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Forord 
 
Der er udsigt til en lidt mindre og sene-
re international konjunkturopgang. De 
betydelige lempelser af den økonomiske 
politik – først og fremmest i USA, men 
også i Europa – har sammen med de 
automatiske stabilisatorer forhindret en 
stærkere afdæmpning af den internatio-
nale vækst. Renteniveauet er faldet, og 
de pengepolitiske stramninger formodes 
at være udskudt. 
 
Lempelserne har imidlertid også ud-
skudt en tilpasning af opsparingspro-
blemerne i USA, og i Europa besværes 
vækst og beskæftigelse af strukturpro-
blemer. Der er derfor nogen usikkerhed 
om styrken af det internationale opsving. 
 
Dansk økonomi undgår ikke helt at blive ramt af problemerne i udlandet. 
Efter næsten 8 års uafbrudt fremgang har efterårets tal for ledighed og 
beskæftigelse vist en lille vending på arbejdsmarkedet. Dansk økonomi er 
imidlertid solidt rustet, og der er god balance mellem den private sektors 
opsparing og investeringer. Derfor er der ikke udsigt til et hverken dybt 
eller langt tilbageslag i Danmark.  
 
Afdæmpningen har taget toppen af presset på arbejdsmarkedet, men der 
er stadig højere lønstigninger herhjemme end i udlandet. Understøttet af 
bl.a. indsatsen for at reducere arbejdsmarkedets strukturproblemer, kan 
en tilbagevenden til lønstigninger, der ikke overstiger udlandets, bidrage 
til de fremtidige vækstmuligheder.  
 
De finanspolitiske udfordringer er ikke ændret væsentligt som følge af 
den nye konjunkturvurdering. Vi skal stadig passe på ikke at ophede 
økonomien, og vi skal fortsætte arbejdet med at realisere målene frem til 
2010. 
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1. Sammenfatning  
 
 
1.1. Indledning 
De fleste økonomiske nøgletal fremstod til og med første halvår 2002 
stort set upåvirket af den svækkede udlandskonjunktur. Det forventede 
tidspunkt for et fornyet opsving i udlandet er imidlertid udskudt og efter-
årets tal for ledighed og beskæftigelse har nu vist en vis vending på ar-
bejdsmarkedet efter 8 års næsten ubrudt fremgang. 
 
Understøttet af lav rente og pæne stigninger i realindkomsterne er væk-
sten i det private forbrug og investeringer fortsat robust. Der er endvidere 
en god balance mellem den private sektors forbrug og investeringer, hvor-
for der ikke, som det var tilfældet i tidligere vækstafdæmpninger, udestår 
en periode med nødvendige stigninger i den private opsparing.  
 
Samtidigt er de offentlige finanser væsentligt bedre rustet end tilfældet er i 
en række andre europæiske lande og nu også både USA og Japan. I en 
midlertidig vækstafdæmpning kan de såkaldte automatiske finanspolitiske 
stabilisatorer i form af lavere skatteindtægter og større udgifter til dagpen-
ge virke uden at kræve modsvarende budgetstramninger. 
 
Derfor er der hverken udsigt til et dybt eller langvarigt tilbageslag i Dan-
mark. Afdæmpningen har i stedet taget toppen af presset på arbejdsmar-
kedet, som fortsat er præget af højere lønstigninger end i udlandet. Det 
vil bidrage til de fremtidige vækstmuligheder, hvis afdæmpningen af 
vækst og beskæftigelse – bl.a. understøttet af indsatsen for at reducere 
arbejdsmarkedets strukturproblemer – ledsages af en tilbagevenden til 
lønstigninger, der ikke overstiger udlandets. 
 
Risikomomenterne i udlandet trækker overvejende nedad. Mens kombi-
nationen af lav rente og pænt stigende realindkomster gør vækstudsigter-
ne for Danmark mere robust, kunne det samtidigt forringe betalingsba-
lancen væsentligt, hvis det – som i tidligere perioder med en tidlig og 
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relativt isoleret dansk konjunkturopgang – ledsages af fortsat relativt høje 
lønstigninger.  
 
De finanspolitiske udfordringer ændres ikke væsentligt i medfør af den 
nye konjunkturvurdering. 
 
På kort sigt svækkes de offentlige finanser lidt, men til gengæld er opju-
steringen af ledigheden også udtryk for en vis reduktion af risikoen for 
ophedning og dermed kravet til finanspolitikkens stramhedsgrad. 
 
Med fortsatte lønstigninger over udlandets og udsigt til årlige stigninger i 
realindkomsterne på omkring 2 pct. indebærer de økonomiske udsigter 
for de nærmeste år ikke plads til at lempe den samlede finanspolitik sam-
menlignet med forudsætningerne frem til 2010. Opjusteringen af ledig-
heden øger dog i nogen grad sandsynligheden for, at finanspolitikken i 
2004 kan følge det mellemfristede spor.  
 
Hertil kommer, at finanspolitikken kun akkurat kan beregnes at være 
holdbar på længere sigt. Den – begrænsede – svækkelse af arbejdsmarke-
det vurderes samlet set ikke at påvirke finanspolitikkens holdbarhed væ-
sentligt. 
 
Faldet i beskæftigelse og arbejdsstyrke trækker i forkert retning, men sy-
nes foreløbigt ikke at have mærkbart modstykke i højere end ventet varig 
afgang fra arbejdsmarkedet. Der er således håb om, at afdæmpningen helt 
overvejende er midlertidig og konjunkturbetinget og dermed kan genvin-
des i det fortsatte forløb frem til 2010. 
 
Hvis det samlede spor for realvækst i den offentlige service og lavere skat 
på arbejdsindkomst skal kunne realiseres, inden for rammerne af skatte-
stoppet og en holdbar finanspolitik, er behovet for yderligere strukturelt 
bestemte bidrag til større arbejdsudbud og lavere ledighed uændret stort. 
 
Ud over en vis konjunkturbetinget svækkelse af de offentlige finanser er 
der i denne konjunkturvurdering indregnet en bogholderimæssig nedrevi-
sion af saldoen for de samlede offentlige finanser. Revisionen påvirker 
ikke holdbarheden af de offentlige finanser og modsvares derfor af en 
tilsvarende teknisk nedrevision af kravene til de årlige overskud på de 
offentlige finanser. 
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1.2. Vækstbilledet i de kommende år 
 
Udviklingen i den internationale økonomi 
Den internationale økonomi er nu omkring 2 år inde i en konjunktur-
nedgang, der bredte sig fra USA til resten af verden. Nedgangen har været 
ledsaget af en betydelig lempelse af den økonomiske politik – først og 
fremmest i USA, men også i Europa. 
 
Lempelserne af den økonomiske politik har, sammen med de automatiske 
finanspolitiske stabilisatorer, forhindret en stærkere afdæmpning af den 
internationale vækst. Lempelserne har imidlertid samtidigt udskudt til-
pasningen af de amerikanske opsparingsproblemer og i både USA og en 
række store europæiske lande er der igen opstået store offentlige budget-
underskud. 
 
Med udskydelsen af opgangen i de internationale konjunkturer må de 
hidtil forventede stramninger af pengepolitikken formodes udskudt. Det 
gælder mest åbenlyst i USA, hvor den amerikanske centralbank den 6. 
november valgte at sænke den ledende rentesats med ½ pct.enhed til 1,25 
pct. – hvilket er 5¼ pct.enheder lavere end ved indgangen til 2001, jf. 
figur 1.1b, og omtrent ½ pct.enhed lavere end inflationen. De lange ren-
ter er endvidere faldet lidt internationalt under påvirkning af den svække-
de konjunktur og en fortsat omlægning fra aktier til obligationer, der dog 
er vendt inden for de seneste måneder. 
 
Styrkelsen af euro i forhold til dollar vil på kort sigt styrke den amerikan-
ske konkurrenceevne i forhold til Europa. Det vil isoleret set bidrage til at 
hæve væksten i USA og måske via højere importpriser give anledning til 
højere inflation. Omvendt vil det umiddelbart dæmpe væksten i Europa, 
men samtidig bidrage til at lette inflationspresset. Dermed vil mulighed-
erne for lempelse af pengepolitikken i Europa alt andet lige blive større. 
 
BNP-væksten i USA i 2002 ventes at gå op til 2,3 pct. mod 0,3 pct. i 
2001, hvilket er uændret i forhold til vurderingen i august. Væksten i 
euroområdet ventes at blive 0,8 pct. i 2002 mod 1,5 pct. i 2001, jf. figur 
1.1a. 
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Figur 1.1a. Væksten i euroområdet og 
USA 

Figur 1.1b. Pengepolitiske renter i euro-
området og USA 
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Kilde: EU-Kommissionen og OECD. 
 
Med udskydelsen af det internationale opsving til ind i 2003 er vækst-
skønnene for såvel USA som euroområdet nedjusteret med omkring ¾ 
pct.enheder til 2,3 pct. henholdsvis 1,8 pct. I 2004 ventes væksten i USA 
at nå 2¾ pct., mens der for euroområdet bliver tale om en vækst på godt 
2½ pct. 
 
Risikomomenterne i den internationale økonomiske udvikling peger sam-
let set nedad i kraft af den fortsat meget lave opsparing i USA, der nu blot 
er sammensat mere ligeligt på den private og offentlige sektor. I Europa er 
der ikke tilsvarende ubalancer, men til gengæld er vækstpotentialet mere 
begrænset af strukturelle problemer på arbejds- og produktmarkederne. 
 
Vækstbilledet i Danmark 
I Danmark var væksten i første halvår 2002 en smule højere end ventet i 
vurderingen fra august, mens den private beskæftigelse har ligget ca. 
10.000 personer lavere end skønnet i august. I forhold til niveauet i au-
gust har ledigheden udvist en stigning på knap 6.000 personer i oktober  
– svarende til 0,2 pct. af arbejdsstyrken.  
 
De nye informationer siden vurderingen i august giver ikke anledning til 
at revidere vækstskønnet på 1,5 pct. i 2002, idet andet halvår nu forudses 
at være mere afdæmpet. For 2003 er der tale om nedjustering på 0,4 
pct.enheder til 1,8 pct., jf. tabel 1.1, idet opgangen i væksten bliver knap 
så udtalt som ventet i august. I kraft af den indenlandske efterspørgsel 
skønnes denne opgang at fortsætte ind i 2004, hvor BNP-væksten skøn-
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nes til 2,1 pct. Samlet er hastigheden i opsvinget reduceret i forhold til 
vurderingen i august, og der skønnes først fuldt gennemslag i 2004. 
 
Tabel 1.1. Ændringer i skøn for udvalgte nøgletal for dansk økonomi 
 2001 2002 2003 2004 
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 --------------------- Realvækst, pct. --------------------- 
BNP ..........................................  1,0 1,5 1,5 2,2 1,8 2,1 
Privat forbrug ............................  0,8 2,3 2,4 2,3 2,2 2,4 
Faste investeringer .....................  -0,2 0,0 0,6 3,0 2,2 3,4 
Eksportmarkedsvækst ................  0,6 1,4 0,4 7,8 6,5 8,4 
 ----------------------- Pct. af BNP ----------------------- 
Offentligt overskud1) ..................  2,7 2,1 1,5 2,2 1,7 2,2 
Betalingsbalance ........................  2,5 2,3 2,0 2,4 2,0 2,0 
 ---------------------- Stigning, pct. ---------------------- 
Forbrugerprisindeks ...................  2,4 2,3 2,4 1,8 2,0 1,8 
Timefortjeneste, privat sektor ....  4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 3,7 
 ---------------------------- Pct. ---------------------------- 
Rente, 10-årige statsobligationer  5,1 5,3 5,1 5,5 4,9 5,3 
 --------------------- 1.000 personer --------------------- 
Ledighed ...................................  145 144 146 142 155 150 

Anm.: Som følge af en underliggende tendens til stigende samhandel vil eksportmar-
kedsvæksten typisk være højere end BNP-væksten hos vores samhandelspartnere. 

1)   I 2001 er indeholdt nettoindbetalinger til den Særlige Pensionsopsparing på ca. 
½ pct. af BNP. 

Kilde: Danmarks Statistik, DA, EU-Kommissionen og egne beregninger.  
 
Det uændrede vækstskøn i 2002 dækker over en opjustering af den inden-
landske efterspørgsel, mens vækstbidraget fra udenrigshandlen i lyset af 
blandt andet svagere eksportfremgang er nedjusteret med 0,3 pct.enheder. 
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Figur 1.2a. BNP-vækst Figur 1.2b. Eksportvækst og vækstbidrag 
fra udenrigshandlen 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Den svagere udvikling i eksporten, der primært følger af de svagere inter-
nationale konjunkturer, er den væsentligste faktor bag nedjusteringen af 
væksten i 2003. Samtidig er væksten i den indenlandske efterspørgsel dog 
nedjusteret en smule, hvilket fortrinsvis skyldes en afledt mindre kraftig 
fremgang i investeringerne. 
 
Privatforbruget ventes at vokse i størrelsesordenen 2¼ pct. årligt i såvel 
2002 som 2003 og 2004. Det er ikke mindst bilsalget, der – særligt i år – 
stiger kraftigt, men også forbruget i detailhandlen ventes at stige pænt. 
Væksten i privatforbruget understøttes af en pæn fremgang i husholdnin-
gernes reale disponible indkomster og en mindre stigning i forbrugstilbø-
jeligheden. 
 
I kraft af den indenlandske efterspørgsel og stigende vækst på eksport-
markederne skønnes den tiltagende vækst at fortsætte ind i 2004. Privat-
forbruget ventes som nævnt at udvikle sig forholdsvis stabilt, mens væk-
sten i investeringerne skønnes at tiltage ind i 2004, jf. tabel 1.2. 
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Tabel 1.2. Efterspørgsel, import og produktion 
 2001 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 Mia.kr. ---------------- Realvækst, pct. ---------------- 
Privat forbrug ..........................  631,3 0,2 -0,3 0,8 2,4 2,2 2,4 
Offentligt forbrug ....................  343,0 1,8 0,6 1,2 1,3 0,7 1,0 
Offentlige investeringer ...........  23,5 2,5 6,7 3,5 2,0 0,0 2,0 
Boliginvesteringer ....................  52,8 2,5 11,0 -13,5 -4,0 1,0 2,0 
Erhvervsinvesteringer ...............  207,8 0,4 11,1 3,0 1,5 2,7 3,8 
Lagerinvesteringer1) ..................  -0,1 -1,3 0,2 0,4 -0,1 0,0 0,0 
Indenlandsk efterspørgsel ........  1258,3 -0,5 2,6 1,1 1,6 1,9 2,3 
Eksport ...................................  613,0 10,8 11,5 3,7 2,8 3,8 5,8 
- heraf industrieksport .............  284,0 7,5 12,8 2,6 4,5 5,2 7,4 
Import ....................................  526,8 3,3 11,2 4,3 3,2 4,3 6,8 
- heraf vareimport ....................  379,6 3,7 9,0 1,8 5,0 4,9 6,8 
Bruttonationalprodukt (BNP) .  1344,5 2,3 3,0 1,0 1,5 1,8 2,1 
Bruttoværditilvækst (BVT) ......  1156,5 2,7 3,6 1,2 1,2 1,9 2,1 
- heraf i private byerhverv ........  772,3 2,9 5,4 2,6 1,4 2,2 2,5 
BNP pr. indbygger (1.000 kr.)  250,8 2,0 2,7 0,6 1,1 1,4 1,8 

1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Med et mindre hastigt opsving i væksten er der udsigt til en stigning i 
ledigheden i 2003 til 155.000 personer – en stigning på 9.000 personer i 
forhold til 2002, jf. figur 1.3. Stigningen i ledigheden, som allerede er 
indtruffet frem til oktober 2002, vurderes at være udslag af en forsinkelse 
i tilpasningen af den private beskæftigelse til den allerede forekomne 
vækstafdæmpning igennem sidste del af 2001 og første del af 2002. Mod-
stykket er for 2002 en oprevision af væksten i produktiviteten. I takt med 
at højere vækst trækker den private beskæftigelse op, ventes et fornyet fald 
i ledigheden i 2004 på 5.000 personer. 
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Figur 1.3. Antal ledige, 1.000 personer 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Først og fremmest den svagere udvikling i eksporten giver anledning til en 
svækkelse af overskuddet på betalingsbalancen. Således er skønnet for 
betalingsbalanceoverskuddet i 2002 nedjusteret med ¼ pct. af BNP, mens 
skønnene for 2003 og 2004 er nedjusteret med ca. ½ pct. af BNP. Nedju-
steringen skyldes en kombination af lavere eksportmarkedsvækst og et 
svagere bytteforhold. 
 
Der ventes en mindre afdæmpning af lønstigningstakten hen over prog-
noseperioden fra 4,1 pct. i 2002 til 3,7 pct. i 2004, herunder er lønstig-
ningstakten i 2003 nedjusteret svagt med 0,1 pct.enhed til 3,9 pct. 
 
Inflationen er opjusteret med 0,1 pct.enhed til 2,4 i 2002 og med 0,2 
pct.enheder til 2 pct. i 2003. I 2004 skønnes inflationen at falde til 1,8 
pct. Foruden afgiftsnedsættelser på cigaretter og spiritus er nedgangen 
også udtryk for gennemslag af lavere dollarkurs, lavere lønstigningstakt og 
produktivitetsudviklingen. 
 
I appendiks 1.1 foretages en nærmere gennemgang af prognosen. 
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Tabel 1.3. Nøgletal 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 ----------------------- Stigning, pct. -------------------
Realt BNP ..................................................... 2,3 3,0 1,0 1,5 1,8 2,1
Handelsvægtet BNP i udlandet ...................... 3,1 3,6 1,3 1,5 2,5 3,0
Eksportmarkedsvækst (industrivarer) .............. 5,9 12,1 0,6 0,4 6,5 8,4
Lønkonkurrenceevnen i samme valuta ........... -0,5 3,1 -2,1 -1,8 -1,9 -0,5
Industrieksport i faste priser ........................... 7,5 12,8 2,6 4,5 5,2 7,4
Timeløn......................................................... 4,8 3,6 4,2 4,1 3,9 3,7
Forbrugerprisindeks ....................................... 2,5 2,9 2,4 2,4 2,0 1,8
Kontantpris på enfamiliehuse ......................... 6,9 6,5 5,8 2,5 2,0 1,5
Eksportpriser, varer ........................................ 0,9 6,9 2,5 -1,1 0,6 1,0
Importpriser, varer ......................................... -1,4 7,4 1,2 -0,6 0,6 0,7
Bytteforhold, varer ......................................... 2,3 -0,5 1,3 -0,5 0,0 0,4
Timeproduktivitet i private byerhverv ........... 2,3 3,7 1,1 2,2 2,3 2,1
Real disponibel indkomst, husholdninger 1) ..... -0,7 2,4 2,3 1,7 2,1 2,8
Arbejdsmarked:    
Arbejdsstyrke (1.000 personer) ...................... 2.843 2.856 2.865 2.859 2.871 2.879
Beskæftigede (1.000 personer) ....................... 2.685 2.705 2.720 2.713 2.716 2.729
- heraf i privat sektor ...................................... 1.863 1.882 1.892 1.880 1.880 1.889
- heraf i offentlig forvaltning og service ........... 821 823 828 834 837 841
Beskæftigelse (stigning, pct.)........................... 1,3 0,8 0,5 -0,2 0,1 0,5
Ledighed (1.000 personer) ............................. 158 150 145 146 155 150
Efterlønsmodtagere (do.) ............................... 149 156 159 170 176 180
Personer på arbejdsmarkedsorlov (do.)............ 32 26 22 16 4 3
Ledige i pct. af arbejdsstyrken......................... 5,6 5,3 5,1 5,1 5,4 5,2
Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. ......... 4,9 4,4 4,3 4,3 4,6 4,4
Obligationsrenter, valutakurs:    
10-årig statsobligation (pct. p.a.) .................... 4,9 5,6 5,1 5,1 4,9 5,3
30-årig realkreditobligation (do.).................... 6,8 7,4 7,1 6,4 6,2 6,6
Effektiv kronekurs (1980=100) ...................... 99,6 95,6 96,8 97,6 98,6 98,6
Betalingsbalance og udlandsgæld:    
Vare- og tjenestebalancen, mia.kr. .................. 57,3 76,0 86,2 76,4 79,1 81,0
Betalingsbalancen (do.)1) ................................ 20,2 20,6 34,2 28,0 29,0 30,0
Do. i pct. af BNP........................................... 1,7 1,6 2,5 2,0 2,0 2,0
Nettogæld til udlandet, mia.kr. ...................... 163,0 177,0 224,0 225,0 196,0 166,0
Do. i pct. af BNP........................................... 13,4 13,7 16,7 16,2 13,6 11,1
Offentlige finanser:    
Off. sektors saldo, mia.kr.3) ............................. 38,8 31,7 36,6 21,4 24,6 33,5
Do. i pct. af BNP3) ........................................ 3,2 2,4 2,7 1,5 1,7 2,2
Samlet offentlig bruttogæld, mia.kr. ............... 639,7 606,3 601,4 614,0 606,0 585,8
Do. i pct. af BNP........................................... 52,7 46,8 44,7 44,3 42,0 39,0
Skattetryk, pct. af BNP 3) ............................... 51,2 48,9 49,1 48,0 47,8 48,2
Udgiftstryk (do.) ............................................ 55,1 53,2 53,4 53,3 52,7 52,4

 

1)  Korrigeret for aktieafkastskat og Særlig Pensionsopsparing.  
2)  Danmarks Statistik har senest oprevideret saldoen på betalingsbalancens løbende 

poster i 1999 og 2001 til 21,2 og 39,7 mia. kr. svarende til 1,7 og 3,0 pct. af 
BNP, mens saldoen for 2000 er nedrevideret til 17,7 mia. kr. eller 1,4 pct. af 
BNP.     

