Samtlige skatter i pct. af BNP ................. 50,1 51,2 48,8 48,0 47,9 47,6 

BNP ....................................................... 1.155,4 1.213,6 1.296,1 1.347,5 1.390,6 1.449,7 

1)        Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag, ATP-bidrag samt 1 pct. pensionsbidrag   til 
ATP i 1999 og 2000. 



Tabeller

                Økonomisk Redegørelse  Januar 2002 136 

Tabel B.21 Indkomstoverførsler.
Mia. kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Dagpenge ................................... 19,5 17,4 17,5 17,0 18,2 18,2 
Sociale pensioner ........................ 82,7 83,5 85,1 89,1 90,0 92,4 
Øvrige pensioner1) ...................... 17,1 18,1 19,0 19,9 20,9 21,7 
Efterløn2)..................................... 19,8 20,7 21,4 21,7 22,5 23,4 
Kontanthjælpsydelser3) ................ 18,9 19,8 21,4 22,1 22,5 23,3 
Syge-barselsdagpenge .................. 12,3 12,2 13,1 14,2 15,3 17,1 
Orlovsydelser4) ............................ 4,5 3,5 2,8 2,4 1,6 0,3 
Boligydelser og boligstøtte........... 8,5 8,7 8,6 8,6 8,8 9,1 
Børnefamilieydelse ...................... 9,9 10,3 10,8 11,3 11,8 12,2 
Andet5) ........................................ 18,5 20,7 21,6 23,2 24,1 25,0 
I alt............................................. 211,8 214,8 221,4 229,3 235,7 242,7 

1) Inkl. tjenestemandpensioner, delpension, ATP mv. 
2) Inkl. overgangsydelse og delefterløn. 
3) Inkl. bruttorevalideringsydelse. 
4) Inkl. kommunal støtte til forældreorlov. 
5) Inkl. SU, børnetilskud, tilskud til fritidsplads i daginstitution mv.
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Tabel B.22 Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser for 
2001, 2002 og 2003 

Dec. 
1999 

Maj 
2000 

Aug. 
2000 

Dec. 
2000 

Maj 
2001 

Aug. 
2001 

Okt. 
2001 

Jan. 
2002 

2001 
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) ................................
Ledighed (1.000 personer) .....
Forbrugerpriser (pct.vis 
stigning) ................................
Betalingsbalancesaldo (mia. 
kr.) ........................................
Samlet offentlig saldo (mia. 
kr.) ........................................

BNP i EU (pct.vis stigning) ....

2,0
170

1,9

7,0

29,2 

2,8

1,9
155

2,0

23,5 

32,1 

3,1

1,8
155

2,0

19,0 

31,2 

3,1

1,8
152

2,5

34,0 

37,7 

3,1

1,5
154

2,1

28,0 

36,4 

2,6

1,4
149

2,3

39,3 

30,4 

2,2

1,2
147

2,3

42,7 

26,9 

1,6

1,1
144

1,4

39,1 

26,0 

1,7

2002 
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) ................................
Ledighed (1.000 personer) .....
Forbrugerpriser (pct.vis 
stigning) ................................
Betalingsbalancesaldo (mia. 
kr.) ........................................
Samlet offentlig saldo (mia. 
kr.) ........................................

BNP i EU (pct.vis stigning) ....

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

1,7
150

1,8

36,5 

35,6 

2,9

1,9
153

1,8

27,5 

36,4 

2,7

2,0
148

1,9

33,8 

35,7 

2,5

1,7
149

1,9

36,7 

23,2 

2,0

1,4
149

1,6

40,6 

26,1 

1,4

2003 
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) ................................
Ledighed (1.000 personer) .....
Forbrugerpriser (pct.vis 
stigning) ................................
Betalingsbalancesaldo (mia. 
kr.) ........................................
Samlet offentlig saldo (mia. 
kr.) ........................................

BNP i EU (pct.vis stigning) ....

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

2,4
145

1,9

45,8 

31,0 

2,9
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