3) I årene 1999-2001 indeholder den offentlige saldo og skattetrykket henholdsvis 
netto- og bruttoopsparingen i Særlig Pensionsopsparing (ca. 0,5 pct. af BNP). 
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1.3. Udfordringer for finanspolitikken 
Den nye prognose ændrer ikke væsentligt ved vurderingen af udfordrin-
gerne for dansk økonomi, men er en justering til lidt lavere vækst i lyset af 
de informationer, som er tilkommet. I kølvandet på opgangen i væksten i 
løbet af 2003 og 2004 ventes atter et lille fald i ledigheden. Ledigheden 
ventes at falde med 5.000 personer fra 2003 til 2004 – svarende til et fald 
på 0,2 pct.enheder til et ledighedsniveau på 5¼ pct. af arbejdsstyrken. 
 
Nedjusteringen af væksten i 2003 medfører en indsnævring af outputga-
bet i 2003, og på kort sigt er risikoen for ophedning aftaget. Der er dog 
fortsat tale om et kapacitetspres – illustreret ved et beregnet positivt out-
putgab, jf. figur 1.4a. Samtidig ventes i 2004 en mindre udvidelse af out-
putgabet. 
 
Figur 1.4a. Outputgab i dansk økonomi 
og euroområdet 

Figur 1.4b. Stigning i lønomkostningerne 
i Danmark og udlandet (fremst.virks.) 
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Kilde: Danmarks Statistik, EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 
Væksten i produktionspotentialet i dansk økonomi begrænses af den lave 
ledighed, nedsættelser af arbejdstiden samt en lavere demografisk betinget 
stigning i arbejdsstyrken end i foregående årtier. Derfor vil en BNP-vækst 
væsentlig over 2 pct. om året i 2003 og 2004 sandsynligvis medføre sti-
gende kapacitets- og inflationspres. 
 
I de seneste 6 år har lønstigningerne ligget over lønstigningerne i udlan-
det. Selvom prognosen indeholder en afdæmpning af lønstigningstakten 
frem til 2004, herunder en lille nedjustering af lønstigningstakten i 2003, 
ventes lønstigningerne fortsat at ligge højere end i udlandet. Det vil give 
en forværring af lønkonkurrenceevnen. I de seneste år har lavere effektiv 
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kronekurs mindsket virkningen på konkurrenceevnen fra højere hjemlige 
lønstigningstakter. Dette kan ikke forventes at være tilfældet fremover.  
 
Afdæmpningen af presset på arbejdsmarkedet rummer en mulighed for at 
bringe lønstigningerne bedre i overensstemmelse med stigningerne i ud-
landet. Indtil videre synes afdæmpningen af beskæftigelsen i særlig grad at 
være koncentreret om forholdsvis højt lønnede grupper, hvilket alt andet 
lige kan trække i retning af bedre balance mellem udbud og efterspørgsel 
fordelt på faggrupper. 
 
Budgetterne for amter og kommuner viser en mindre stigning i den gen-
nemsnitlige amtslige skatteprocent i 2003. Regeringen har på den bag-
grund fremsat forslag om at neutralisere virkningen heraf ved en tilsva-
rende reduktion af bloktilskuddet. Det umiddelbare provenu finansierer 
en tilsvarende sænkning af den statslige beskatning. 
 
På baggrund af aftalen om finansloven og de kommunale budgetter for 
2003 ventes en realvækst i det offentlige forbrug på 0,7 pct., hvilket er 
uændret i forhold til vurderingen i august. Sammenholdt med en ventet 
realvækst i det offentlige forbrug på 1,3 pct. i 2002 vil væksten i det of-
fentlige forbrug i 2002 og 2003 under ét dermed udgøre 1,0 pct. årligt, 
hvilket er på linje med de mellemfristede forudsætninger. 
 
I 2003 ophører de aktivitetsdæmpende effekter fra Pinsepakkens op-
sparingsfremmende tiltag. Samtidig vil de flerårige aktivitetsvirkninger af 
tidligere års finanspolitik være stort set nul. Den økonomiske politik un-
der ét i 2003 er omtrent neutral i forhold til den økonomiske aktivitet, jf. 
kapitel 5.  
 
En mere lempelig pengepolitik i euroområdet i 2003 end tidligere ventet 
vil som følge af fastkurspolitikken også få effekt på dansk økonomi. Med 
den samtidige nedjustering af forventningen til den hjemlige konjunktur-
situation synes et lidt lavere renteniveau end tidligere at være foreneligt 
med en balanceret udvikling i dansk økonomi, herunder kravet om en 
nogenlunde parallel udvikling i inflationen i Danmark og euroområdet. 
Kapacitetspresset vil fortsat være større end i de fleste europæiske lande, 
men finanspolitikken er strammere, og inflationsudviklingen er omtrent 
parallel med inflationen i euroområdet. 
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På baggrund af det foreliggende konjunkturbillede må en samlet finansef-
fekt på 0,1 pct. vurderes at være velafpasset konjunktursituationen. Den 
skønnede opgang i ledigheden i 2003, herunder den allerede indtrufne 
stigning i sidste del af 2002, kan ikke finjusteres ved hjælp af finanspoli-
tikken, hvilket heller ikke de forholdsvis høje lønstigninger rummer mu-
lighed for. En mere ekspansiv finanspolitik ville først få gennemslag sene-
re på året i 2003 og i 2004, og virkningen ville dermed kunne falde sam-
men med en nedadgående udvikling i ledighed og den forudsete udvidelse 
af outputgabet. 
 
Finanspolitikken i 2004 følger rent beregningsteknisk linjen i den seneste 
mellemfristede fremskrivning, jf. Finansredegørelse 2002, november 2002. 
Den nødvendige stramhedsgrad for finanspolitikken i 2004 er ikke fast-
lagt på nuværende tidspunkt. Den konkrete finanspolitiske prioritering 
for 2004 vil finde sted i løbet af 2003.        
 
I 2004 er beregningsteknisk forudsat en realvækst i det offentlige forbrug 
på 1 pct. svarende til den mellemfristede målsætning. Skattetrykket falder 
lidt som følge af skattestoppets nominalprincip, og derudover indgår og-
så, at grænsehandelspakken – som følge af bortfaldet af 24-timers reglen – 
nu er indregnet som en lempelse af det samlede afgiftstryk. Endvidere er 
beregningsteknisk forudsat en vis nedsættelse af personskatten, som med 
en gradvis indfasning følger de beregningstekniske forudsætninger i det 
mellemfristede forløb i Finansredegørelse 2002. Disse beregningstekniske 
forudsætninger indebærer en positiv finanseffekt. Den samlede økonomi-
ske vækst stimuleres også af højere vækst i udlandet, men det vil til gen-
gæld trække i modsat retning, at det forudsatte internationale opsving 
forventes ledsaget af stigende rente i udlandet og dermed også i Danmark. 
 
Der er i oktober indgået et bredt forlig omkring regeringens handlings-
plan for Flere i arbejde, der sigter på at styrke indsatsen på arbejdsmarke-
det og øge erhvervsdeltagelsen. Blandt andet betyder forliget, at den akti-
ve arbejdsmarkedspolitik i højere grad fokuserer på hurtig tilbagevenden 
til ordinær beskæftigelse, og at der sker en styrkelse af incitamentet til at 
arbejde for personer med en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. 
  
Hvor der i august var ventet en stigning i arbejdsstyrken på 4.000 perso-
ner i 2002, skønnes der nu at blive tale om et fald på 6.000 personer. 
Denne justering er en konsekvens af de tilkomne nationalregnskabstal. I 
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2003 og 2004 ventes en stigning i arbejdsstyrken på 12.000 henholdsvis 
8.000 personer. 
 
Nedjusteringen af skønnet for arbejdsstyrken er kun delvist modsvaret af 
en opjustering af antallet af overførselsmodtagere. Herunder er skønnet 
for antallet af personer på overgangsydelse, førtidspension og efterløn 
samlet set omtrent uændret i forhold til vurderingen i august. Udviklin-
gen i arbejdsstyrken synes således ikke forårsaget af en permanent tilbage-
trækning, der samlet set er højere end ventet.    
 
Figur 1.5. Stigning i arbejdsstyrken og førtidig tilbagetrækning 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Overskuddene på de offentlige finanser i både 2002 og 2003 er nedjuste-
ret med godt ½ pct.enhed til 1,5 henholdsvis 1,7 pct. af BNP. Omtrent 
¼ pct.enhed af denne nedjustering afspejler rent tekniske forhold i natio-
nalregnskabets behandling af swap-renter (renter knyttet til lånetekniske 
ændringer i statsgældens sammensætning) og afskrevne skatter og afgifter, 
jf. kapitel 5. Den øvrige nedjustering skyldes overvejende konjunkturmæs-
sige ændringer fra lavere selskabsskatteprovenu, en svagere udvikling i den 
private beskæftigelse og den lille opjustering af ledighedsskønnet. 
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Figur 1.6a. Offentlige finanser, faktisk og 
strukturel saldo 

Figur 1.6b. Offentlige finanser, 2003 
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Kilde: Danmarks Statistik, EU-Kommissionen, OECD og egne beregninger. 
 
Budgetoverskuddet i 2004, der i vidt omfang beror på beregningstekniske 
forudsætninger, skønnes at stige til 2,2 pct. af BNP. Det større overskud i 
2004 i forhold til 2003 skal især ses i sammenhæng med en forventet 
normalisering af provenuet fra pensionsafkastskatten efter meget lave pro-
venuer i årene 2001-03. 
 
Overskuddene på den strukturelle budgetsaldo i 2002 og 2003 er ned-
justeret med ca. ¼ pct. af BNP, og der ventes nu et strukturelt overskud 
på 1,7 pct. af BNP i 2002 og 1,9 pct. af BNP i 2003. Helt overvejende 
afspejler nedjusteringen – parallelt til ovenstående – tekniske forhold i 
nationalregnskabets behandling af swap-renter og afskrivninger af skatter 
og afgifter. I 2004 skønnes den strukturelle saldo – med den forudsatte 
finanspolitik – at udgøre 1,9 pct. af BNP.  
 
Nedjusteringen af den strukturelle budgetsaldo er således teknisk betinget 
og modsvarer derfor en tilsvarende teknisk betinget reduktion af kravene 
til de målte offentlige overskud med den nye nationalregnskabstekniske 
opgørelse af saldoen på de offentlige finanser. Finanspolitisk holdbarhed 
stiller – efter statistikomlægningen – krav om, at overskuddet på de sam-
lede offentlige finanser i gennemsnit udgør 1,9 pct. af BNP frem til 
20101. Dette krav ligger fortsat omtrent midt i intervallet for målsætnin-
gen om et overskud på de offentlige finanser i intervallet 1½-2½ pct. af 
BNP frem til 2010.   

                                                 
1 I Finansredegørelse 2002, hvor statistikomlægningen ikke er indarbejdet, stiller finans-
politisk holdbarhed krav om gennemsnitlige offentlige overskud på 2,1 pct. af BNP frem 
til 2010.   
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Appendiks 1.1. 
Hovedtræk af prognosen  
 
Den økonomiske udvikling i Danmark er fortsat sund på trods af de ne-
gative træk i det internationale konjunkturbillede. Der ventes således i 
prognoseperioden fortsat internationalt set pæne overskud på de offentli-
ge finanser og betalingsbalancen. Der er dermed god balance mellem 
opsparing og investeringer i den private sektor. Inflationen er rimeligt lav. 
Husholdningernes situation er komfortabel som følge af den høje beskæf-
tigelse, pæne stigninger i indkomsterne og høje ejendomspriser. 
 
Lønstigningerne er hurtigere end i udlandet, og den væsentligste risiko 
må stadig vurderes at være et for kraftigt pres på arbejdsmarkedet, om end 
presset er dæmpet. 
 
Produktionen 
Der imødeses fortsat en gradvis forøgelse af væksten i dansk økonomi, 
selv om det ventede internationale opsving er udskudt i ca. et halvt år i 
forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2002. Efter en ret beskeden real 
BNP-vækst i 2001 på 1,0 pct. skønnes væksten således at øges til 1,5 pct. i 
2002, 1,8 pct. i 2003 og 2,1 pct. i 2004, jf. tabel A.1 og figur A.1a. 
 
Den skønnede BNP-vækst i 2002 er uændret i forhold til augustredegø-
relsen – hvilket imidlertid dækker over en opjustering af den indenland-
ske efterspørgsel og en nedjustering af nettoeksporten. Efter en forholds-
vis kraftig vækst i den indenlandske efterspørgsel og BNP i første halvår 
ventes en udfladning i andet halvår. 
 
For 2003 er der foretaget en nedjustering af BNP-væksten på 0,4 pct.-
enheder. Nedjusteringen af efterspørgslen vedrører navnlig nettoekspor-
ten som følge af den mindre gunstige internationale konjunkturudvikling 
og – som konsekvens heraf – erhvervsinvesteringerne. Det er første gang, 
2004 inddrages i prognosen. 
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Tabel A.1. Sammenligning af skønnene for 2002 og 2003 på udvalgte 
områder med vurderingen i august 
 2002 2003 2004 
 Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 ---------------- Realvækst, pct. --------------
Privat forbrug ..........................................  2,3 2,4 2,3 2,2 2,4 
Samlede offentlig efterspørgsel .................  1,4 1,3 0,8 0,6 1,1 
- heraf  offentligt forbrug .........................  1,3 1,3 0,7 0,7 1,0 
- heraf offentlige investeringer .................   2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 
Boligbyggeri ............................................  -2,0 -4,0 2,5 1,0 2,0 
Faste erhvervsinvesteringer . .....................  0,2 1,5 3,8 2,7 3,8 
I alt endelig indenlandsk efterspørgsel ......  1,5 1,4 2,1 1,8 2,4 
Lagerændringer1) ......................................  -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 
I alt indenlandsk efterspørgsel ..................  1,2 1,6 2,2 1,9 2,3 
Eksport ...................................................  4,3 2,8 5,5 3,8 5,8 
- heraf industrieksport .............................  4,3 4,5 6,2 5,2 7,4 
Samlet efterspørgsel .................................  2,2 2,0 3,2 2,5 3,5 
Import ....................................................  3,9 3,2 5,4 4,3 6,8 
- heraf vareimport2) ..................................  4,2 3,5 5,5 4,5 5,5 
BNP ........................................................  1,5 1,5 2,3 1,8 2,1 
Bruttoværditilvækst .................................  1,3 1,2 2,3 1,9 2,1 
- heraf i private byerhverv3) .......................  1,2 1,4 2,8 2,2 2,5 
 ---------- Ændring i 1.000 personer ------ 
Arbejdsstyrke, i alt ...................................  4,2 -5,9 10,8 12,3 7,8 
Beskæftigelse i alt ....................................  5,7 -6,3 13,3 2,8 12,8 
- heraf i den private sektor .......................  -0,3 -12,3 10,3 -0,2 8,8 
- heraf  i offentlig forvaltning og service ...  6,0 6,0 3,0 3,0 4,0 
Ledighed .................................................  -1,5 0,4 -2,5 9,5 -5,0 

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

 (fortsættes) 
 
Produktionen (BVT) i de konjunkturfølsomme private byerhverv har en 
lidt anden tidsprofil end BNP. Efter en stigning på 2,6 pct. i 2001 skøn-
nes væksten i denne del af  produktionen at falde til 1,4 pct. i 2002.1 Det 
fornyede opsving ventes derefter at slå kraftigere igennem på væksten i 
byerhvervenes produktion, der skønnes at blive forøget til 2,2 pct. i 2003 
og 2,5 pct. i 2004.  
                                                 
1 Når væksten i BNP i modsætning til, hvad der gælder de private byerhvervs produkti-
on, er større i 2002 end i 2001, skyldes det blandt andet, at den stærke stigning i bilkø-
bene i 2002 bidrager forholdsvis meget til BNP-væksten på grund af det store indhold af 
afgifter. Hertil kommer, at der i 2002 sker en kraftig stigning i olie- og gasproduktionen, 
der ikke indgår i de private byerhvervs produktion. 
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Tabel A.1 (fortsat). Sammenligning af skønnene for 2002 og 2003 på 
udvalgte områder med vurderingen i august 
 2002 2003 2004 
 Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 ----------------- Stigning, pct. -------------- 
Eksportpriser, varer ...................................... -0,8 -1,1 1,2 0,6 1,0 
Importpriser, do. .......................................... 0,1 -0,6 0,7 0,6 0,7 
Bytteforholdet, do. ....................................... -0,8 -0,5 0,5 0,0 0,4 
Kontantpris for enfamiliehuse ....................... 2,5 2,5 2,5 2,0 1,5 
Forbrugerprisindeks ...................................... 2,3 2,4 1,8 2,0 1,8 
Timelønomkostninger på DA-området ......... 4,2 4,2 4,1 4,0 3,7 
Disponibel realindkomst, privat sektor .......... 1,9 2,9 2,7 2,2 1,7 
Disponibel realindkomst, husholdninger4) ..... 1,8 1,7 2,3 2,1 2,1 
Timeproduktiviteten i private byerhverv5) ...... 1,4 2,2 2,3 2,3 2,1 
 ---------------------- Pct. --------------------- 
Opsparingskvote i den private sektor ............ 28,8 29,4 29,1 29,3 28,8 
Opsparingskvote for husholdninger4) ............. 5,7 5,3 5,7 5,5 5,8 
Rente, 10-årig, statsobligation ....................... 5,3 5,1 5,5 4,9 5,3 
Rente, 30-årig, realkreditobligation ............... 6,5 6,4 6,6 6,2 6,6 
De centrale balancestørrelser: --------------------- Mia.kr. ------------------ 
Betalingsbalancesaldo ................................... 31,5 28,0 35,0 29,0 30,0 
Offentlig saldo .............................................. 29,8 21,4 32,1 24,6 33,5 
Ledighed (1.000 personer) ............................ 144 146 142 155 150 
Forudsætninger:      
Handelsvægtet BNP-vækst i udlandet, pct. .... 1,5 1,5 2,9 2,5 3,0 
Eksportmarkedsvækst, pct. ........................... 1,4 0,4 7,8 6,5 8,4 
Dollarkurs (kr. pr. dollar) ............................. 7,9 7,9 7,6 7,6 7,6 
Oliepris, US-$ pr. td. ................................... 24 25 25 26 25 
Oliepris, kr. pr. td. ....................................... 189,6 197,5 190,3 197,9 190,3 

4) Korrigeret for aktieafkastskat og Særlig Pensionsopsparing. 
5) Ekskl. boligbenyttelse, søtransport og imputerede finansielle tjenester. 
Kilde: EU-kommissionen, OECD samt egne skøn og forudsætninger. 
 
Nedjusteringen af byerhvervenes vækst i 2003 er 0,6 pct.enheder, det vil 
sige lidt større end nedjusteringen af BNP-væksten. 
 
Beskæftigelse, produktivitet, arbejdsstyrke og ledighed 
Den private beskæftigelse skønnes i 2002 at falde for første gang siden 
1994. Faldet ventes at blive ca. 12.000 personer eller 0,7 pct. Det skøn-
nede, moderate opsving i produktionen i de private byerhverv ventes at 
føre til, at faldet i den private beskæftigelse ophører i 2003, og at der i 
2004 på ny sker en stigning, på 9.000 personer. 
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Figur A.1a. Den reale BNP-vækst Figur A.1b. Ledigheden 
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Skønnene er baseret på, at fremgangen i timeproduktiviteten i de private 
byerhverv i alle tre år vil udgøre 2-2¼ pct., hvilket er en anelse højere end 
den historiske udvikling, jf. afsnit 4.2. 
 
Skønnene over ændringerne i den private beskæftigelse er justeret ned 
med omkring 10.000 personer i både 2002 og 2003. Det skyldes for 
2002’s vedkommende en opjustering af produktivitetsfremgangen og for 
2003 nedjusteringen af væksten i produktionen. 
 
Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service vurderes at forøges med 
6.000 personer (0,7 pct.) i 2002. På baggrund af finanslovsaftalerne og 
kommuneaftalerne ventes der at ske en yderligere vækst i den offentlige 
beskæftigelse i 2003 på 3.000 personer. I 2004 er forudsat en personale-
forøgelse på 4.000 personer. 
 
Den samlede beskæftigelse skønnes hermed at falde med 6.000 personer i 
2002 (0,2 pct.). I 2003 vil den samlede beskæftigelse gå op med 3.000 
personer, mens beskæftigelsesstigningen i 2004 bliver 13.000 personer 
(0,5 pct.). 
 
På grundlag af blandt andet den hidtil registrerede udvikling i beskæfti-
gelse og ledighed vurderes arbejdsstyrken i 2002 nu at vise et fald på 6.000 
personer (0,2 pct.). I 2003 ventes der på ny at ske en fremgang i arbejds-
styrken, på 12.000 personer, som følge af blandt andet indsatsen med at 
forøge antallet af erhvervsaktive, herunder foranstaltningerne i Flere i Ar-
bejde. Desuden trækker højere vækst i produktionen normalt en større 
stigning i arbejdsstyrken med sig. I 2004 forudsættes arbejdsstyrken at 
blive forøget med 8.000 personer. 
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Skønnet over arbejdsstyrken i 2002 er justeret ned med 10.000 personer i 
forhold til augustredegørelsen. 
 
En fortsat forøgelse af arbejdsstyrken på trods af, at demografien nu træk-
ker i retning af faldende arbejdsstyrke, er essentiel for opnåelsen af de 
mellemfristede mål. Frem til 2010 er forudsat, at arbejdsstyrken kan vok-
se med gennemsnitligt 6.500 personer årligt (i forhold til 2000), jf. Fi-
nansministeriet Finansredegørelse 2002.  
 
Da beskæftigelsen og arbejdsstyrken skønnes at falde stort set lige meget i 
2002, vil årsgennemsnittet for ledigheden være næsten uændret, det vil 
sige ca. 145.000 personer (5,1 pct. af arbejdsstyrken). Skønnene for be-
skæftigelse og arbejdsstyrke i 2003 indebærer en stigning i ledigheden til 
155.000, mens der i 2004 vil ske et fald til 150.000 personer. 
 
Vurderingen af ledighedens årsgennemsnit i 2002 er øget marginalt i for-
hold til augustredegørelsen. Skønnet for 2003 er sat op med 13.000 per-
soner, jf. figur A.1b, hvilket i vidt omfang afspejler et højere niveau ved 
udgangen af 2002 end tidligere ventet. 
 
Selv om ledigheden (for første gang siden 1993) ventes at stige i 2003, vil 
den fortsat være historisk lav. Således er outputgabet positivt i hele prog-
noseperioden, og ledigheden ligger sandsynligvis under sit strukturelle 
niveau.2 Det viser behovet for en forøgelse af arbejdsstyrken og begrunder 
en tæt overvågning af lønudviklingen med henblik på at forebygge knap-
hedsbetingede lønstigninger. Prognosen indebærer dog, at presset på ar-
bejdsmarkedet reduceres, og såvel outputgabet som forskellen mellem den 
faktiske og den strukturelle ledighed mindskes i 2003. 
 
Løn og priser 
Timelønnen skønnes uændret at stige med 4,1 pct. i 2002. I 2003 er 
skønnet justeret marginalt ned til 3,9 pct., jf. figur A.2a. I 2004, hvor der 
skal forhandles nye overenskomster i størstedelen af den private sektor, 
forudsættes et yderligere fald i stigningstakten til 3,7 pct. som følge af det 
mindskede pres på arbejdsmarkedet.  

                                                 
2 Et positivt outputgab betyder, at produktionen er højere end den langsigtede trend. 
Den strukturelle ledighed er den laveste ledighed, der er forenelig med en stabil inflati-
on.  
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Figur A.2a. Stigningen i timelønnen Figur A.2b. Stigningen i forbrugerpriserne 
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Lønstigningerne vil dermed fortsat være  kraftigere end i udlandet. 
 

Opgangen i forbrugerpriserne i 2002 er sat en smule op, til 2,4 pct. Den 
danske inflation har i de seneste måneder ligget i overkanten af inflatio-
nen i eurolandene.  
 

Prisstigningstakten ventes at aftage, til 2,0 pct. i 2003 og 1,8 pct. i 2004, 
jf. figur A.2b, som følge af blandt andet gennemslaget af den lavere dol-
larkurs og den forbedrede produktivitetsudvikling samt de svagt aftagende 
lønstigninger. Skattestoppets nominalprincip og grænsehandelspakken 
bidrager til at dæmpe stigningen i forbrugerpriserne i forhold til nettopri-
serne. 
 

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

Boks A.1. Nationalregnskabet for tredje kvartal 2002 
 

Danmarks Statistik har offentliggjort det første foreløbige (såkaldte flash) national-
regnskab for tredje kvartal 2002 og delvis reviderede tal for andet kvartal. Tallene har 
ikke kunnet indgå i grundlaget for prognosen. Som helhed er tallene i god overens-
stemmelse med nærværende vurdering. Således har BNP i de tre første kvartaler i 
2002 ligget 1,5 pct. højere end i den samme periode i 2001, svarende til den her 
skønnede vækst i hele 2002. Der er dog visse afvigelser for de forskellige dele af efter-
spørgslen. Således ligger de faste erhvervsinvesteringer noget højere end her skønnet, 
mens omvendt lagerinvesteringerne ligger lavere. Både eksport og import vokser lidt 
langsommere end her lagt til grund, men der er ikke den store afvigelse for nettoeks-
porten. Beskæftigelsen ligger lidt lavere end ventet. 
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De reale disponible indkomster og det private forbrug 
Husholdningernes økonomiske situation er gunstig. Beskæftigelsen er 
fortsat høj, og ledigheden lav. Formuerne påvirkes positivt af de høje 
huspriser, om end stigningen efterhånden er afdæmpet.  
 
Faldet i aktiekurserne er et negativt aspekt, men virkningerne heraf på 
forbrugernes efterspørgsel må vurderes at være forholdsvis beskedne her-
hjemme. Det kan således skønnes, at faldet i aktiekurserne i 2002 isoleret 
set indebærer en reduktion af det private forbrug af størrelsesordenen ¼ 
pct. Hidtil har forbrugertilliden da også været robust ifølge forbrugertil-
lidsindikatoren. 
 
Et centralt element i husholdningernes komfortable situation er, at den 
ventede udvikling i løn og priser indebærer, at der vil ske en forøget stig-
ning i realindkomsterne. Stigningen i husholdningernes reale disponible 
indkomster (korrigeret) skønnes at gå op fra 1,7 pct. i 2002 til 2,1 pct. i 
både 2003 og 2004.  
 
For hele den private sektor skønnes stigningen i de reale disponible ind-
komster (ligeledes korrigeret) at gå noget kraftigere op, fra 1,9 pct. i 2002 
til 2,4 pct. i 2003 og 3,0 pct. i 2004. Forøgelsen af stigningen fra 2002 til 
2003 skyldes blandt andet den hurtigere fremgang i produktionen og en 
betydelig gunstigere udvikling i bytteforholdet. 
 
Den skønnede ret store stigning i de reale disponible indkomster i 2004 
skyldes ud over den fortsatte forøgelse af væksten i produktionen, at der 
er indregnet en yderligere lempelse af beskatningen som følge af skatte-
stoppet m.v.  
 
Den reale vækst i det private forbrug i 2002 skønnes at blive 2,4 pct. I 
2003 og 2004 skønnes en lignende vækst i forbruget. Der er kun sket små 
ændringer af forbrugsskønnene for 2002 og 2003 i forhold til augustrede-
gørelsen. 
 
Forbrugsskønnene er baseret på, at der sker en stigning i husholdninger-
nes forbrugskvote i 2002, og at forbrugskvoten derefter vil stige lidt i 2003 
og 2004. Skønnene betegner en markant ændring af udviklingen i forhold 
til de tre foregående år, hvor forbrugsudviklingen var svag, og forbrugs-
kvoten (for de to sidste års vedkommende) faldt temmelig meget. 
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Det offentliges forbrug og investeringer 
Det offentlige forbrug anslås uændret at vokse realt med 1,3 pct. i 2002. 
Vurderingen er baseret på finansloven, og at den oprindelige overskridelse 
i de kommunale og amtskommunale budgetter på 2 mia. kr. begrænses til 
1 mia. kr. i henhold til aftalen herom i foråret 2002. 
 
På grundlag af aftalerne om finansloven og med kommunerne og amts-
kommunerne vurderes det offentlige forbrug uændret at vokse realt med 
0,7 pct. i 2003. Hermed vil væksten i 2002 og 2003 under ét svare til den 
mellemfristede ramme på 1 pct. per år frem til 2005. Den begrænsede 
ramme for væksten i det offentlige forbrug skal hovedsagelig udmøntes på 
de højt prioriterede områder, det vil sige blandt andet sundhed og øvrig 
velfærd. 
 
I 2004 forudsættes væksten i det offentlige forbrug at svare til den mel-
lemfristede ramme på 1 pct. 
 
De offentlige investeringer ventes fortsat at vokse med 2 pct. i 2002. I 2003 
regnes nu med uændrede offentlige investeringer, mens der i 2004 forud-
sættes en stigning på 2 pct. i overensstemmelse med den mellemfristede 
ramme. 
 
Ejendomsmarked, boligbyggeri og erhvervsinvesteringer 
Udviklingen i ejendomspriserne er blevet afdæmpet, og der regnes uændret 
med en stigning i kontantprisen for enfamiliehuse på 2,5 pct. i 2002 mod  
en stigning på 5,8 pct. i 2001. I 2003 og 2004 regnes med en svag, yder-
ligere afdæmpning af prisstigningen til 2,0 og 1,5 pct. Den lavere rente 
understøtter ejendomsmarkedet i 2002 og 2003. 
 
Aktiviteten ved nyt boligbyggeri har ligget lidt lavere end ventet, og det 
skønnes nu, at boliginvesteringerne i 2002 vil falde med 4 pct. I 2003 ven-
tes fortsat en ny vækst, på 1 pct., der påregnes at gå op til 2 pct. i 2004, 
blandt andet som følge af de boligpolitiske foranstaltninger i boligpakken. 
 
Skønnet over væksten i de faste erhvervsinvesteringer i 2002 er sat op til 
1,5 pct. mod 0,2 pct. i augustredegørelsen. Opjusteringen skyldes især, at 
nationalregnskabet for andet kvartal viste et overraskende højt niveau for 
erhvervsinvesteringerne.  
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I 2003 og 2004 ventes væksten i de faste erhvervsinvesteringer at gå mo-
derat op til henholdsvis 2,7 pct. og 3,4 pct. som følge af den stærkere 
vækst i produktionen. Skønnet for 2003 er justeret 0,7 pct.enheder ned i 
forhold til augustredegørelsen som følge af nedjusteringen af produktions-
fremgangen. 
 
Lagerinvesteringerne skønnes nu at falde med 0,1 pct. af BNP i 2002, 
hvilket er en nedjustering af faldet med 0,1 pct.enhed. I 2003 og 2004 
regnes med uændrede lagerinvesteringer. 
 
I alt skønnes væksten i den indenlandske efterspørgsel at gå gradvis op, fra 
1,6 pct. i 2002 og 1,9 pct. i 2003 til 2,3 pct. i 2004. For 2002 er det en 
opjustering på 0,4 pct.enheder, mens det for 2003 er en nedjustering på 
0,2 pct.enheder. 
 
Udenrigshandel og betalingsbalance 
I modsætning til den samlede indenlandske efterspørgsel er den reale 
vækst i den samlede eksport af varer og tjenester i 2002 justeret ned. Der 
skønnes nu en stigning på 2,8 pct., hvilket er 1,5 pct.enheder mindre i 
august.  
 
Nedjusteringen vedrører ikke industrieksporten, hvis vækst tværtimod er 
justeret en smule op, til 4,5 pct., således at der fortsat er tale om en bety-
delig gevinst af markedsandele. Derimod er der under indtryk af de lø-
bende statistiske oplysninger sket en nedjustering af den reale vækst i eks-
porten af landbrugsvarer og – navnlig – tjenester, herunder søtransport. 
Den svækkede udvikling i søtransport skal ses på baggrund af den træge 
verdenshandel. 
 
I 2003 og 2004 skønnes en forøgelse af industrieksportens vækst til hen-
holdsvis 5,2 og 7,4 pct. som følge af den ventede forbedring af den inter-
nationale konjunktur. Skønnet for 2003 er justeret ned med 0,8 pct. som 
konsekvens af forsinkelsen af det internationale opsving. I både 2003 og 
2004 er skønnet baseret på et moderat tab af markedsandele efter den 
store gevinst i 2002. 
 
Eksporten af tjenester ventes at rette sig, navnlig i 2004, og den reale 
vækst i den samlede eksport af varer og tjenester skønnes at gå op til 3,8 
pct. i 2003 og 5,8 pct. i 2004.  
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Dermed skønnes væksten i den samlede efterspørgsel at forøges gradvis, fra 
2,0 pct. i 2002 til 2,5 pct. i 2003 og 3,5 pct. i 2004. 
 
Forøgelsen af væksten i efterspørgslen vil føre til en forstærket opgang i 
importen. Den reale vækst i den samlede import af varer og tjenester 
skønnes således at gå op fra 3,2 pct. i 2002 til 4,3 pct. i 2003 og 6,8 pct. i 
2004.  
   
Ligesom for eksporten er den reale vækst i importen i 2002 justeret ned – 
men kun med 0,7 pct.enheder. Da nedjusteringen af væksten i importen 
er mindre end for eksporten, skønnes nettoeksporten ikke længere at yde 
noget bidrag til BNP-væksten i 2002. Det samme gælder 2003, og heller 
ikke for 2004 regnes der med et vækstbidrag fra nettoeksporten. 
 
Desuden regnes der nu med en lidt dårligere udvikling i bytteforholdet 
(varer og tjenester), der nu skønnes at blive forringet med 1,4 pct. i 2002 
mod 1,2 pct. i augustredegørelsen. Det skyldes blandt andet lavere priser 
på svinekød og tjenester. 
 
I både 2003 og 2004 skønnes bytteforholdet for varer og tjenester at blive 
forbedret med ca. ¼ pct.enhed, hvilket for 2003’s vedkommede er en 
noget mindre forbedring end tidligere ventet. 
 
Skønnene over de reale ændringer i eksport og import samt i bytteforhol-
det fører til, at overskuddet på vare- og tjenestebalancen vil falde fra 86,2 
mia. kr. i 2001 til 76,4 mia. kr. i 2002, hvor der i august kun skønnedes 
et fald på 2 mia. kr. I 2003 og 2004 vil der være en ny, moderat forøgelse 
af overskuddet til henholdsvis 79,1 og 81 mia. kr. (5,4 pct. af BNP).   
 
Nettobetalingerne af renter og udbytter mv. til udlandet skønnes at vise et 
fald fra 29,9 mia. kr. i 2001 til 25,2 mia. kr. i 2002, hvorefter der regnes 
med et yderligere svagt fald til 24,9 mia. kr. i 2003 og 23,6 mia. kr. i 
2004. 
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Figur A.3a. Saldoen på betalingsbalancens 
løbende poster 

Figur  A.3b. Saldoen på de samlede offentlige 
finanser 
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På længere sigt vil denne post reduceres som følge af den faldende netto-
gæld til udlandet forårsaget af overskuddet på betalingsbalancen, men der 
kan være fluktuationer fra år til år blandt andet som følge af forskydnin-
ger i udbyttebetalingerne, herunder fra olie- og gasfelterne i Nordsøen.  
 
Nettobetalingerne af renter og udbytter er ret høje i forhold til nettoud-
landsgælden. Det skal ses på baggrund af sammensætningen af aktiver og 
passiver, hvor en stor del af passiverne er obligationer, mens en større del 
af aktiverne er aktier, hvis  løbende afkast typisk er mindre. Hertil kom-
mer, at udbyttebetalingerne fra den udenlandsk ejede del af olie- og gas-
felterne i Nordsøen er relativt store i disse år. 
 
Nettooverførslerne til udlandet – der især består af ulandsbistand og EU-
betalinger – skønnes at falde lidt, fra 22,2 mia. kr. i 2001 til 21,3 mia. 
kr., i 2002. I 2003 og 2004 skønnes en stigning til henholdsvis 25,1 og 
27,4 mia. kr.  
 
Dermed ventes overskuddet på betalingsbalancens samlede løbende poster 
at falde fra 34,9 mia. kr. i 20013 til 28,0 mia. kr. i 2002 (2,0 pct. af 
BNP), og overskuddet skønnes at ligge stort set uændret på dette niveau i 
2003 og 2004. Skønnene for overskuddet i 2002 og 2003 er reduceret 
med henholdsvis 3,5 og 6 mia. kr. i forhold til augustredegørelsen, jf. 
figur A.3a. 
 

                                                 
3 Danmarks Statistik har senest oprevideret betalingsbalanceoverskuddet i 2001 til 39,7 
mia. kr. (3,0 pct. af BNP). 
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Som følge af det fortsatte overskud på betalingsbalancen ventes udlands-
gælden (netto) at falde fra 16,7 pct. af BNP fra udgangen af 2001 til 11 
pct. af BNP i slutningen af 2004. Der er ved dette skøn indregnet en op-
regulering af nettogælden med 29 mia. kr. eller 2,1 pct. af BNP i 2002 
som følge af værdireguleringer af aktiver og passiver, mens der er set bort 
fra mulige værdireguleringer i 2003 og 2004.  
 
De offentlige finanser 
Overskuddet på de samlede offentlige finanser i 2002 skønnes at blive 21,3 
mia. kr. eller 1,5 pct. af BNP. Det er en nedjustering på 8,4 mia. kr. i 
forhold til augustredegørelsen. Heraf er ca. halvdelen udtryk for tekniske 
revisioner, jf. kapitel 5, mens resten blandt andet er forårsaget af lavere 
skatteindtægter som følge af nedjusteringen af beskæftigelsen. 
 
I 2003 skønnes overskuddet at blive 24,0 mia. kr., hvilket ligeledes er ca. 
8 mia. kr. lavere end i august.  
 
I 2004 ventes overskuddet at gå op til 34 mia. kr. (2,3 pct. af BNP) især 
som følge af en forudsat kraftig forøgelse af pensionsafkastskatten, der 
stort set ikke indbringer noget provenu i 2001-2003 på grund af de fal-
dende aktiekurser. 
 
Som anført i tidligere redegørelser kan aktieafkastskatten medføre kraftige 
sving på de offentlige finanser, og der er derfor knyttet særlig usikkerhed 
til skønnene over saldoen i de enkelte år. 
 
Svingene i aktiekurserne påvirker kun i begrænset omfang finansernes 
holdbarhed. Hvis aktiekursernes lavere niveau er mere varigt, er der over-
ordnet tale om et éngangstab af indtægter i året, hvor kurserne falder. 
Dog vil de offentlige indtægter permanent reduceres med (real)renten af 
provenutabet på aktieafkastskatten. Hertil kommer, at de fremtidige pen-
sionsudbetalinger bliver mindre, således at de fremtidige skatteindtægter 
herfra bliver lavere. 
 
I 2001 var overskuddet på de offentlige finanser 38,1 mia. kr. Faldet i 
overskuddet i 2002 skyldes for en stor dels vedkommende, at indbetalin-
gerne til Særlig Pensionsopsparing (SP) på ca. 7 mia. kr. i henhold til 
nationalregnskabet indgår i den offentlige opsparing for så vidt angår pe-
rioden 1999-2001. For 2002 og frem betragtes indbetalingerne til SP 
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derimod som privat opsparing som konsekvens af lovændringen i foråret 
2002. Ændringen påvirker ikke kravene til finanspolitikken, fordi de 
fremtidige pensionsudbetalinger fra pensionsfonden tilsvarende registreres 
som private og ikke offentlige. 
 
Den strukturelle saldo på de offentlige finanser – det vil sige saldoen ekskl. 
konjunkturpåvirkninger m.v. – skønnes at udgøre omkring 2 pct. af BNP 
i 2002-2004. Det er kun lidt mindre end det beregnede krav til saldoen, 
og i lyset af usikkerheden på beregningerne må de offentlige finanser 
vurderes at være holdbare. 
 
Skattetrykket skønnes at falde fra 49,0 pct. af BNP i 2001 til 48,0 pct. i 
2002. En stor del af dette fald kan henføres til, at indbetalingerne til SP i 
2001 på ca. ½ pct. af BNP regnedes som skat, mens de fra 2002 anses for 
privat opsparing (jf. lige ovenfor). I 2003 og 2004 ventes kun mindre 
ændringer i det summariske skattetryk i forhold til 2002. Skattestoppet 
og de øvrige lempelser af beskatningen vil trække i retning af et lavere 
skattetryk, men det moderate opsving og – navnlig – stigningen i pensi-
onsafkastskatten i 2004 virker i retning af et højere skattetryk. 
 
Overskuddet på de offentlige finanser vurderes at føre til, at den offentlige 
bruttogæld (ØMU-gælden) falder fra 44,7 pct. af BNP ved udgangen af 
2001 til 39 pct. i slutningen af 2004. 
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2. International økonomi og 
finansielle markeder  

 
Den internationale økonomi er fortsat i lavkonjunktur med mere end en 
pct.enhed lavere vækst end normalt i både euroområdet, USA og Japan. Væk-
sten i år ventes at blive 0,8 pct. i euroområdet og 2,3 pct. i USA. I de kom-
mende to år ventes væksten i euroområdet at stige betydeligt til 1,8 pct. i 
2003 og 2,6 pct. i 2004. Vækstraten i USA vurderes at forblive 2,3 pct. næste 
år og stige til 2,8 pct. i 2004. 
 En fremtrædende årsag til den lave vækst i 2002 er de kraftige aktiekurs-
fald, som påvirker aktiviteten ad flere kanaler. Dels mindskes forbrugsefter-
spørgslen af husholdningernes formuetab, dels investerer virksomhederne min-
dre på grund af højere finansieringsomkostninger. 
 Både finans- og pengepolitikken er lempet kraftigt i USA for at imødegå 
lavkonjunkturen. Der ventes en stramning af pengepolitikken i løbet af 2003 
i forbindelse med tiltagende aktivitet og stigende inflation. Det bliver ligeledes 
nødvendigt at stramme finanspolitikken, hvis det kraftige amerikanske opspa-
ringsunderskud ønskes elimineret. 
 I euroområdet er tilbageslaget mindre, og den økonomiske politik er derfor 
mindre ekspansiv, men der ventes beskedne forbedringer af de offentlige bud-
getter og rentestigninger i takt med den stigende produktion. 
 De lange renter er på et meget lavt niveau, men er dog steget en smule 
siden det laveste punkt i oktober. Stigningen skyldes, at den kraftige porteføl-
jeomlægning fra aktier til obligationer er ophørt for denne gang. De lange 
statsobligationer ventes at holde en lav rente ind i 2003, hvorefter en svag 
rentestigning ventes gennem resten af prognoseperioden. 
 De forventede højere vækstrater i de kommende år betyder, at bidraget fra 
international økonomi til den danske BNP-vækst skønnes at stige fra -0,5 pct. 
i 2002 til omkring 1 pct. i 2003-04. 
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2.1. Den internationale konjunkturudvikling 
Den internationale økonomi har i omkring 2 år befundet sig i en lavkon-
junktur med mere end en pct.enhed lavere vækst end normalt i både eu-
roområdet, USA og Japan. Væksten i 2002 forventes at blive omkring 0,8 
pct. i euroområdet og 2,3 pct. i USA, jf. tabel 2.1. I de kommende to år 
ventes væksten i euroområdet at stige betydeligt til 1,8 pct. i 2003 og 2,6 
pct. i 2004. Vækstraterne i USA vurderes at forblive omkring 2,3 pct. 
næste år og stige til 2,8 pct. i 2004. Dette understøttes blandt andet af 
stigende kvartalsvise vækstrater i 2002, om end der er stor variation fra 
kvartal til kvartal, jf. figur 2.1. 
 
Tabel 2.1. Vækstskøn for udlandet 
 Gnst. 

1998- 
2000 

2001 
 

2002 2003 2004 

   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 --------------------------- Pct. realvækst --------------------------- 
USA .............................. 4,1 0,3 2,3 2,3 3,0 2,3 2,8 
Euroområdet ................. 3,1 1,5 1,0 0,8 2,6 1,8 2,6 
EU ................................ 3,0 1,5 1,1 1,0 2,6 2,0 2,6 
Japan ............................ 0,7 -0,1 -0,6 -0,6 0,9 1,2 1,4 
Eksportmarkedsvækst .... 9,4 0,6 1,4 0,4 7,8 6,5 8,4 

Kilde: EU-Kommissionen, OECD og egne beregninger. 
 

De forholdsvis lave vækstrater i disse år er en naturlig reaktion på de 
ubalancer, der var opstået under den foregående højkonjunktur – særligt i 
USA. Aktiekurserne var høje i forhold til realistiske udsigter til fremtidig 
indtjening, og samtidig havde højkonjunkturen tilsyneladende lettet det 
kortsigtede behov for agtpågivenhed i forbindelse med nogle virksomhe-
ders regnskabsaflæggelse og værdiansættelse. Denne agtpågivenhed er 
efterfølgende blevet skærpet, hvilket har ført til en løbende nedadgående 
revision af aktiekurserne – senest i august i år. Årets aktiekursfald i USA 
og Europa har således omtrent samme omfang som de to foregående år, 
jf. tabel 2.2. 
 De faldende aktiekurser har dæmpet aktiviteten gennem flere kanaler. 
Husholdningernes formuetab reducerer forbrugsefterspørgslen. Desuden 
medfører aktiekursfaldene og stigende risikotillæg på udlån til virksomhe-
der, at virksomhedernes finansieringsomkostninger til nye investeringer er 
steget, hvilket dæmper investeringerne. 
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Tabel 2.2. Aktiekursgevinster i forskellige lande, pct. 
 Gnst. 

90-991) 2000 2001    20022) 
1. jan.-
15. aug.   

2002 

15. aug.- 
19. nov. 

2002 
USA ..................... 15 -9 -13 -18 -20 1  
Europa ................. 13 -5 -20 -24 -24 -3  
Japan .................... -7 -26 -24 -13 -9 -6 
Danmark .............. 10 23 -13 -24 -22 -5 

Anm.: Aktieindeks: S&P500, Eurostoxx, Nikkei 225, KFX. I tabellen refereres til 15. 
august, da Økonomisk Redegørelse, august 2002 byggede på begivenheder frem til 
denne dato. 

1) Geometrisk gennemsnit pr. år. 
2) 1. januar – 19. november. 
Kilde:  Global Insight. 
 
Figur 2.1. BNP-vækst i USA og euroområdet 
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Anm.:  Annualiseret kvartalsvækst. Den viste vækstrate for euroområdet i tredje kvartal 

2002 er et skøn. 
Kilde: Global Insight og EU-Kommissionen. 
 

Den økonomiske politik er lempet betydeligt for at imødegå 
lavkonjunkturen. Den største lempelse er sket i USA, hvor væksten i 
fravær af stimulansen fra økonomisk politik ville have været negativ i 
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stimulansen fra økonomisk politik ville have været negativ i 2002, jf. tabel 
2.3. Også set i forhold til tilbageslagets størrelse var den finanspolitiske 
reaktion større i USA end i Europa. Den økonomiske politik bidrager 
også i 2003-04 til en større produktion end ellers, men bidraget aftager, 
hvilket medfører et negativt vækstbidrag. Dette skyldes, at der forventes 
en vis stramning af både finans- og pengepolitikken i takt med tiltagende 
vækst. 
 
Tabel 2.3. Bidrag til BNP-vækst og -niveau i USA og euroområdet 

   USA  Euroområdet 
 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

 -------------------------------- Pct. -------------------------------- 
BNP-vækst ....................  2,3 2,3 2,8 0,8 1,8 2,6 
Bidrag fra: --------------------------- Pct.enheder ----------------------------
Økonomisk politik ........  3,2 0,3 -1,7 0,5 -0,2 -0,3 
- heraf årets politik .........  2,4 -0,1 -0,5 0,4 0,2 -0,2 
Andre faktorer ...............  -0,9 2,0 4,5 0,3 2,0 2,9 
Bidrag til BNP-niveau fra 
økonomisk politik .........  

 
3,7 

 
4,0 

 
2,3 

 
2,0 

 
1,8 

 
1,5 

 

Anm.: Beregningerne er foretaget på baggrund af standardmultiplikatorer for finans- og 
pengepolitiske stød – opgjort på grundlag af ændringer i den primære strukturelle 
saldo samt ændringer i en sammenvejning af den korte og lange rente ved fast va-
lutakurs – i OECDs INTERLINK model. Akkumulerede effekter fra pengepoli-
tikken siden 1996 og finanspolitikken siden 1999. 

Kilde: EU-Kommissionen, OECD og egne beregninger. 
 

I USA bidrager privat og offentligt forbrug med 2,2 pct.enheder mere 
til væksten end i euroområdet, jf. tabel 2.4. Det høje bidrag fra forbrugs-
komponenterne i USA skyldes de kraftige lempelser af den økonomiske 
politik. Modsat bidrager nettoeksporten med 1,2 pct.enheder mindre i 
USA end i euroområdet. 

Den forventede tilbagevenden til højere vækst i 2003-04 betyder, at 
vækstbidraget fra udenlandske faktorer til den danske BNP-vækst skønnes 
at stige fra –0,5 pct. i 2002 til over 1 pct. i 2003 og knap 1 pct. i 2004, jf. 
tabel 2.5. Den negative påvirkning i 2001-02 skyldes fortrinsvis lav vækst 
på vore vigtigste eksportmarkeder. 
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Tabel 2.4. Vækst i USA i forhold til euroområdet 
  2002 2003 2004 
 --------------------------- Pct.enheder ---------------------------- 
Mervækst i USA.............   1,5  0,5  0,2 
Bidrag fra:    
Privat forbrug.................   1,9  0,7  0,6 
Offentligt forbrug ..........   0,3  0,2  0,2 
Faste investeringer ..........   -0,1  0,0  0,1 
Lagerinvesteringer ..........   0,6  0,1  0,1 
Nettoeksport ..................   -1,2  -0,5  -0,8 

 

Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2002 og egne beregninger. 
 
Tabel 2.5. Bidrag til dansk BNP fra udenlandske faktorer, 2000-2003 
 2000 2001 2002 2003 2004 
 ------------------------------ Pct. ------------------------------ 
Effekt på BNP-niveau............... 0,7 -1,4 -1,9 -0,7 0,2 
- Importerede renter ................ -0,2 -1,0 -1,2 -0,8 -0,4 
- Eksportmarkedsvækst ............ 0,9 -0,4 -0,7 0,1 0,5 
 ------------------------- Pct.enheder ------------------------- 
Bidrag til BNP-vækst ................ 0,7 -2,2 -0,5 1,2 0,8 
- Importerede renter ................ -0,2 -0,9 -0,1 0,4 0,4 
- Eksportmarkedsvækst ............ 0,9 -1,3 -0,3 0,8 0,4 

 

Anm.:  Der er medtaget flerårige effekter af ændringer i importerede renter og eksport-
markedsvækst i forhold til foregående år. Den importerede rente er opgjort som 
gennemsnittet af den korte og den lange tyske rente. 

Kilde: EU-Kommissionen, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
USA 
Amerikansk økonomi oplevede en kortvarig recession med negativ vækst i 
de tre første kvartaler af 2001, jf. figur 2.1. Væksten er siden hen genop-
rettet, ikke mindst på baggrund af stimulerende økonomisk politik og 
den amerikanske økonomis høje tilpasningshastighed. Lidt atypisk forblev 
væksten i det private forbrug på et forholdsvist højt niveau gennem reces-
sionsperioden, ligesom det har været den primære drivkraft i forbindelse 
med genopretningen fra ultimo 2001 og frem. Ved udgangen af 2002 
udestår således stadig en konsolidering af amerikansk økonomi, idet den 
efter 1999 indtrufne stigning i den private sektors opsparing overgås af en 
stigende offentlig nedsparing med en uændret svag og endda forværret 
betalingsbalance som konsekvens. 

Væksten i BNP var i tredje kvartal 2002 ifølge den foreløbige opgørel-
se af nationalregnskabet på 4,0 pct. annualiseret, hvilket er på linje med 
skønnet i augustredegørelsen. I fjerde kvartal vurderes aktiviteten at aftage 
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til ca. 1,5 pct. annualiseret, hvorfor årsskønnet på 2,3 pct. for 2002 fra 
Økonomisk Redegørelse, august 2002 fastholdes, jf. tabel 2.6.  
  
Tabel 2.6. BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for USA 
  2000  2001 2002 2003 2004 
   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 -------------------------------- Pct. --------------------------------- 
BNP-vækst . .................... 3,8 0,3 2,3 2,3 3,0 2,3 2,8
Privat forbrug ................. 4,3 2,5 2,9 3,1 2,4 2,3 2,7
Faste investeringer .......... 5,6 -2,9 -2,2 -2,4 3,2 2,1 4,7
Lagerinvesteringer1).......... 0,7 -0,7 0,1 0,0 0,6 0,3 0,5
Offentligt forbrug ........... 2,8 4,0 4,2 4,3 4,2 3,7 3,6
Eksport .......................... 9,7 -5,4 -1,2 -1,4 5,7 3,9 4,2
Import ........................... 13,2 -2,9 4,2 3,4 6,9 6,1 7,0
 ------------------------------- Pct. ------------------------------------
Forbrugerprisinflation .... 3,4 2,8 1,8 1,6 2,5 2,3 2,3
 ---------------------- Pct. af arbejdsstyrke ------------------------ 
Ledighed ........................ 4,0 4,8 5,8 5,8 5,7 6,0 6,0
 --------------------------- Pct. af BNP ----------------------------- 
Betalingsbalance ............. -4,1 -3,8 -4,6 -4,7 -4,9 -5,2 -5,8

1) Pct. af BNP. 
Kilde: EU-Kommissionen. 
 

Store nedsættelser af skatter har i 2002 øget husholdningernes dispo-
nible indkomst og dermed det private forbrug, der ventes at vokse med 
2,3 og 2,7 pct. i henholdsvis 2003 og 2004. Siden første kvartal 2002 har 
forbruget været stigende og har ført til genetablering af lagre og 
industriproduktion. Den positive udvikling i forbruget vurderes at være 
kraftig nok til at forårsage vækst i de faste investeringer i de kommende 
år. Efter beskedne fald i investeringerne i 2001-02 ventes således moderat 
stigende investeringer i 2003 og yderligere stigning i 2004. Opsvinget 
ventes ikke at vende udviklingen i ledigheden inden for prognoseperio-
den. Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster vurderes at udgøre 
4,7 pct. af BNP i 2002. I 2003 og 2004 skønnes underskuddet i lyset af 
stigningen i indenlandsk efterspørgsel at stige til henholdsvis 5,2 og 5,8 
pct. af BNP, jf. tabel 2.6 og figur 2.2a.  

Det voksende betalingsbalanceproblem understreger behovet for kon-
solidering. I kraft af den betydelige finanspolitiske lempelse siden 2001 er 
dette problem ikke længere begrænset til den private sektor. I tilknytning 
til den usædvanligt lave private opsparing er den offentlige nettoopsparing 
således atter forringet betragteligt. 
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Samlet set rykkes tidspunktet for gennemslaget af opsvinget i USA til 
et stykke inde i første halvår af 2003, jf. figur 2.2b. 
 
Figur 2.2a. Finansiel nettoopsparing i 
USA 

Figur 2.2b. Udvikling i USA's reale BNP 
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Kilde: EU-kommissionen. 
 

Udviklingen i privatforbruget bliver afgørende for styrken af det be-
gyndende opsving. Ledende indikatorer viste i foråret 2002 en klar opad-
gående tendens og var medvirkende til de positive økonomiske forårs-
prognoser fra internationale organisationer m.fl. Både forbruger- og er-
hvervstillid vendte dog over sommeren og har – udover stigningen i no-
vember måned – været for nedadgående hele efteråret 2002, jf. figur 2.3a. 

Tilsvarende var en kraftig stigning i det amerikanske bilsalg i starten af 
2002 af midlertidig karakter, jf. figur 2.3b. Det stigende bilsalg var under-
støttet af, at producenter og detailhandel tilbød rentefri finansiering i 
lyset af den økonomiske afmatning og det historisk lave renteniveau. 
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Figur 2.3a. Forbruger- og erhvervstillid, 
USA 

Figur 2.3b. Bilsalg og 3 mdrs. pengemar-
kedsrente i USA 

50

75

100

125

150

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Forbrugertillid Erhvervstillid (h.akse)

Indeks Indeks

95      96        97        98      99        00        01    02

500

600

700

800

900

1000

0

2

4

6

8

10

12

Bilsalg USA
3 mdrs. pengemarkedsrente USA (h. akse)

Pct.1.000 stk. 

89        91        93          95        97       99     01  

Anm.: Forbrugertilliden er neutral ved 100, mens erhvervstilliden er neutral ved 50. 
Kilde: Global Insight. 
 

Det historisk lave renteniveau har bidraget til husprisstigninger og om-
lægning af boliglån, jf. figur 2.4a. Værdistigninger på ejerboliger har såle-
des siden 2000 modvirket formuetab som følge af aktiekursfaldene. Stig-
ningerne i friværdien er dog i overvejende grad blevet belånt, hvilket af-
spejles i et højt gældsniveau og marginalt faldende nettoaktiver i hushold-
ningssektoren, jf. figur 2.4b. 
 
Figur 2.4a. Husprisstigninger og konver-
teringer1), USA  

Figur 2.4b. Samlet formue og boligfor-
mue i amerikanske husholdninger

 

0
2
4
6
8

10
12

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Konvertering af boliglån (h. akse)
Husprisstigning (årlig ændring)       
30 årig realkreditrente

Pct. Pct.

95 96        97        98       99 00        01       02 
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

00K1 00K3 01K1 01K3 02k1
50
60
70
80
90
100
110
120
130

Nettoformue 
Bruttoboligaktiver (h.akse)
Nettoboligaktiver (h.akse)

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

1) Pct. af samlede nyudlån. 
Kilde: Mortgage Bankers' Association of America, Realtor og Federal Reserve. 
 

Efter en kort periode med positiv offentlig saldo fra slutningen af 
90'erne til 2000 – blandt andet på grund af et stort provenu fra ind-
komstbeskatning af realiserede aktieoptioner – har amerikansk finanspoli-
tik i 2001 og 2002 været særdeles lempelig, jf. tabel 2.7.  
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Tabel 2.7. Offentlige finanser, finanspolitik og outputgab i USA 
  2000  2001    2002    2003 2004 
 ------------------------ Pct. af BNP ---------------------- 
Offentlig saldo ..................... 1,4 -0,5 -3,1 -3,0 -2,7 
Strukturel saldo .................... 0,9 -0,3 -2,7 -2,5 -2,4 
Primær strukturel saldo ........ 3,6 2,0 -0,8 -0,6 -0,4 
Outputgab ........................... 2,2 -0,7 -1,4 -1,7 -1,1 

Kilde: OECD. 
 

Omfanget af lempelsen har – ikke mindst på grund af reviderede hi-
storiske nationalregnskabsdata – vist sig en del større end ventet: På kun 2 
år er den offentlige saldo i pct. i BNP faldet med 4,5 pct.enheder – fra 1,4 
pct. i 2000 til – 3,1 pct. i 2002. Renses saldoen for nettorenteudgifter 
vedrørende tidligere års låntagning samt konjunkturbetingede vigende 
skatteindtægter og øgede overførselsudgifter, viser den primære strukturel-
le saldo en lempelse på hele 4,4 pct.enheder. Den diskretionære lempelse 
er noget mindre, idet den væsentlig del af den positive saldo i 2000 skyl-
des uventede indtægter fra beskatning af aktiekursgevinster.  

Der forudsættes en mindre stramning af finanspolitikken, idet den 
primære strukturelle saldo ventes forbedret med 0,2 pct.enheder i både 
2003 og 2004. Såfremt opsparingsunderskuddet ønskes elimineret, er der 
behov for yderligere stramninger af de offentlige finanser. Forværringen af 
det offentlige underskud i 2001-02 skyldes lavere skat fra 2001 samt øge-
de udgifter til forsvar og indenlandsk sikkerhed. Derudover må der i de 
kommende år imødeses et stigende demografisk betinget udgiftspres, der 
dog er mindre end i euroområdet. 
 
Euroområdet 
Den økonomiske aktivitet i euroområdet i 2002 vurderes nu at være en 
anelse lavere end forudsat i august, idet vækstskønnet nedjusteres fra 1,0 
til 0,8 pct., jf. tabel 2.8 og figur 2.5a. Det skyldes, at væksten i første halv-
år har været lavere end hidtil ventet, og at indikatorerne ikke viser nævne-
værdige tegn på fremgang i andet halvår. 
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Tabel 2.8. BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for euroområdet 
  2000  2001 2002 2003 2004 
   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 ---------------------------------- Pct. -------------------------------- 
BNP-vækst ................. 3,5 1,5 1,0 0,8 2,6 1,8 2,6 
Privat forbrug ............. 2,5 1,8 1,0 0,6 2,4 1,7 2,3 
Faste investeringer ...... 4,9 -0,3 0,0 -1,9 3,0 2,0 4,0 
Lagerinvesteringer1)...... 0,2 -0,2 -0,3 -0,1 0,2 0,1 0,2 
Offentligt forbrug ....... 2,1 2,0 1,1 2,0 1,1 1,4 1,6 
Eksport ...................... 12,6 2,7 2,0 0,6 6,4 5,0 6,9 
Import ....................... 11,3 1,4 1,8 -0,7 7,2 5,6 7,0 
 ---------------------------------- Pct. -------------------------------- 
Forbrugerprisinflation  2,4 2,5 2,0 2,3 1,8 2,0 1,8 
 ------------------------ Pct. af arbejdsstyrke ----------------------- 
Ledighed .................... 8,5 8,0 8,7 8,2 8,3 8,3 8,0 
 ------------------------------ Pct. af BNP -------------------------- 
Betalingsbalance2) ....... -0,9 0,0 0,5 0,6 0,4 0,7 0,8 

 

Anm.: Revision af ledighedsskøn for 2002 skyldes til dels ændret opgørelsesmetode. 
1) Pct. af BNP. 
2) Betalingsbalancen er korrigeret for intra-handel i euroområdet. 
Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2002 samt egne skøn. 
 

Efter et beskedent fald i produktionen i fjerde kvartal 2001 har væk-
sten i årets to første kvartaler været ca. 0,4 pct. Foreløbig er der et positivt 
vækstbidrag i år fra nettoeksport, opbygning af lagre og offentligt forbrug. 
Derimod bidrager privatforbruget næsten ikke, mens væksten i de faste 
investeringer fortsat er negativ. Den svage fremgang i privatforbruget 
skyldes formuetab og den mere usikre beskæftigelsessituation. 

Forbrugernes og erhvervslivets tillid til den økonomiske udvikling var i 
fremgang inden sommerferien. Siden da er tilliden stagneret, jf. figur 
2.5b. Da der samtidig er en svag udvikling i andre indikatorer, er dette et 
tegn på, at den indenlandske private efterspørgsel vil forblive afdæmpet i 
de kommende måneder. 
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Figur 2.5a. Udvikling i euroområdets 
reale BNP  

Figur 2.5b. Forbruger- og erhvervstillid i 
euroområdet  
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Kilde: Global Insight og egne skøn. 
 

Boligpriserne er steget kraftigt i en række europæiske lande siden slut-
ningen af 90'erne, jf. figur 2.6a. Dette har modvirket formueeffekten fra 
aktiekursfaldene og dermed understøttet privatforbruget. I 2003-04 for-
ventes stigende renteniveau, hvilket kan lægge en dæmper på boligprisud-
viklingen eller måske endda føre til prisfald. En eventuel korrektion i bo-
ligpriserne vil dog næppe ske med samme hastighed som tilpasningen af 
aktiekurserne fra 2000. Dels har boligmarkedet ikke samme spekulative 
karakter som aktiemarkedet, dels er boligmarkedet i nogen grad styret af 
demografiske strukturer, idet de fleste boligsælgere ofte samtidig optræder 
som boligkøbere. 

I 2003 og 2004 skønnes væksten i euroområdet at stige til henholdsvis 
1,8 og 2,6 pct. Det største bidrag hertil ventes at komme fra privatforbru-
get, dels fordi den aftagende inflation efterhånden vil føre til fremgang i 
reallønnen, dels fordi der formodes at være udskudt forbrug fra de foregå-
ende kvartaler, jf. figur 2.6b. Desuden vurderes virksomhedernes efter-
spørgsel til såvel lagerinvesteringer som faste investeringer at tage til i lø-
bet af 2003. Derimod vurderes den udenlandske påvirkning at være om-
trent neutral, idet den stigende eksport som følge af højere aktivitet i an-
dre lande skønnes at blive modsvaret af stigende import. 

Balancen på de offentlige finanser i euroområdet skønnes at udvise et 
fald på 1,3 pct.enheder målt i forhold til BNP fra -1 pct. af BNP i 2000 
til -2,3 pct. af BNP i 2002, jf. tabel 2.9. Omtrent halvdelen af ændringen 
skyldes finanspolitiske lempelser målt ved faldet i den primære strukturel-
le saldo – dvs. den konjunkturrensede offentlige saldo korrigeret for på-
virkningen fra nettorenteudgifter. Fra 2002 til 2004 skønnes en gradvis 
forbedring af den offentlige saldo med omkring ½ pct.enhed, der delvist 
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kan henføres til en mindre stramning af finanspolitikken i 2003. I 2004 
forudsætter EU-Kommissionen beregningsteknisk uændret finanspolitik. 

 
Figur 2.6a. Reale huspriser i udvalgte 
lande, 1996-2002 

Figur 2.6b. Bidrag til vækst i euroområdet
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Anm.:  I figur 2.6a er udviklingen for Frankrig og Tyskland skønnet på basis af hel-
årstal, mens øvrige observationer er kvartalsvise. Figur 2.6b viser år-til-år vækstra-
ter. For Frankrig, Tyskland og Italien er seneste data fra 2001. 

Kilde: BIS, Global Insight og egne beregninger.  
 
Tabel 2.9. Offentlige finanser, finanspolitik og outputgab i euroområ-
det 
  2000  2001  2002 2003 2004 
 ------------------------ Pct. af BNP ---------------------- 
Offentlig saldo1) .................... -1,0 -1,5 -2,3 -2,1 -1,8 
Strukturel saldo .................... -1,7 -1,9 -2,0 -1,7 -1,5 
Primær strukturel saldo ........ 2,4 2,1 1,8 2,1 2,1 
Outputgab ........................... 1,6 0,6 -0,7 -1,1 -0,8 

 

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

Skønnet for de offentlige finanser i 2002 varierer markant mellem de 
forskellige lande i euroområdet, jf. tabel 2.10. Specielt i de større europæi-
ske lande som Tyskland og Frankrig skønnes underskud under eller i 
nærheden af grænsen på 3 pct., som er fastsat i Stabilitets- og Vækstpag-
ten. For Tysklands vedkommende er der tale om et skønnet fald i den 
offentlige saldo på omkring 2½ pct.enheder siden 2000, hvoraf 1½ 
pct.enheder kan henføres til finanspolitikken. I lyset af den meget svage 
vækst i Tyskland understreger dette behovet for strukturelle reformer. 
Generelt er der store forskelle på ændringen på de offentlige finanser – og 
årsagerne hertil – på tværs af de europæiske lande. 
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Tabel 2.10. Offentlige finanser og finanspolitik i euroområdet 
 Offentlig saldo1) Ændring Bidrag til ændring fra 
 

2000 2002 
 Finans-

politik 
Kon-

junk-tur
Netto-

renteudg. 
 ---- Pct. af BNP ---- ------------------- Pct.enheder ------------------ 
Tyskland.............. -1,4 -3,8 -2,4 -1,5 -1,0 0,1 
Portugal ............... -3,2 -3,4 -0,2 0,8 -1,2 0,2 
Frankrig ............... -1,3 -2,7 -1,4 -0,6 -0,8 0,0 
Italien .................. -1,7 -2,4 -4,1 -0,3 -4,4 0,6 
Østrig .................. -1,9 -1,8 0,1 1,1 -0,8 -0,2 
Grækenland ......... -1,8 -1,3 0,5 -1,2 0,4 1,3 
Irland................... 4,4 -1,2 -5,6 -4,4 -1,7 0,5 
Holland ............... 1,5 -0,8 -2,3 -0,6 -2,3 0,6 
Belgien.................  0,1 -0,1 -0,2 0,6 -1,5 0,7 
Spanien................  -0,7 0,0 0,7 0,9 -0,6 0,4 
Luxembourg ........  5,6 0,5 -5,1 0,0 -5,1 0,0 
Danmark2) ...........  1,9 1,5 -0,4 0,2 -1,0 0,4 
Finland ................ 7,0 3,6 -3,4 -0,3 -3,3 0,2 
Euroområdet  -1,0 -2,3 -1,3 -0,6 -1,0 0,3 

 

1) Ekskl. provenu fra salg af UMTS-licenser. 
2) Saldoen i 2000 er korrigeret for indbetalinger til Særlig Pensionsopsparing 
 (SP) svarende til ca. ½ pct. af BNP. 
Kilde: EU-Kommissionen. 
 

Store budgetunderskud er problematiske af flere årsager. For det første 
indskrænkes det finanspolitiske manøvrerum i en eventuel fremtidig kon-
junktursituation med behov for vækststimulerende tiltag. For det andet er 
der i specielt Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien – i fravær af reformer 
af de offentlige pensionssystemer – et meget stort behov for konsolidering 
og nedbringelse af gæld med henblik på fremtidige udgifter til stigende 
ældrebefolkninger. 
  
Sverige og Storbritannien 
Den økonomiske vækst i Sverige er taget til i første halvår 2002. Dette 
skyldes især stigende offentligt og privat forbrug, hvilket stimuleres af 
lavere skatter, lav arbejdsløshed og robust forbrugertillid. Desuden er net-
toeksporten steget på grund af lav importvækst. Omvendt har investerin-
gerne udviklet sig negativt, hvilket delvist kan tilskrives markante aktie-
kursfald. 

Væksten i 2002 skønnes at blive 1,6 pct., hvorefter der forventes en 
stigning til 2,2 pct. i 2003 og 2,4 pct. i 2004. Inflationen ventes at aftage, 
men vil sandsynligvis ikke komme ned under 2 pct. Lønstigningerne vur-
deres at forblive omkring de 4 pct., men med en produktivitetsudvikling 
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omkring de 2 pct., er lønstigningerne ikke i sig selv en trussel mod infla-
tionsmålsætningen. Disse relativt høje lønstigninger er delvist et resultat 
af det fortsat stramme arbejdsmarked. Således tyder det på, at virksomhe-
derne i 2002 har holdt igen med afskedigelser. Dette betyder dog også, at 
den forøgede aktivitet i 2003 sandsynligvis ikke vil bidrage afgørende til 
mindre arbejdsløshed, mens 2004 ventes at bringe forøget beskæftigelses-
vækst. 

På mellemlangt sigt ønskes et offentligt budgetoverskud på omkring 
1,5 pct. af BNP, hvilket skal tilvejebringes ved fastsættelse af stramme 
udgiftslofter. Målet er at nedbringe statsgælden, der i 2001 udgjorde 57 
pct. af BNP og forventes at være omkring 50 pct. i 2004. 

Det økonomiske billede for Storbritannien ligner det for USA. Væk-
sten var stagnerende i første halvår 2001, men er siden tiltaget. Den dri-
vende kraft har været privatforbruget, som har været stimuleret af stigen-
de priser på boliger samt lempelig penge- og finanspolitik. Det vurderes, 
at væksten vil ligge på ca. 1,6 pct. i 2002, stigende til omtrent 2,7 pct. i 
2004. Den kraftige prisudvikling på ejerboliger har kompenseret for ak-
tiekursfaldene siden 1998, men vil næppe kunne fortsætte på længere sigt. 
Siden midten af 90'erne er boligpriserne steget med ca. 12 pct. årligt, jf. 
figur 2.6a. 

 
Japan og Østasien 
Væksten i Japans økonomi har i første halvdel af 2002 ligget over de fore-
gående år, hvilket primært skyldes større eksport og opbygning af lagre. I 
modsat retning trækker et lavt privatforbrug. 

I et forsøg på at løse landets strukturelle problemer lancerede den ja-
panske regering i oktober 2002 en plan, der skulle reducere mængden af 
uerholdte lån, restrukturere kriseramte virksomheder, modvirke deflatio-
nen og mindske omkostninger for virksomheder og ansatte. Som et forsøg 
på at støtte den kriseramte banksektor er den japanske centralbank endvi-
dere påbegyndt opkøb af aktier fra banker. Tiltagene er dog blevet mod-
taget med nogen skepsis, da tidligere restruktureringsforsøg ikke har vist 
sig virkningsfulde. 

På baggrund af den forventede stigende internationale aktivitet vurde-
res væksten i 2003 og 2004 at stige til henholdsvis 1,2 og 1,4 pct. 

På trods af den lempelige pengepolitik forventes forbrugerpriserne at 
falde med 1 procent i 2002. Den særdeles ekspansive finanspolitik ventes 
videreført. Det offentlige budgetunderskud udgør ca. 8 pct. af BNP, 
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hvorfor den offentlige gæld – der nu overstiger 140 pct. af BNP –  fortsat 
vil vokse. 

Efter tilbageslaget i 2001 har de østasiatiske økonomier oplevet fornyet 
vækst i 2002. Dette skyldes fortrinsvis øget eksport samt styrket inden-
landsk forbrug og investeringer. I Malaysia, Singapore og Thailand er 
væksten endvidere understøttet af lempelig finanspolitik. Kina oplevede i 
andet og tredje kvartal 2002 vækstrater på 8 pct. annualiseret. En væsent-
lig del af væksten har været eksportdrevet og er udtryk for udviklingen af 
landet som eksportplatform, hvor andre lande overflytter produktion til 
Kina. Endelig har betydelige faste investeringer været en hovedfaktor i 
den indenlandske efterspørgsel. 
 
2.2.  Inflation, pengepolitik og finansielle markeder 
 
Energi- og råvarepriser 
Olieprisen målt i dollar har hen over året udvist en kraftig stigning, men 
er på det seneste faldet noget tilbage. Således lå prisen på en tønde råolie 
primo oktober omkring 48 pct. over niveauet ved årets begyndelse, jf. 
figur 2.7a. Det seneste prisfald har dog medført, at prisen nu kun ligger 
omkring 24 pct. over niveauet primo året. Faldet er primært forårsaget af 
en markant stigning i olieproduktionen, jf. figur 2.7b. På grund af euro-
ens stigning over for dollaren er olieprisen i euro kun steget 13 pct. i løbet 
af 2002. 
 
Figur 2.7a. Olieprisen i dollar og euro, 
2002 

Figur 2.7b. Udbud af og efterspørgsel 
efter olie  
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Anm.: Olietypen er Brent Crude. I figur 2.7b er olieudbuddet i 4. kvt. 2002 opgjort 
som produktionen i oktober måned. 

Kilde:  Global Insight og International Energy Agency. 
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Efterspørgslen efter olie trækker i øjeblikket prisen ned på grund af 
den svage globale økonomiske aktivitet. I samme retning trækker den 
større produktion – særligt i OPEC-landene – hvorimod usikkerheden 
om eventuel krig i Irak giver tendens til højere oliepris. 

Olieprisen i dollar forventes efter en svag stigning i 2003 at vende til-
bage til det nuværende niveau i 2004. Den stigende aktivitet i verdens-
økonomien vil formentlig udøve et opadgående pres, mens produktions-
forhold ventes at trække i den modsatte retning. 

Råvarepriserne ekskl. energi er ligesom prisen på olie steget hen over 
året. Således er prisen i dollars steget lidt over 12 pct., mens prisen i euro 
har ligget næsten fladt, på grund af dollarens svækkelse.  
 
Inflation 
Indenfor de nærmeste måneder kommer euroområdets overordnede infla-
tion næppe under 2 pct., som er ECB’s øvre grænse for inflationen på 
mellemfristet sigt. Kerneinflationen – inflationen renset for bidrag fra 
uforarbejdede fødevarer og energi – er ganske vist faldet en smule siden 
toppunktet medio 2002, men bidraget fra energi til overordnet inflation 
er steget, jf. figur 2.8a. I lyset af prisstigningerne på olie forventes et fort-
sat positivt bidrag herfra, om end den stærkere euro vil mindske denne 
effekt. 
 
Figur 2.8a. Dekomponering af inflationen 
i euroområdet 

Figur 2.8b. Dekomponering af inflationen 
i USA 
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Anm: Tallene er månedlige årsvækstrater. Kerneinflation er for USA's vedkommende 
inflation ekskl. bidrag fra fødevarer og energi, mens kerneinflation i euroområdet 
defineres som inflation ekskl. bidrag fra uforarbejdede fødevarer og energi.  

Kilde: Bureau of Labor Statistics og Eurostat. 
 
 Den amerikanske inflation er steget kraftigt til omkring 2 pct. i takt 
med, at olieprisstigningerne er begyndt at slå igennem, og den svækkede 
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dollar forventes at stimulere inflationen yderligere. I modsat retning træk-
ker, at kerneinflationen – der i USA defineres som inflation renset for 
bidrag fra alle fødevarer og energi – har været svagt aftagende i 2002, jf. 
figur 2.8b. 

Virksomhedernes omkostninger til løn pr. produceret enhed stiger 
langsommere i USA end i euroområdet. Det skyldes, at produktiviteten 
stiger langt hurtigere i USA, jf. figur 2.9a og figur 2.9b. I modsat retning 
trækker, at timelønningerne stiger lidt mere i USA end i euroområdet. 

Inflationen i euroområdet forventes at falde gradvist, men årsgen-
nemsnittet forventes først i 2004 at komme under 2 pct., hvorimod 
USA’s inflation ventes at stige yderligere, jf. tabel 2.11. 

Produktivitetsvæksten i euroområdet har de seneste tre år ligget under 
sit historiske gennemsnit, men forventes i 2003-04 at vende tilbage hertil. 
Omvendt har produktivitetsvæksten i USA rettet sig hurtigt oven på det 
lave niveau i 2001 og forventes i år at ligge på højde med niveauet fra 
sidste halvdel af 90'erne.  

 
Figur 2.9a. Forbrugerpriser, lønomkost-
ninger og produktivitet i euroområdet 

Figur 2.9b. Forbrugerpriser, lønomkost-
ninger og produktivitet i USA 
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Anm.: Tallene er kvartalsvise årsvækstrater. Inflationstallene for fjerde kvartal 2002 er 
fra oktober.  

Kilde: Global Insight, Bureau of Labor Statistics, ECB og Eurostat. 
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Tabel 2.11. Inflation, produktivitet og løn i euroområdet og USA 
 2000 2001 2002 2003 2004 
  Aug. Dec. Aug.  Dec.  Aug.  Dec.  Dec.
 -------------------------------- Pct. --------------------------------
Euroområdet:         
Forbrugerprisinflation 
(HICP) ............................ 2,4 2,5 2,5 2,0 2,3 1,8 2,0 1,8
Lønomk., ændring ........... 2,8 2,7 2,8 3,0 2,9 3,0 2,8 2,9
Produktivitetsvækst ......... 1,4 0,3 0,1 1,0 0,4 1,7 1,4 1,6
Enhedslønomk., ænd. ...... 1,4 2,4 2,7 2,0 2,5 1,3 1,3 1,2
USA:         
Forbrugerprisinflation 
(CPI)................................ 3,4 2,8 2,8 1,8 1,6 2,5 2,3 2,3
Lønomk., ændring ........... 5,4 5,2 2,9 3,6 2,4 3,9 4,0 4,5
Produktivitetsvækst ......... 1,9 0,4 0,5 3,2 2,9 2,4 1,9 2,2
Enhedslønomk., ænd. ...... 3,5 4,8 2,3 0,4 -0,4 1,5 2,0 2,3

Anm.: Lønomkostninger er opgjort som den samlede lønsum pr. medarbejder.  
Kilde: EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 

At vækstopbremsningen i USA kun foranledigede et kortvarigt fald i 
produktivitetsudviklingen indikerer, at det amerikanske arbejdsmarked 
har en betydelig grad af fleksibilitet. Det omvendte gør sig gældende i 
euroområdet. Her er ledigheden siden medio 2000 kun steget svagt – 
trods aftagende vækst, jf. tidligere, hvilket i høj grad skyldes stramme 
afskedigelsesregler. Dermed vil produktivitetsvæksten nødvendigvis falde i 
perioder med lav vækst. Til gengæld vil beskæftigelsesvæksten være tilsva-
rende begrænset i et opsving og den lavere fleksibilitet bidrage til et un-
derliggende strukturproblem. 

De amerikanske virksomheder har i 90'erne oplevet en betydeligt stør-
re produktivitetsvækst end de europæiske. Således er produktiviteten i 
USA siden 1991 vokset med gennemsnitligt 2,0 pct. sammenlignet med 
1,3 pct. i euroområdet. Dette mønster ventes bevaret i de kommende år. 
Samtidig har de amerikanske virksomheder været hurtigere til at skille sig 
af med overflødig arbejdskraft, jf. boks 2.1. Således har den faktiske be-
skæftigelse i euroområdet divergeret fra det aktuelle behov i længere peri-
oder, end det samme er tilfældet i USA. I de amerikanske virksomheder 
finder omkring 50 pct. af tilpasningen af medarbejderstaben sted i inde-
værende kvartal eller i kvartalet efter, mens virksomhederne i euroområ-
det kun foretager knap 30 pct. tilpasning indenfor samme tidsramme. 
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Boks 2.1 Arbejdskraftens tilpasning til ændringer i aktiviteten i USA og 
euroområdet 
Amerikanske virksomheder er hurtigere end europæiske til at skille sig af med oversky-
dende arbejdskraft, idet beskæftigelsen i USA reagerer hurtigere på ændringer i det aktuel-
le behov for arbejdskraft end i euroområdet, jf. figur a og figur b.  

Beskæftigelsen (L) kan opgøres som realt BNP (Y) divideret med produktiviteten pr. 
medarbejder (ap), hvorved det aktuelle behov for arbejdskraft – eller ligevægtsbeskæftigel-
sen (L*) – kan opgøres som realt BNP divideret med trendproduktiviteten pr. medarbej-
der: 

 

trendapYLapYLapYLLapY ∆−∆=∆⇒∆−∆=∆⇒=⇒⋅= */           (1) 
                              

Hermed kan ændringen i ligevægtsbeskæftigelsen opgøres ved ændringen i realt BNP 
fratrukket ændringen i trendproduktiviteten. ∆ skal læses som ændringen i pct. 

Udover at være påvirket af teknologiske landvindinger, er produktiviteten også kon-
junkturfølsom, således at produktivitetsvæksten falder, når den økonomiske vækst falder. 
Såfremt produktiviteten altid lå på sit trendniveau vil tilpasning af medarbejderstaben til 
ændringer i aktiviteten ske prompte. Typisk sker dette dog ikke, hvorved labour hoarding 
opstår. Hastigheden hvormed beskæftigelsen reagerer på ændringer i ligevægtsbeskæftigel-
sen kan undersøges ved at regressere den faktiske ændring i beskæftigelsen på ændringen i 
ligevægtsbeskæftigelsen og lags heraf. Regressionen er foretaget på kvartalsdata fra perio-
den 1991 til 2002. Insignifikante koefficienter er udeladt. For euroområdet fås: 

 

432 *16,0*13,0*19,0*28,008,0 −−− ∆+∆+∆+∆+=∆ LLLLL  
 

Korrelationskoefficienten er på 0,89. For USA fås: 
 

1*28,0*23,011,0 −∆+∆+=∆ LLL  
 

hvor korrelationskoefficienten er på 0,51. Det ses, at i USA finder 51 pct. af ændringen i 
beskæftigelsen sted i indeværende kvartal eller i kvartalet efter, mens det for euroområdet 
gælder, at 28 pct. af tilpasningen finder sted i indeværende eller i kvartalet efter. 

 
Figur a. Faktisk og ligevægts-beskæftigelse 
i USA 

Figur b. Faktisk og ligevægtsbeskæftigelse 
i euroområdet 
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Anm.:  Trendproduktiviteten er opgjort som et to-års centreret gennemsnit. 
Kilde: Bureau of Labor Statistics, ECB og  egne beregninger. 
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Renter og pengepolitik 
Den amerikanske centralbank valgte i november at nedsætte den ledende 
pengepolitiske rente til 1,25 pct., jf. figur 2.10a. Nedsættelsen er et forsøg 
på at stimulere aktiviteten yderligere efter den lange serie af lempelser i 
løbet af 2001. Den europæiske centralbank har indtil videre fastholdt den 
pengepolitiske rente gennem hele 2002. 

De korte renter har været forholdsvis stabile gennem det meste af 2002 
i både USA og Europa. Der har dog siden midten af året været en svagt 
aftagende tendens i Europa, hvilket kan afspejle markedsforventninger 
om rentesænkning. Derudover medførte den nylige rentenedsættelse i 
USA et fald i de amerikanske pengemarkedsrenter. 

Renterne på lange statsobligationer er steget siden lavpunktet i okto-
ber, jf. figur 2.10b. Stigningen var ventet, idet en del af det forudgående 
rentefald var forårsaget af større efterspørgsel efter obligationer som følge 
af omlægningen fra aktier. 
 
Figur 2.10a. Pengepolitiske renter Figur 2.10b. 10-årig renter, statsobl. 
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Kilde: Global Insight. 
 

Pengepolitikken er særdeles lempelig i USA, jf. figur 2.11a. Således er 
den korte rente omkring 1,1 pct.enheder under det normale udsvings-
bånd for renten i en konjunktursituation som den nuværende målt på 
inflation og skønnet ledig kapacitet. Den korte rente i Europa er tilsva-
rende 0,8 pct.enheder under det normale udsvingsområde, jf. figur 2.11b. 
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Figur 2.11a. Faktisk (skønnet) og bereg-
net kort rente i USA 

Figur 2.11b. Faktisk (skønnet) og bereg-
net kort rente i euroområdet 
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Anm.: Båndet omkring den beregnede rente er givet som den gennemsnitlige absolutte 
afvigelse på den beregnede rente og den faktiske rente historisk. Renten ved nor-
mal kapacitetsudnyttelse angiver renten ved en inflation på 2 pct. og et output-
gab på nul. 

Kilde: Global Insight og egne beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2002. 
 
 Eurolandenes behov i forhold til den fælles pengepolitik var særdeles 
ensartede i 2002, idet kapacitetspresset i mange lande var svagt, men i 
2003-04 øges forskellene i kapacitetspres, jf. boks 2.2.  

De korte amerikanske renter ventes at forblive på det lave niveau indtil 
midten af 2003, hvorefter den ventede aktivitetsstigning formodes at føre 
til stramninger af pengepolitikken. Den europæiske centralbank skønnes 
ligeledes – om end i mindre omfang end den amerikanske – at lempe 
pengepolitikken inden udgangen af første halvår 2003 for derefter atter at 
stramme i takt med de forbedrede konjunkturer. 

Årsgennemsnittene for de korte renter skønnes i 2003 at blive omkring 
3,2 pct. i euroområdet og 3,5 pct. i Danmark, hvilket er på niveau med 
gennemsnittet for 2002, jf. tabel 2.12. 
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Boks 2.2. Indikator for pengepolitisk behov i eurolandene 
Kapacitetspresset målt ved outputgab har i de senere år været i stigende overensstem-
melse på tværs af euroområdet, jf. figur a. Dermed er forskellene mellem de enkelte 
landes ønsker til den fælles pengepolitik blevet mindre. I de kommende to år skønnes 
forskellene mellem outputgab at stige, men standardafvigelsen ligger fortsat på et for-
holdsvis lavt niveau. 

Inflationsraterne i eurolandene nærmer sig – med en kortvarig modsat tendens i 
2002 – hinanden, hvilket kan ses af faldet i den niveaukorrigerede standardafvigelse, jf. 
figur b. Dette er en naturlig følge af den fælles pengepolitik, og gør det lettere for ECB 
at dosere pengepolitikken, idet det fælles forbrugerprisindeks bliver et stadigt mere 
nøjagtigt mål for inflationsudviklingen i de enkelte lande. 

Den absolutte (almindelige) standardafvigelse for inflationen falder ligeledes, men 
da årsagen hertil kunne være det generelle niveaufald, vises i stedet standardafvigelsen i 
forhold til inflationsniveauet. 

 
Figur a. Outputgab i eurolandene 1980-
2004 

Figur b. Forbrugerprisinflation i euro-
landene 1980-2004 
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Anm.: Eurolandene er defineret som de 12 lande, der pr. 1. januar 2002 deltager i 
euroen. Dog er Luxembourg ikke medtaget. Outputgab er her forskellen mel-
lem BNP og potentielt BNP i forhold til potentielt BNP. Forbrugerprisinflati-
on er opgjort efter HICP-metoden fra 1996. Før 1996 er nationale forbruger-
prisindeks benyttet. Den niveaukorrigerede afvigelse er standardafvigelsen i in-
flationen i forhold til gennemsnittet. 

Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2002. 
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Tabel 2.12. Skøn for renter og rentespænd 
 2001  2002 2003 2004 
  Aug. Dec. Aug. Dec.   Dec. 
Renter: ------------------------ Pct. ---------------------- 
Euroomr., 3-mdrs. pengemarked ...... 4,2 3,4 3,3 3,6 3,2 3,7 
Tyskland, 10-årig statsobligation ...... 4,8 5,0 4,8 5,2 4,6 4,9 
USA, 3-mdrs. pengemarked ............. 3,7 1,9 1,8 2,9 2,5 3,2 
USA, 10-årig statsobligation ............. 5,1 5,0 4,6 5,5 4,3 5,0 
Danmark, 3-mdrs. pengemarked ...... 4,6 3,7 3,5 3,9 3,5 4,1 
Danmark, 10-årig statsobligation ...... 5,1 5,3 5,1 5,5 4,9 5,3 
Danmark, 1-årig rentetilpasning ....... 4,7 4,3 3,9 4,5 3,8 4,5 
Danmark, 5-årig rentetilpasning ....... 5,2 5,4 5,0 5,7 4,9 5,3 
Danmark, 30-årig realkredit, 6 pct. .. 6,5 6,5 6,4 6,6 6,2 6,6 
Rentespænd: ------------------- Pct.enheder ------------------ 
Danmark - euroområdet, 3-mdr. ......   0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 
Danmark - Tyskland, 10-årig stat ..... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

 

Kilde: Global Insight og egne skøn. 
 
Renterne på de lange statsobligationer ventes at forblive på det for-

holdsvis lave niveau indtil midten af 2003 og derefter stige svagt i andet 
halvår af 2003. Stigningen skønnes at fortsætte ind i 2004 som følge af 
den stigende aktivitet. I Europa og Danmark vurderes gennemsnittet i 
2003 at blive omkring 4,6 og 4,9 pct., mens det i USA ventes at blive 4,3 
pct. 

Renterne på realkreditobligationer har bevæget sig parallelt med ren-
terne på de lange statspapirer. Spændet mellem 30-årige realkreditobliga-
tioner og 10-årige statspapirer blev indsnævret i første halvår 2002, hvor-
efter det er steget en smule. Det forventes, at realkreditrenterne vil følge 
det øvrige renteniveau ned i begyndelsen af 2003 for derefter at stige fra 
midten af 2003. 

Virksomhedernes kreditvilkår er blevet strammet på trods af de fal-
dende renter på statsobligationer. På kreditmarkederne for erhvervsobliga-
tioner betød uroen på aktiemarkederne stigende renter og udvidede 
spænd til statspapirer. Virksomheder med høj kreditværdighed blev ramt 
mindre hårdt end virksomheder med lavere kreditværdighed, jf. figur 
2.12a (grafen BBB-AAA). Siden starten af fjerde kvartal 2002 er spænde-
ne indsnævret, hvilket afspejler investorernes voksende tillid til konjunk-
turudviklingen, virksomhedernes indtjeningsforhold og aktiemarkedet 
generelt. 
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Figur 2.12a. Rentespænd mellem er-
hvervs- og statsobligationer 

Figur 2.12b. Udlån fra penge- og realkre-
ditinstitutter, konkurser og rentabilitet i 
private erhverv 
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Anm.:  Data i figur 2.12a vedrører det amerikanske kreditmarked. I figur 2.12b vedrører 
andelen af virksomheder med underskud kun selskabsformerne ApS og AS.  

Kilde: Global Insight, Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik og Købmandstan-
dens Oplysningsbureau. 

 
Modsat situationen i USA vurderes det stigende omfang af udlån fra 

penge- og realkreditinstitutter i Danmark gennem de seneste 5 år ikke 
problematisk. Grundet den etablerede gæld har den seneste økonomiske 
afmatning betydet et vist pres på erhvervsvirksomheders overskud, delvist 
på grund af stigende renteudgifter kombineret med pres på brutto-
indtjeningen. Sandsynligvis har dette givet sig udslag i en moderat stig-
ning i antallet af konkurser, og selskaber der kører med underskud, jf. 
figur 2.12b. Set i længere historisk perspektiv er antallet af konkurser dog 
ikke problematisk, specielt ikke givet udsigten til et kommende opsving i 
2003. Samlet set vurderes "stramme kreditforhold" således ikke at være et 
stort problem i Danmark. 
 
Aktie- og valutamarkeder 
Efter at have udvist en stigning gennem andet kvartal fra lige under 0,90 
dollar pr. euro til et niveau omkring pari, har euro-dollarkursen gennem 
tredje kvartal været nogenlunde konstant, jf. figur 2.13a. Tilsvarende steg 
japanske yen over for dollaren gennem andet kvartal fra et niveau om-
kring 0,75 til 0,85 dollar pr. 100 yen. I løbet af tredje kvartal er den ja-
panske valutas værdi dog atter faldet i forhold til dollaren. 
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Figur 2.13.a. Euro og yen over for dollar Figur 2.13b. Real effektiv valutakurs 
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Kilde: Global Insight og ECB Monthly Bulletin. 
 

Den reale effektive eurokurs har i løbet af 2002 udvist en stigning på 
knap 7 pct., om end det reale effektive kursniveau fortsat er forholdsvist 
lavt set i historisk perspektiv, jf. figur 2.13b. Omvendt ligger den reale 
effektive dollarkurs relativt højt sammenlignet med niveauet de seneste 20 
år, hvilket i sammenhæng med det fortsat høje betalingsbalanceunderskud 
i USA kan give anledning til nedadgående justeringer i dollarens værdi. 
 Stigningen i den reale effektive eurokurs og euroens værdi over for 
dollaren gennem 2002 er sket samtidigt med, at nettotilstrømningen af 
langsigtet investeringskapital – direkte investeringer og aktieporteføljein-
vesteringer – til euroområdet har været omtrent nul, jf. figur 2.14a. Det 
skal blandt andet ses i lyset af, at en vis del af kapitaltilstrømningen er 
rettet mod rentebærende fordringer. 

Fremadrettet i prognoseperioden forudsættes euro-dollarkursen at ud-
vise en stigning fra et gennemsnit på 0,94 dollar pr. euro i 2002 til 0,98 i 
2003 og 2004 svarende til det forudsatte i augustvurderingen, jf. tabel 
2.13. Dette bygger på en forudsætning om et konstant nominelt forhold 
mellem kroner og euro. og konstante reale valutakurser mellem øvrige 
valutaer og euro. 
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Figur 2.14a Euro-dollarkurs og langsigtet 
kapitaltilstrømning til euroområdet 

Figur 2.14b. Aktieindeks 
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Anm.: Den langsigtede kapitalindstrømning består af direkte investeringer og aktiepor-
teføljeinvesteringer. S&P er Standard & Poor's 500 indeks. 

Kilde: Global Insight.  
 
Tabel 2.13. Valutakurser 
  2001  2002 2003 2004 
 Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
Dollar pr. euro ........................... 0,90 0,94 0,94 0,98 0,98 0,98 
Kroner pr. dollar ........................ 8,33 7,90 7,90 7,61 7,61 7,61 

Kilde: EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 
I løbet af 2002 har de toneangivende aktiemarkeder i Europa, USA, Ja-
pan og Danmark alle udvist et fald i størrelsesordenen 20 pct. – med det 
største fald i Europa, jf. figur 2.14b. Størstedelen af faldet i aktiekurserne 
er sket hen over sommeren, således at kursændringerne siden augustvur-
deringen er forholdsvis begrænsede – med en lille stigning i USA og et 
fald i størrelsesordenen 4-6 pct. i Japan, Europa og Danmark. 
 De faldende aktiekurser synes at afspejle en række forskellige faktorer, 
herunder skuffende indtjeningsmeddelelser, bekymring om validiteten af 
selskabernes raporterede finansielle situation og procedurer for regnskabs-
revision samt usikkerhed om styrken af det globale opsving og risikoen for 
stigende oliepriser i tilfælde af krig.  

Faldet i aktiekurserne i specielt USA skal tillige ses i lyset af historisk 
høje stigninger i de reale aktiekurser sammenlignet med den reale indtje-
ning i virksomhederne, jf. figur 2.15a. Siden primo 1996 er de reale ak-
tiekurser således steget ca. 22 pct., mens den reale indtjening – som op-
gjort i nationalregnskabet – er faldet omkring 16 pct. 
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Figur 2.15a. Udvikling i reale aktiekurser 
og real indtjening i USA 

Figur 2.15b. Implicit årlig real indtje-
ningsvækst og skønnet BNP-vækst, USA  
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Anm.: Aktiekurserne i figur 2.15a er Wilshire 5000-indekset, mens indtjeningen angiver 
profit før skat for ikke-finansielle virksomheder med korrektion for lagerværdi og 
kapitalforbrug i nationalregnskabet. Udregningerne i figur 2.15b er baseret på 
Standard og Poors’ indeks 500. Den skønnede BNP-vækst er gennemsnittet af 
skønnene for det sidste kvartal i 2002 og hele 2003 og 2004. 

Kilde:  Global Insight, Goldman Sachs og egne beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse, 
maj 2002, Finansministeriet. 

 
Prisniveauet for aktier skal ikke blot ses i forhold til den faktiske ind-

tjening i virksomhederne, idet aktiekurserne i lige så høj grad kan siges at 
være bestemt af forventningerne til den fremtidige indtjening. Den impli-
citte forventede årlige reale indtjeningsvækst indeholdt i de amerikanske 
aktiekurser skønnes at ligge på et niveau på godt 2½ pct. i oktober, hvil-
ket er lidt højere end den skønnede reale udvikling i den samlede sam-
fundsproduktion frem til og med 2004, jf. figur 2.15b. 
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3. Indenlandsk efterspørgsel 
og udenrigshandel 

 
Den indenlandske efterspørgsel ventes at vokse med 1,7 pct. i indeværende år, 
1,8 pct. i 2003 og 2,3 pct. i 2004. I år drives den øgede vækst primært af det 
private forbrug, men væksten i erhvervsinvesteringerne tager til i 2003 og 
2004 således, at den indenlandske efterspørgsel bliver mere bredt funderet 
mod slutningen af perioden. 

Husholdningernes økonomiske situation er fortsat gunstig, og de reale di-
sponible indkomster skønnes at stige med 1,7 pct. i 2002 og 2,1 pct. i 2003 
og 2004. Understøttet af fremgangen i de reale disponible indkomster, ventes 
det private forbrug at vokse med 2,4 pct. i indeværende år fulgt af 2,2 pct. og 
2,4 pct. i henholdsvis 2003 og 2004. Renteudviklingen er gunstig i forhold til 
husholdningernes låne- og forbrugsmuligheder, og forbruget ventes således i høj 
grad at være den drivende kraft i dansk økonomi i konjunkturperioden. 

På ejendomsmarkedet vurderes det, at der er ved at ske en vis afmatning, 
og at stigningen i kontantprisen for enfamiliehuse aftager til 2 pct. i 2003 og 
1½ pct. 2004. Væksten i boliginvesteringerne er derfor nedjusteret til 1 pct. i 
2003 og 2 pct. i 2004. Initiativerne i boligforliget ventes gradvist at bidrage 
til at løfte boliginvesteringerne, herunder via det støttede boligbyggeri. 

Erhvervsinvesteringerne ventes at stige med henholdsvis 1,5 pct., 2,7 pct. 
og 3,8 pct. i 2002, 2003 og 2004 efter at være vokset med 3 pct. i 2001. 
Udskydelsen af  opsvinget i de internationale konjunkturer til et stykke ind i 
2003 ventes at virke afdæmpende på investeringerne frem til 2003, mens det 
lave renteniveau og faldet i user cost medvirker til, at nedgangen afbødes. 

Eksporten af varer og tjenester ventes i 2002, 2003 og 2004 at vokse 2¾, 
3¾ og 5¾ pct. realt, mens importen af varer og tjenester skønnes at stige med 
henholdsvis 3¼, 4¼ og 6¾ pct. Overskuddet på betalingsbalancens løbende 
poster skønnes i prognoseårene at blive henholdsvis 28, 29 og 30 mia. kr. 
Udlandsgælden vil dermed, inklusiv værdireguleringer i 2002, falde fra 16¾ 
pct. af BNP ultimo 2001 til 11 pct. af BNP ultimo 2004. 
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3.1. Indkomster og formue  
Husholdningernes reale disponible indkomster 
Det er et centralt træk i det relativt stabile danske konjunkturbillede, at 
husholdningernes økonomiske situation former sig gunstigt. Udsigterne 
for arbejdsmarkedet er fortsat gode, om end der skønnes et fald i beskæf-
tigelsen i 2002. Ledigheden er på trods af den forventede stigning i 2003 
stadig historisk lav. Huspriserne er høje og stabile de fleste steder i landet, 
understøttet af den lavere rente, og antallet af tvangsauktioner og konkur-
ser er stadig lavt. 

  
Tabel 3.1. Privat forbrug, reale disponible indkomster og formue 

Gnst.    
 1991-

2001 
1999 2000 2001 2002 2003 2004

 ----------------------------- Realvækst i pct. ---------------------- 
Privat forbrug............................. 1,8 0,2 -0,3 0,8 2,4 2,2 2,4 
Real disponibel indkomst:        
   Samlet privat sektor................. 1,7 -0,3 3,9 1,0 2,9 2,2 1,7 
   Samlet privat sektor, korr. 1) .... 1,7 1,3 3,8 -0,1 1,9 2,4 3,0 
   Husholdninger korrigeret 1) ..... 1,2 -0,7 2,4 2,3 1,7 2,0 2,1 
Privat formue 2) .......................... 2,4 1,6 4,4 0,7 0,0 0,9 1,4 
 ------------------ Pct. af disponibel indkomst -------------------- 
Forbrugskvote::         
Samlet privat sektor, korr. 1)........ 71,3 73,7 70,7 71,3 71,7 71,6 71,2 
Husholdninger, korr. 1)............... 95,6 99,8 97,1 95,6 96,3 96,5 96,7 

1) Korrigeret for udviklingen i aktieafkastskat og for omlægningen af den Særlige 
Pensionsopsparing (SP), jf. bilagstabel B.16. 

2) Omfatter ikke værdierne af aktier, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2002, appen-
diks 3.1. 

Kilde: ADAM´s databank og egne skøn. 
 

Aktiekurserne ligger lidt lavere end forudsat. Efter at være dykket dybt 
i begyndelsen af oktober har kurserne rettet sig noget, og i den senere tid 
har de danske aktiekurser ligget omkring et niveau, der er op imod 5 pct. 
lavere end forudsat i augustredegørelsen. Dermed er kurserne p.t. knap 25 
pct. lavere end ved årets start. Det må imidlertid fortsat vurderes, at den 
direkte, negative påvirkning af husholdningernes efterspørgsel herfra er 
forholdsvis begrænset1. Forbrugernes tillid til fremtiden er da også stadig 
robust ifølge forbrugertillidsindekset. 

Et væsentligt element i husholdningernes komfortable økonomiske si-
tuation er den pæne vækst i indkomsterne, der satte ind i 2000. Således 

                                                 
1 Jf. appendiks 3.1 i Økonomisk Redegørelse, august 2002. 
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skønnes husholdningernes samlede reale disponible indkomster (korrige-
ret) at vokse med 1,7 pct. i 2002. Blandt andet den tiltagende vækst i 
produktion og beskæftigelse ventes at føre til, at stigningen bliver forøget 
til 2,1 pct. i 2003 og 2004, jf. tabel 3.1 og figur 3.1b. 

Hermed vil husholdningernes reale disponible indkomst på de kun 
fem år 2000-2004 vokse med hele 11 pct. 

Den lidt mindre stigning i husholdningernes reale disponible indkom-
ster i 2002 end i de omkringliggende år på trods af en ret stor lempelse af 
personskatten, jf. nedenfor, skyldes blandt andet faldet i beskæftigelsen. 
Endvidere skønnes den reale årsløn at vokse lidt hurtigere i 2003 end i 
2002 som følge af, at stigningstakten i forbrugerpriserne dæmpes mere 
end lønstigningen. Hertil kommer, at landmændenes indkomster i 2002 
er negativt påvirket af faldet i prisen på svinekød. 

Desuden er den reale vækst i satserne for overførselsindkomsterne no-
get større i 2003 og 2004 end i 2002. Satsreguleringsprocenten for 2004 
skønnes at blive 3,2, som den er i 2003, mens den er 2,7 i 2002, jf. tabel 
4.9. Den særlige, midlertidige forhøjelse af folkepensionen i 2003 for 
pensionister uden anden indkomst i henhold til finanslovaftalen andrager 
godt 400 mio. kr. og vil dermed løfte husholdningernes disponible ind-
komster i 2003 med 0,04 pct. 

I hvert af årene 2001-2003 reduceres stigningen i husholdningernes 
reale disponible indkomster isoleret set med ¼-½ pct.enheder som følge 
af den gradvise forkortelse af den årlige arbejdstid i form af flere fridage. 
Der er endvidere en lille arbejdstidsforkortelse fra årsgennemsnittet i 
2003 til årsgennemsnittet i 2004. 

Skønnene over stigningen i husholdningernes reale disponible ind-
komster i 2002 og 2003 er justeret en smule ned i forhold til Økonomisk 
Redegørelse, august 2002, blandt andet som følge af nedjusteringen af be-
skæftigelsen og opjusteringen af forbrugerprisstigningerne.  

 
De reale disponible indkomster i hele den private sektor 
For den samlede private sektor skønnes den reale disponible indkomst (li-
geledes korrigeret) at vokse med 1,9 pct. i 2002. Den ventede hurtigere 
vækst i produktionen skønnes at bidrage til en gradvis forøgelse af stig-
ningen til 2,4 pct. i 2003 og 2,8 pct. i 2004, jf. tabel 3.1 og figur 3.1. 
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Figur 3.1a.  Væksten i det reale BNP og 
den private sektors reale disponible ind-
komst 

Figur 3.1b.  Væksten i den private sektors 
og husholdningernes reale disponible 
indkomst 
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Anm.: Indkomsterne er korrigeret for aktieafkastskat og bidrag til SP. 
    
Boks 3.1. Produktionen og den private sektors og husholdningernes 
indkomster 
Som udgangspunkt vil der være en snæver sammenhæng mellem den reale vækst i 
samfundets samlede produktion (BNP) og væksten i de reale disponible indkomster, jf. 
figur 3.1. En række faktorer bevirker imidlertid, at sammenhængen på kort sigt kan 
blive sløret: 
 

• De automatiske stabilisatorer. Eksempler på automatiske stabilisatorer på de 
offentlige budgetters udgiftsside er arbejdsløshedsunderstøttelse og kontant-
hjælp. På indtægtssiden kan nævnes provenuet af personskatterne.  

• Ændringer af satserne for såvel skatterne som de offentlige indkomstoverførsler. 
F.eks. indebærer skattestoppets fastfrysning af stykafgifterne isoleret set, at de 
reale indkomster vokser hurtigere end produktionen.  

• Ændringer i bytteforholdet over for udlandet. Hvis bytteforholdet forbedres, 
vil indkomsterne isoleret set stige mere end produktionen.  

• Ændringer i sektorernes nettorentebetalinger – som følge af ændringer i gæld 
og/eller renteniveau – som indgår i indkomsterne, men ikke i produktionen. 
Det samme gælder udbytter.  

• Forskydninger i beskatningen af aktieafkastet i pensionskapitalerne. Denne 
kilde til slør mellem indkomster og produktion fjernes imidlertid, når man 
som her (jf. note 1 til tabel 3.1) ser på det korrigerede indkomstbegreb. 

 
   En række forhold kan bevirke forskelle mellem udviklingen i de reale disponible 
indkomster i henholdsvis hele den private sektor og i husholdningerne, jf. figur 3.1b: En 
forskydning af faktorindkomsterne (dvs. indkomsterne fra produktionen) fra selska-
berne til husholdningerne kan f.eks. forårsages af en kraftig lønstigning som følge af 
pres på arbejdsmarkedet1. Den modsatte virkning vil en forhøjelse af olieprisen have.  
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Boks 3.1. (fortsat) Produktionen og den private sektors og husholdnin-
gernes indkomster 
Ændringer i de offentlige overførsler til husholdningerne kan ligeledes forårsage for-
skellig udvikling i husholdningerne og den private sektor. Desuden kan der også være 
betydelige forskelle på udviklingen i selskabsskatten og personskatterne mv. 
   Et forskelligt forløb i de tre størrelser i figur 3.1 kan også være udtryk for forsinkede 
reaktioner: 

• Beskæftigelse og lønsum vil typisk vokse forholdsvis langsomt i begyndelsen 
af en højkonjunktur, hvorved husholdningernes indkomst også vil vokse for-
holdsvis langsomt. Det modsatte kan så gøre sig gældende ved højkonjunktu-
rens slutning.  

• Betydelige forskydninger fra år til år mellem selskabernes indtjening og deres 
betalinger af selskabsskat. 

   Med udgangspunkt i figur 3.1a og b kan anføres et par eksempler fra de senere år på 
disse mekanismer: Den svage udvikling i både 1998 og 2001 i den samlede private 
sektors reale disponible indkomst i forhold til både væksten i BNP og i husholdnin-
gernes indkomster skyldtes således et nærmest stagnerende bruttooverskud i selskaber-
ne som følge af blandt andet en ugunstig udvikling i bytteforholdet (og i 1998 et fald i 
olieprisen) samtidig med, at lønindkomsterne og betalingerne af selskabsskat steg ret 
kraftigt (navnlig i 2001). Modsat faldt de reale disponible indkomster i husholdnin-
gerne i 1999, mens der var en pæn vækst for hele den private sektor (og i BNP). Det 
skyldtes blandt andet en relativt stærk stigning i personbeskatningen (inkl. ejendoms-
værdiskatten) og øgede forbrugsafgifter (som vejer tungere for husholdningerne end 
for hele den private sektor). Den relativt kraftige vækst i lønsummen og (dermed) i 
husholdningernes reale disponible indkomster i 2001 var bl.a. udtryk for en forsinkel-
se i forhold til udviklingen i produktionen, som steg kraftigt i 2000. 
   I både 2003 og 2004 skønnes de reale disponible indkomster i den private sektor at 
vokse noget hurtigere end BNP, hvilket blandt andet skyldes en forbedring af bytte-
forholdet, skattestoppet og de forudsatte skattelempelser. Når den reale disponible 
indkomst i  husholdningerne i 2004 vokser noget langsommere end i hele den private 
sektor, skyldes det bl.a., at selskaberne har en gunstigere udvikling i nettoformueind-
komsten, og at provenuet af selskabsskatten ventes at stige forholdsvis langsomt. 
   Forskellene i udviklingen i de tre størrelser gør sig især gældende på kort sigt. På 
længere sigt vil der være tendens til langt højere grad af parallelitet mellem de tre stør-
relser. Der kan dog også på længere sigt være visse forskelle, hvis f.eks. (som det faktisk 
forudsættes i den mellemfristede fremskrivning frem til 2010), bytteforholdet tenden-
tielt forbedres, skattetrykket gradvis falder, eller nettobetalingerne til udlandet af ren-
ter og udbytter gradvis går ned. Alle tre faktorer vil virke i retning af, at de reale di-
sponible indkomster vil vokse lidt hurtigere end det reale BNP. 

1)  En sådan lønstigning vil senere virke i retning af at mindske indkomsterne pga. de 
negative virkninger på produktion og beskæftigelse fra forringet konkurrenceevne. 
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 I 2002 er indkomsterne negativt påvirket af en forringelse af byttefor-
holdet på 1,4 pct. (varer og tjenester), mens bytteforholdet i både 2003 
og 2004 ventes at blive forbedret med knap ½ pct.enheder. 

Skønnet over stigningen i den private sektors reale disponible ind-
komst i 2002 er blevet justeret op med 0,9 pct.enheder i forhold til au-
gustredegørelsen på trods af en lidt større bytteforholdsforringelse (varer 
og tjenester). Det skyldes især, at selskabernes nettoformueudgifter og 
betalingerne af selskabsskat er revideret ned.  
 
Virkningerne på indkomsterne af skatteændringer 
I 2002 påvirkes de disponible indkomster positivt af lempelsen af person-
skatten på netto op imod 4½ mia. kr. svarende til godt ½ pct. af hus-
holdningernes disponible indkomster som følge af især den afsluttende 
indfasning af Pinsepakken. 

Finansloven for 2002 indebærer yderligere, mindre personskattelem-
pelser i kraft af konkurrenceevnepakken, den moderniserede hjemme-pc-
ordning, ændrede regler for ejendomsværdiskat ved handel med ejerboli-
ger, skatterabat ved udlejning af værelser og fradrag for arbejdsgiverbetalte 
sundhedsydelser. I alt indebærer disse ændringer, at personskatten (inkl. 
ejendomsværdiskatten) lempes med 0,3 mia. kr. i 2002 og med 0,5 mia. 
kr. i 2003 og 2004. 

Den gennemførte stigningsbegrænsning på grundskyld indebærer iso-
leret set et mindreprovenu på 0,6 mia. kr. i 2003. I 2004 falder min-
dreprovenuet med de anvendte forudsætninger om stigningerne i grund-
værdierne til 0,2 mia. kr. 

Den gennemsnitlige (amts)kommunale skatteprocent er (opgjort med 
én decimal) uændret i 2003 efter stigningerne på 0,1 pct.enhed i 2002 og 
0,4 pct.enheder i 2001. I 2004 forudsættes fortsat uændret (amts)-
kommunal skatteprocent. Den gennemsnitlige grundskyldspromille er 
ligeledes praktisk taget uændret i 2003, hvilket også forudsættes i 2004. 
 
Formuen 
Den samlede nettoformue2, der spiller en vis rolle for udviklingen i det 
private forbrug, skønnes at være uændret realt i 2002, mod en stigning på 
0,7 pct. i 2001 og 4,4 pct. i 2000, jf. tabel 3.1. Den aftagende vækst i 
formuen skyldes især afdæmpningen af stigningen i huspriserne.  

                                                 
2 Opgjort ekskl. aktier, jf. note 2 til tabel 3.1. 
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I 2003 og 2004 skønnes den reale formue igen at vokse – moderat – med 
henholdsvis 1 og 1,3 pct. 

I forhold til tidligere lægger udviklingen i formuen i disse år – og 
navnlig i 2002 – en dæmper på stigningen i det private forbrug. 
  
Udviklingen i den reale disponible indkomst for typiske familier 
Typiske lønmodtagerfamilier og pensionister, skønnes i 2002 at få en 
forøgelse af den reale disponible indkomst på ¾-1½ pct., jf. tabel 3.2. 

Indkomstfremgangen i 2002 er for nogle af familietyperne en del stør-
re end i 2001, hvilket skal ses på baggrund af den relativt store lempelse af 
bundskatten. Som omtalt tidligere gælder det modsatte for husholdnin-
gernes samlede reale disponible indkomster som følge af, at stigningen i 
beskæftigelsen og den reale lønsum var en del kraftigere i 2001 end i 
2002. 

I 2003 vurderes fremgangen i de enkelte familiers reale disponible ind-
komst ligeledes at ligge mellem ¾ og 1½ pct. Stigningerne er revideret 
lidt ned i forhold til augustredegørelsen som følge af opjusteringen af 
prisstigningen og den marginale nedjustering af lønstigningen. Satsregule-
ringen for pensionister og andre modtagere af overførselsindkomst udgør 
i 2003 3,2 pct. mod 2,7 pct. i 2002, jf. tabel 4.9. 

I 2004 skønnes stigningerne i familiernes reale disponible indkomst at 
gå lidt op, til mellem 1 og 1¾ pct. Det skyldes blandt andet den lavere 
prisstigningstakt, påvirket af grænsehandelspakken, og den forudsatte 
lempelse af personskatten, hvilket mere end opvejer, at stigningen i års-
lønnen skønnes at blive ca. ¼ pct.enheder lavere i 2004 end i 2003. Sats-
reguleringsprocenten i 2004 skønnes at blive 3,2, som den er i 2003. 

Ved vurdering af størrelsen af stigningerne i den reale disponible ind-
komst i tabel 3.2 gælder, at lønbegrebet her er ekskl. pensionsbidrag, der 
øges navnlig for arbejdernes vedkommende, og at det drejer sig om års-
løn. Arbejdstidsforkortelserne i hvert af årene 2001-2003 indebærer, at 
årslønnen vokser ¼-½ pct.enheder langsommere end timelønnen, og der 
er yderligere en lille arbejdstidsforkortelse fra 2003 til 2004 målt på års-
gennemsnittet, jf. ovenfor. 

I 2001 og 2002 betyder stigningen i ejendomsværdiskatten som følge 
af den hidtil kraftige opgang i ejendomspriserne en reduktion af væksten i 
boligejernes reale disponible indkomst med ¼ pct.enheder. I 2003 og 
2004 bevirker stoppet for stigningen i ejendomsværdiskatten en forøgelse 
af indkomstfremgangen på op imod 0,1 pct.enhed, idet realværdien af 
skattebetalingen reduceres i takt med, at det generelle prisniveau stiger. 
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Tabel 3.2. Udviklingen i den gennemsnitlige reale disponible indkomst 
for familietyper mv. 

 Gnst. 
94-01 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 2003 

 
2004 

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

 
1,3 

 
2,4 5,5 

 
1,3    

 
1,0 

 
0,7 

 
1,4 

Enlig pensionist1) ........... 0,3 -0,1 -0,5 0,8 0,7 1,0 1,1 
Faktisk gnst. for alle2)        
Besk. lønmodtagere. ...... 2,23) 1,5 2,1 … … … … 
Over 67-årige ................ 1,93) 0,8 1,8 … … … … 

Anm.: Beregningsmetoderne er uddybet i Finansministeriet Fordeling og Incitamenter, 
 juni 2002. 
1) Ekskl. stigende udbetalinger fra private pensionsordninger. Parret forudsættes at 

have en ATP-indkomst på 15.400 kr. i 2003, hvorfor det ikke modtager den 
supplerende ydelse til pensionister uden anden indkomst. Såfremt den enlige 
pensionist har en likvid formue på under 53.100 kr., og supplerende indkomst 
under 4.800 kr., modtager vedkommende i 2003 en skattepligtig supplerende 
ydelse på 5.000 kr., således at væksten i den reale disponible indkomst i 2003 vil 
forøges fra de angivne 1,0 pct. til 3,4 pct. 

2) Baseret på en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen. 
3) 1994-2000. 
Kilde: Egne beregninger. 

 
I de to nederste linjer i tabel 3.2 er vist udviklingen i faktiske gennem-

snit for den reale disponible indkomst for henholdsvis fuldtidsbeskæftige-
de lønmodtagere og de ”over 67-årige” baseret på en stikprøve af befolk-
ningen. Disse tal viser en noget gunstigere udvikling end familietype-
beregningerne. 

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

For de ”over 67-årige” er forklaringen – ud over de stigende ejendoms-
priser – at der hvert år sker en relativt stor forøgelse af pensionisternes 
supplerende indkomst fra ATP og private pensionsordninger. 
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3.2. Det private forbrug 
Det private forbrug skønnes at vokse med 2,4 pct. i indeværende år fulgt 
af 2,2 pct. og 2,4 pct. i henholdsvis 2003 og 2004, jf. tabel 3.3 og figur 
3.2. Forbruget ventes således i høj grad at være den drivende kraft i efter-
spørgslen i dansk økonomi i konjunkturperioden, hvilket understøttes af 
en høj samlet privat opsparing og formue, en gunstig renteudvikling og 
en robust tillid hos forbrugerne. Den skønnede udvikling i konjunkturå-
rene skal ses i lyset af, at de seneste tre års beskedne vækst i forbruget har 
afsluttet en periode med tilpasning. 

Husholdningernes bilkøb ventes at vokse med 22 pct. i indeværende år 
og vil dermed bidrage væsentligt til væksten i det private forbrug. I 2003 
og 2004 ventes en mere moderat stigning i bilkøbene på henholdsvis 6 og 
5 pct., jf. tabel 3.3. 

 
Tabel 3.3. Realvækst i privatforbrug og udvalgte1) underkomponenter 

2002 2003 2004  2001 
1991-
20012) Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

 Mia.kr. --------------- Årlig realvækst i pct. ---------------- 
Forbrug i alt ......................   631 1,8 2,3 2,4 2,3 2,2 2,4 
heraf        
Detailomsætning ................   232 2,3 2,7 3,4 2,4 2,5 3,3 
heraf        
 - Fødevarer .........................     73 0,9 1,0 0,3 1,0 1,0 1,0 
 - Nydelsesmidler.................     36 0,3 1,7 1,0 1,8 2,5 6,0 
 - Øvrige ikke-varige varer....     73 1,9 3,0 4,5 3,0 3,0 3,5 
 - Øvrige varige varer ...........     50 6,6 5,0 7,0 3,5 3,5 4,0 
Bilkøb ................................     19 1,0 20,0 22,0 7,0 6,0 5,0 
Øvrige tjenester ..................   163 1,8 2,1 0,3 2,5 2,0 2,3 
Andet ..................................   217 1,3 0,0 0,8 1,4 1,6 1,1 

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

2) Gennemsnit for perioden 1991-2001. 
Kilde: ADAM´s databank og egne skøn. 
 
Forbrugskvote og indkomstudvikling 
Husholdningernes reale disponible indkomster skønnes fortsat at udvikle 
sig gunstigt og stabilt i perioden frem til 2004, jf. tabel 3.1. Det samlede 
private forbrug ventes at vokse på linje med de reale disponible indkom-
ster i 2003, hvorved forbrugskvoten i 2003 stort set forbliver uændret, jf. 
figur 3.3a. Det ventes, at forbrugskvoten vil stige med 0,2 pct.enheder til 
96,7 pct. i 2004. 
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Figur 3.2. Udvikling i det private forbrug 
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Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM´s databank og egne skøn. 
 
Figur 3.3a. Privat forbrug og husholdnin-
gernes forbrugskvote 

Figur 3.3b. Forbrugs- og formuekvote i 
den private sektor 
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Anm.: Forbrugskvoten er i begge figurer korrigeret for omlægningen af den særlige 
 pensionsopsparing (SP) samt udviklingen i aktieafkastskatten. I formuekvoten i 
 fig. 3.3b er der foretaget en korrektion for udskudte skatter, som er forskellig 
 fra den i ADAM. 

Kilde: ADAM´s databank og egne skøn. 
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Forbrugskvoten i den private sektor som helhed ventes at udvikle sig om-
trent på linje med husholdningernes, idet den ventes at ligge stabilt om-
kring 71,7 pct. i 2002 og 2003, men falder en smule til 71,2 pct. i 2004, 
jf. tabel 3.1 og figur 3.3b. Formuekvoten i den private sektor understøtter 
bevægelsen i den private sektors forbrugskvote på lidt længere sigt, jf. 
figur 3.3b. 
 
Finansielle forhold og renteudvikling 
I forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2002 er både de korte og lange 
renter nedjusteret ca. 0,2 pct.enheder for 2002, jf. tabel 2.12. Refinansie-
ringsrenterne for rentetilpasningslån for 2003, der fastlægges til decem-
ber, ventes at komme til at ligge under det skønnede i august og bliver i 
givet fald historisk lav. Renteudviklingen er således blevet yderligere gun-
stig i forhold til husholdningernes låne- og forbrugsmuligheder. På grund 
af usikkerheden omkring styrken og timingen af det internationale op-
sving er renteskønnene for 2003 nedjusteret med ca. 0,5 pct.enheder, jf. 
kapitel 2. Isoleret set vil renteudviklingen således virke mere stimulerende 
på det private forbrug i både 2002 og 2003 end forudsat i augustredegø-
relsen.  

Faldet i aktiekurserne siden årsskiftet trækker i den modsatte retning, 
om end formueeffekten på forbruget herfra er begrænset3. Udviklingen 
siden august på aktiemarkederne har dog været nogenlunde stabil. Samlet 
set understøtter udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne derfor 
stigningen i husholdningernes forbrug i konjunkturperioden.  
 
Sammensætningen af væksten i det private forbrug 
Forbruget af varige varer (fx hvidevarer, sportsudstyr, møbler og hushold-
ningsmaskiner) og ikke-varige varer (fx bøger, medicin og rengøringsmid-
ler) har udviklet sig en smule kraftigere end ventet i første halvdel af 
2002. Samtidig er forbruget af øvrige tjenester (fx udgifter til hoteller, 
restauranter, forsikringer og finansielle tjenesteydelser) stort set ikke steget 
igennem det første halvår. Tilsammen betyder det en lidt anderledes 
sammensætning af væksten i det private forbrug end skønnet i august, jf. 
tabel 3.3.   

I 2003 ventes en mere jævn udvikling og fordeling i sammensætningen 
således, at væksten vil være bredere sammensat. Mens bilkøbet og detail-
omsætningen ventes at bidrage med 2,2 pct.enheder til væksten i det sam-

                                                 
3 Jf. appendiks 3.1 i Økonomisk Redegørelse august 2002. 
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lede forbrug i 2002, ventes vækstbidraget herfra kun at blive 1,2 
pct.enheder i 2003 og 1,3 pct.enheder i 2004. 

Grænsehandelspakken træder i kraft pr. 1. oktober 2003, hvilket som 
følge af lavere priser på specielt spiritus og cigaretter vil øge salget fra og 
med fjerde kvartal 2003 og konjunkturperioden ud. Dette er medvirken-
de til den lidt højere vækst i det samlede private forbrug i 2004 i forhold 
til 2003, jf. boks 3.2. Fra 2004, hvor der også teknisk er indregnet en 
lempelse af personbeskatningen, ophæves den såkaldte 24-timers regel, 
hvilket fjerner begrænsningerne på indkøb mv. i andre EU-lande. Den 
samlede effekt fra ophævelsen af 24-timers reglen og grænsehandelspak-
ken ventes ikke at øge grænsehandlen uden for Danmarks grænser, idet 
prisforskellen på de mest grænsehandelsfølsomme produkter vil blive 
mindsket markant, jf. boks 3.2. 

Salget af biler er stadig noget usikkert i prognoseperioden som følge af 
indfasningen af det nye regelsæt fra EU-forordningen vedr. handel med 
biler i EU. Antallet af nyregistreringer er dog lavt, og et niveau på knap 
70.000 nyregistrerede personbiler i husholdningerne (svarende til 2002-
niveau) anses for at være i underkanten af, hvad der er tilstrækkeligt til på 
mellemlang sigt at imødekomme aldringen af den eksisterende bestand af 
personbiler, øget befolkningstilvækst og øget velstand generelt, jf. boks 
3.3. I lyset heraf vurderes niveauet for bilsalget i husholdningerne i øje-
blikket at ligge relativt lavt, og det skønnes således at stige jævnt i 2003 og 
2004 med henholdsvis 6 og 5 pct., hvilket er en del mindre end den 
skønnede stigning i 2002 på 22 pct. 
 
Turisme og grænsehandel  
Den meget kraftige registrerede udvikling i turistindtægterne og turistud-
gifterne i den kendte del af 2002 er delvist teknisk betinget og påvirket af 
valutatransaktioner som følge af overgangen til euroen, jf. Økonomisk 
Redegørelse august 2002. Udviklingen i turistposterne vil imidlertid blive 
påvirket i både 2003 og 2004 som følge af grænsehandelspakken, som pr. 
1. oktober 2003 sænker afgifterne på spiritus og cigaretter i Danmark.  

Udviklingen i turistudgifterne (fx grænsehandel uden for Danmark 
samt ferie- og forretningsrejser) opjusteres svagt fra 15 til 17 pct. i inde-
værende år som følge af den kendte udvikling i første halvår af 2002. I 
2003 bliver udviklingen heri tæt på nul som følge af en tilbagevenden til 
et mere normalt forløb. I 2004 skønnes udgifterne at vokse 7 pct., hvilket 
er en smule over gennemsnittet i perioden 1995-2001 på 5,3 pct. 

Udviklingen i turistindtægterne (salg af varer og serviceydelser i Dan- 
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mark til udlændinge) ventes at udvikle sig på linje med det skønnede i 
augustredegørelsen, dvs. en stigning på 20 pct. i indeværende år samt ca. 0 
og 8 pct. i henholdsvis 2003 og 2004. Således er vækstbidraget fra turisme 
(netto) svagt negativt i alle konjunkturårene, jf. bilagstabel B.12. 
 
Boks 3.2 Grænsehandel og ophør af 24-timers regel 

 

Som følge af den ventede vedtagelse af ”grænsehandelspakken” vil grænsehandelsmøn-
stret ændre karakter fra 1. oktober 2003 – både den der foregår i Danmark og den 
uden for Danmark. Med virkning fra 1. oktober sænkes afgifterne på spiritus fra 
275kr./liter til 150kr./liter, mens cigaretafgiften nedsættes fra 95,7øre/stk. til 
79,7øre/stk. Herudover ophæves den såkaldte ”24-timers regel” med virkning fra 1. 
januar 2004, hvilket indebærer, at danske forbrugere ikke længere behøver at være 
uden for Danmarks grænser i 24 timer eller mere for - ufortoldet - at indføre begræn-
sede mængder af spiritus og alkohol til eget brug. 24-timers reglen ophæves også i 
Sverige med virkning fra 1. januar 2004. 
    Isoleret set indebærer grænsehandelspakken, at det bliver mere fordelagtigt for 
danske og udenlandske husholdninger at købe de pågældende nydelsesmidler i Dan-
mark og tilsvarende mindre fordelagtigt for danskere at købe dem i udlandet. Om-
vendt fjerner afskaffelsen af 24-timers reglen i Danmark en begrænsning på danske 
husholdningers køb af nydelsesmidlerne i udlandet, hvilket isoleret set øger grænse-
handlen uden for Danmark. Den samlede virkning af grænsehandelspakken og ophæ-
velsen af 24-timers reglen ventes at øge salget af nydelsesmidler i Danmark med 1,5 
pct. i 2003 og 4,5 pct. i 2004, jf. tabel a.  
Danske husholdningers samlede turistudgifter (hvori blandt andet danskernes køb af 
nydelsesmidler i udlandet samt turistrejser indgår) ventes tilsvarende i 2003 og 2004 
under ét at falde med 0,5 pct., som følge af grænsehandelspakken og bortfald af 24-
timers reglen, jf. tabel a. Udenlandske husholdningers samlede køb af varer og tjene-
ster i Danmark ventes som følge af grænsehandelspakken samt afskaffelsen af 24-
timers reglen i Sverige at vokse med 0,5 pct. i 2003 og yderligere 1,0 pct. i 2004, jf. 
tabel a. 
 
  Tabel a. Betydningen af grænsehandelspakken og ophævelsen af 24-timers 
  reglen i 2003-2004

1)
 

2003 2004 
 Samlet 

effekt i pct. Uden Med Uden Med 

- Nydelsesmidler
2)

 .......  5,8 1,0 2,5 1,5 6,0 

- Turistudgifter
3)

..........  -0,5 1,0 -1,0 5,5 7,0 

- Turistindtægter
4)

.......  1,3 -0,5 0,0 7,0 8,0 

1) Målt i pct. af den samlede opgørelse af henholdsvis nydelsesmidler, turistud-
gifter og turistindtægter i nationalregnskabet. 

2) Salg af nydelsesmidler på dansk grund. 
3) Danske husholdningers køb af varer og tjenester (især rejser) i udlandet. 
4) Salg i Danmark af varer og tjenester til udenlandske husholdninger. 
Kilde: Skatteministeriet og egne beregninger. 
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Biler 
Efterspørgslen efter varige forbrugsgoder er relativt konjunkturfølsom, og 
deres andel af det samlede forbrug er derfor typisk voksende under en 
opgangskonjunktur. Bilkøbet udgør den største gruppe af de varige varer 
og er særlig konjunkturfølsomt. Bilkøbet ventes at bidrage kraftigt til 
væksten i det private forbrug i 2002, mens bidraget i 2003 og 2004 ventes 
at blive mere moderat. 

Udviklingen i bilsalget er udover konjunkturer, finansieringsforhold, 
usercost mv., påvirket af nogle mere strukturelle effekter som fx den eksi-
sterende bilbestands alderssammensætning, befolkningstilvækst og vel-
færdsudvikling, jf. boks 3.3. Alle tre faktorer har haft væsentlig betydning 
for udviklingen i bilsalget siden 1970´erne. Frem mod 2004 er der ikke 
noget, der tyder på, at alderssammensætningen af bilbestanden vil øge 
behovet for nyregistreringer markant, jf. boks 3.3. Behovet herfra ventes 
først at opstå efter 2006 med den kraftigste afgang fra bilbestanden i peri-
oden 2008-11, jf. boks 3.3.  

Derimod ventes, at befolkningstilvæksten øger kravet til bestanden 
yderligere de kommende år, ligesom at bilkvotienten (antal personbiler 
pr. indbygger) fortsat ventes at stige, jf. boks 3.3. Det underliggende op-
adgående pres på bestanden herfra øger behovet for nyregistreringer og på 
trods af den relativt kraftige vækst i bilforbruget på godt 20 pct. i 2002 fra 
det lave 2001-niveau, ventes bilforbruget at vokse jævnt med 6 pct. i 
2003 og 5 pct. i 2004. 
 
Boks 3.3 Nyregistrerede personbiler, bilkvotient og -bestand 
Bilbestandens alderssammensætning 
Der er siden starten af 1970’erne sket et gradvist skift i overlevelseskurven for den gen-
nemsnitlige personbil (overlevelseskurven for et givet år angiver aldersfordelingen af den 
indregistrerede bestand af personbiler i det pågældende år). Dette skyldes formentlig 
primært, at bilerne lever længere som følge af forbedret kvalitet. Mens halvdelen af de 
biler der blev indregistreret 1979 stadig var i bestanden efter 13 år (1992-kurven), var 
halvdelen af de biler, der blev indregistreret i 1985-86 stadig i bestanden efter ca. 15½ 
år (2001-kurven), jf. figur a. Den gennemsnitlige levetid er således øget med ca. 2½ år 
fra 1992 til 2001. Overlevelseskurverne danner baggrund for sammensætningen af 
bestanden fordelt på alder et bestemt år. Ud fra sammensætningen af bestanden i 2001, 
jf. figur b, ses det, at der i 2001 var relativ mange biler i alderen 3-8 år, hvilket bidrager 
til, at afgangen fra den nuværende bestand må forventes at vokse fra og med 2006. 
   Når den gældende overlevelseskurve bliver stejlere – aktuelt efter ca. 12 år – vil der 
opstå et yderligere nyregistreringsbehov, idet der skrottes og afmeldes relativt flere biler 
fra tidligere årgange. Dette vil alt andet lige medføre et øget hehov for nyregistreringer i 
de perioder, hvor den samlede afgang fra bestanden er forholdsvis stor. 
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Boks 3.3 (fortsat) Nyregistrerede personbiler, bilkvotient og -bestand 
Figur a. Overlevelseskurver for bestan-
den af personbiler i udvalgte år 

Figur b. Nyregistreringer og sammen-
sætning af personbiler fordelt på alder 
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Anm.:  Figur b viser sammensætningen af personbiler fordelt på alder i 2001 samt antallet 

af nyregistrerede personbiler i perioden fra 1976 (t-25) til 2001 (t-0). 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
   Den udvikling der kan forventes i bestanden af personbiler, hvis antallet af nyregistrerin-
ger fortsætter med henholdsvis 96.128 biler pr. år (2001-niveau) og 120.000 biler pr. år, 
fremgår af figur c. Det er lagt til grund, at genregistreringerne samt afskrivningsraten hol-
des konstant. 
 
Figur c. Ændring i bestand af personbiler Figur d. Bestanden af personbiler 
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Anm.: Den vandrette stiplede linje i figur d, angiver bestanden af personbiler, fastholdt på 

2001-niveau. 
 
   Førstnævnte situation giver en moderat udvikling i bestanden frem til 2009, hvorefter 
bestanden vil aftage kraftigere, jf. figur c. Fra 2009 vil behovet for nye biler derfor blive 
relativt større. Niveauet i 2001 er imidlertid lavt, hvis der sammenlignes med gennemsnit-
tet for perioden 1990-2000, som lå på 120.096. Kalkuleres der i stedet med dette niveau 
for nyregistreringerne, vil bestanden vokse pænt frem til 2015, hvor den vil andrage 2,16 
mio. personbiler, jf. figur c. Efter 2015 vil bestanden falde svagt og behovet for nye biler 
vil derfor være relativt mindre. 
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Boks 3.3 (fortsat) Nyregistrerede personbiler, bilkvotient og -bestand 
   Det skal understreges, at beregningerne er usikre, samt at specielt antagelsen om en 
konstant afskrivningsrate bidrager hertil, idet der historisk har været positiv korrelation 
mellem antallet af nyregistreringer og afskrivningsraten. Samtidig er der også lagt til 
grund, at både befolkningstallet og bilkvotienten (antal biler pr. indbygger) er konstant, 
hvilket trækker i retning af et øget behov for nyregistreringer. I det følgende forsøges 
det at kvantificere kravet fra befolkningsvækst og højere velværd (målt ved bilkvotien-
ten). 
 
Befolkningstilvækst og højere bilkvotient. 
Der kræves årligt knap 100.000 nyregistreringer for at opretholde den nuværende be-
stand på 1,87 mio. biler i de kommende 10 år, hvis der alene ses på effekten fra overle-
velseskurverne under de førnævnte antagelser. Det forventes dog, at befolkningsvækst, 
stigende realindkomst etc. vil øge efterspørgslen efter biler. Bestanden af personbiler 
steg i perioden 1980-2001 med 1,4 pct. i gennemsnit, hvoraf perioden 1990-2001 
havde den relativt højeste stigning med 1,6 pct. i gennemsnit, jf. figur d. Hvis der kal-
kuleres med et niveau på 1,5 pct. i årlig stigning i bilparken, vil det i perioden 2002-
2009 kræve ca. 120.000 nyregistreringer i gennemsnit, hvorefter dette antal vil øges 
gradvist for at imødekomme den naturlige afgang, der vil være fra bestanden. Ud fra 
den seneste befolkningsprognose (DREAMs) samt en opgørelse over anvendelsen af 
personbiler fordelt på aldersgrupper (kørsel på lovmodellen med en stikprøve på 3,33 
pct. af befolkningen), kan kravet til stigningen i bestanden af personbiler opgøres til ca. 
11-22.000 i 2002, jf. tabel a. 
   Bilkvotienten (antal personbiler pr. indbygger) var i 2001 lig 0,33. Beregningerne 
implicerer en gradvis stigning i den samlede bilkvotient til 0,34 i 2006 og til 0,35 i 
2011, når der gøres brug af den aldersfordelte befolkningsudvikling på 5-års grupper de 
kommende 20 år. 
 

Tabel a: Årligt krav til ændring i bestand som følge af demografisk udvikling og øget 
velstand (i 1000) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bidrag fra demogra-
fisk udvikling ............. 11,1 11,0 8,6 9,1 7,8 5,9 5,8 4,4 5,2
Bidrag fra demogra-
fisk udvikling inkl. 
stigning i bilkvotient 
til 0,34 i 2010............ 16,5 16,4 14,1 14,5 13,3 11,4 11,3 10,0 10,7
Bidrag fra demogra-
fisk udvikling inkl. 
stigning i bilkvotient 
til 0,35 i 2010 ........... 21,9 21,8 19,5 20,0 18,9 16,9 16,8 15,5 16,2
 

   Såfremt en markant andel af befolkningsvæksten vil stamme fra indvandring og efter-
kommere fra indvandrere, vil det - alt andet lige - mindske kravet til bilbestanden fra 
befolkningsudviklingen i forhold til det i tabel a angivne jf. tabel b. 
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Boks 3.3 (fortsat) Nyregistrerede personbiler, bilkvotient og -bestand 
 
Tabel b: Bilkvotient i 2001, fordelt på 5-års aldersgrupper 
 Alle Øvrige danskere Indvandrere

1)
 

0-15 ........................ 0,24 0,25 0,15 
15-20 ...................... 0,16 0,17 0,09 
20-25 ...................... 0,18 0,19 0,12 
26-35 ...................... 0,30 0,31 0,18 
36-45 ...................... 0,32 0,33 0,23 
46-55 ...................... 0,48 0,49 0,31 
56-65 ...................... 0,49 0,50 0,33 
66-75 ...................... 0,41 0,42 0,25 
over 75 år ................ 0,21 0,21 0,16 
I alt ......................... 0,33 0,34 0,20 

1)         Indvandrere og efterkommere fra indvandrere.  
Kilde:   Lovmodellen og DREAMs befolkningsprognose. 
 

   Den overordnede konklusion – som er behæftet med nogen usikkerhed – er altså at: 

- der ikke kan forventes en markant afgang før 2006 som følge af bilbestandens 
alderssammensætning. 

- afgangen fra aldersfordelingen vil formentlig toppe i årene 2008-12. 

- ”velfærdseffekten” (fra højere bilkvotient) kan med nogen usikkerhed opgøres 
til et øget krav til bilbestanden på 5-10.000 flere biler pr. år.  

- Befolkningsvæksten tilsiger et øget krav til bilbestanden på 5-10.000 flere biler 
pr. år. 

 
 
3.3. Boligmarkedet 
Kontantprisen 
Det er fortsat vurderingen, at der er ved at indtræde et vist aftagende pres 
på ejendomsmarkedet. Efter en stigning på 2,5 pct. i 2002 ventes kon-
tantprisen for enfamiliehuse således at stige med 2 pct. i 2003 og 1½ pct. 
i 2004. I forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2002 er der tale om en 
lille nedjustering på ½ pct.enhed i 2003. Den forudsatte stigning i ren-
terne i 2004 bidrager til en yderligere afdæmpning af væksten i kontant-
prisen, som da ventes at stige i takt med de øvrige priser.  

Stigningstakten for priserne på ejerboliger er aftaget i løbet af de sene-
ste kvartaler. For enfamiliehuse er den årlige stigning i kontantprisen fal-
det til 2,4 pct. i andet kvartal 2002 mod 6,5 pct. i samme kvartal 2001, jf. 
figur 3.5a. Også for ejerlejligheder er der tale om en afdæmpning, om end 
priserne på ejerlejligheder med en årlig stigningstakt på 8,7 pct. i andet 
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kvartal 2002 fortsat stiger noget hurtigere end for enfamiliehuse4. Regio-
nalt er prisudviklingen for såvel enfamiliehuse som ejerlejligheder fortsat 
kraftigst i hovedstadsområdet. 
 
Figur 3.5a. Årsstigningstakten i kontant-
prisen for enfamiliehuse 

Figur 3.5b. Antallet af kundgjorte tvangs-
auktioner 
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Anm.: De stiplede linjer i figur 3.5a. angiver årsniveauer for stigningstakten. Den reale 

 kontantpris er kontantprisen deflateret med forbrugerprisindekset. I figur 3.5b. 
 er foretaget egen sæsonkorrektion og antallet af tvangsauktioner vises som 3 
 måneders glidende gennemsnit. 

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

Ejerboligpriserne understøttes blandt andet af den mere udbredte brug 
af rentetilpasningslån. I september 2002 var realkreditinstitutternes ude-
stående rentetilpasningslån næsten fordoblet sammenlignet med septem-
ber 2001. Hidtil har den effektive rente på rentetilpasningslån ligget godt 
2 pct.enheder under renten på langtløbende realkreditlån5. Lavere rente 
reducerer finansieringsomkostningerne ved køb af ny bolig og vil derfor 
bidrage til at øge efterspørgslen, hvorved kontantprisen presses op. 

Siden augustredegørelsen er de korte realkreditrenter faldet med godt 
¼ pct.enhed, mens de lange renter har ligget nogenlunde stabilt. Dermed 
ligger renterne fortsat under niveauet fra 2000 og 2001. Dette forhold 

                                                 
4 En del af den kraftigere stigning for ejerlejligheder må henføres til, at prisstigningerne 
på ejerboliger er størst i hovedstadsregionen, og at der er forholdsmæssigt flere ejerlejlig-
heder i hovedstadsregionen. 
5 I modsætning til fastforrentede langtløbende realkreditlån indebærer rentetilpasnings-
lån højere fremtidige ydelser, såfremt renten stiger. Derfor vil valg af finansieringsform i 
forbindelse med køb af ejerbolig i høj grad komme til at afhænge af de forventede frem-
tidige renter på rentetilpasningslån sammenlignet med den aktuelle rente på et fastfor-
rentet langtløbende realkreditlån og de forventede fremtidige muligheder for konverte-
ringer. 
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medvirker til at underbygge forventningen om en vis stigning i kontant-
prisen i 2002 og 2003. 

Antallet af kundgjorte tvangsauktioner er steget igennem det sidste år, 
og det er særligt tvangsauktioner over enfamiliehuse, der har bidraget til 
stigningen, jf. figur 3.5b. Denne udvikling understøtter indtrykket af en 
vis afmatning af ejendomsmarkedet. Historisk set ligger antallet af tvangs-
auktioner dog fortsat på et ganske lavt niveau, og målt i absolutte størrel-
ser er der kun tale om beskedne stigninger. Samtidig er der god overens-
stemmelse med den mere afdæmpede prisudvikling for enfamiliehuse end 
for ejerlejligheder. 

Skattestopppet omfatter et nominelt loft over ejendomsværdiskatten 
på 2001-niveauet plus maksimalt 5 pct. Endvidere har regeringen fremsat 
lovforslag om indførelse af en stigningsbegrænsningsregel for 
grundskylden. Grundskylden vedrørende den enkelte ejendom kan 
fremover i det enkelte år maksimalt stige svarende til væksten i det 
kommunale udskrivningsgrundlag plus 3 pct.enheder, dog maksimalt i alt 
7 pct. I 2003 ventes stigningsbegrænsningen at indebære en lettelse på 
cirka 640 mio. kr. Disse forhold trækker alt andet lige i retning af lavere 
reale udgifter for ejerboliger. Her er dog først og fremmest tale om en 
effekt på boligefterspørgslen, som kun gradvist opbygges i takt med en 
stigning i boligpriserne, og det vurderes, at der inden for prognoseårene 
ikke vil være en nævneværdig opadgående effekt på boligefterspørgslen og 
kontantprisen. 
 
Boliginvesteringerne 
Boliginvesteringerne skønnes at stige med henholdsvis 1 og 2 pct. i 2003 
og 2004 efter et fald på 4 pct. i 2002. Det er en nedjustering på 2 
pct.enheder for 2002 og ½ pct.enhed for 2003, hvilket først og fremmest 
kan henføres til svage boliginvesteringer i de første to kvartaler i 2002 
samt en lidt svagere udvikling end ventet i indikatorer for boligbyggeriet i 
løbet af de sidste par måneder. 

De foreløbige nationalregnskabstal for andet kvartal 2002 viste et fald i 
boliginvesteringerne på 4,8 pct. i forhold til første kvartal 2002, jf. figur 
3.6a.  

I det seneste år har indikatorerne for byggesektoren udviklet sig i nega-
tiv retning, og fra januar til november er den sammensatte konjunktur-
indikator for bygge- og anlægssektoren således faldet 7 enheder til nettotal 
–16, hvilket er det laveste niveau siden starten af 1999, jf. figur 3.6b. Det 
påbegyndte etageareal for beboelsesbygninger, der er et væsentligt pejle-
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mærke for udviklingen i boliginvesteringerne, lå med et fald på 1 pct. i 
tredje kvartal 2002 nogenlunde stabilt efter et stort fald i første kvartal og 
tilsvarende stor stigning i andet kvartal 2002. En tendens til efterfølgende 
oprevisioner indebærer dog, at den seneste udvikling i antallet af påbe-
gyndelser skal tages med forbehold, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2002. 
 
Figur 3.6a. Boliginvesteringerne og det 
påbegyndte etageareal 

Figur 3.6b. Konjunkturindikator for 
bygge- og anlægssektoren 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion for påbegyndt etageareal i figur 3.6a samt for indikator for 
ordrebeholdningen for boligbyggeri i for figur 3.6b.  

Kilde: Danmarks Statistik. 
 

Et usikkerhedsmoment knytter sig til, hvor hurtigt boligpakkens 
initiativer slår igennem på den faktiske byggeaktivitet. Indberetninger 
vedrørende det almene boligbyggeri viser, at antallet af tilsagn er steget 
betydeligt i 20026, jf. figur 3.7a. Tallene for det almene boligbyggeri viser 
en nogenlunde stabil udvikling i antallet af påbegyndelser, mens det er  
forventningen, at der vil ske en stigning i antal påbegyndelser i 2003. 

Samlet set ventes nedsættelsen af den kommunale grundkapital og 
kvoteforøgelsen for det støttede andelsboligbyggeri at give anledning til 
en forøgelse af det støttede boligbyggeri7. Det skal bemærkes, at det langt 
fra vil være alle projekterede boliger i et givet år, der påbegyndes og fuld-
føres inden årets udgang. Dermed kommer en væsentlig del af aktivitets-
virkningen til at foregå i det efterfølgende år. 

                                                 
6 Det almene boligbyggeri repræsenterer sammen med det øvrige støttede boligbyggeri 
godt 40 pct. af det samlede boligbyggeri opgjort efter antal boliger. 
7 Som et led i kommuneaftalen for 2003 ophører den særlige adgang, som kommunerne 
i 2001 og 2002 havde til at lånefinansiere grundkapitalindskuddet. 
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Figur 3.7a. Tilsagn og påbegyndelser i det 
kommunale almene boligbyggeri 

Figur 3.7b. Boliginvesteringerne og den 
relative kontantpris 
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Anm.: I figur 3.7a er tilsagn og påbegyndelser vist som 12 måneders glidende gennem-
snit, og der er medtaget familie-, andels-, ungdoms- og ældreboliger.  

Kilde: Erhvervs- og boligstyrelsen og ADAM´s databank. 
 

På det boligmæssige område indeholder finanslovforslaget for 2003 
initiativer vedrørende ungdomsboliger, offentlig byfornyelse samt privat 
byggeri af lejeboliger. Der afsættes 1 mia.kr. over de kommende 5 år til 
støtte til byggeri af ungdomsboliger, hvoraf de 100 mio.kr. tildeles i 
2003. Det offentliges andel i byfornyelsesindsatsen sænkes fremover med 
250 mio.kr. Desuden afsættes midler til et styrket privat lejeboligbyggeri 
svarende til en årlig investeringsramme på cirka 1 mia. kr., jf. boks a. 
   Den forholdsvis moderate udvikling i nybyggeriet antyder, at der ikke 
er markante incitamenter til at bygge nye boliger, og at kontantprisen 
dermed ikke ligger voldsomt over omkostningerne ved at bygge nyt. Her 
kan manglen på egnede byggegrunde i særligt hovedstadsområdet dog 
presse det samlede kontantprisindeks i vejret, uden at det af den grund 
giver anledning til væsentligt forøget byggeri8. Samlet set må kontantpri-
serne imidlertid vurderes at ligge lidt højere end omkostningerne ved at 
bygge nyt, hvilket taler for en underliggende styrkelse af byggeaktiviteten. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 På kort sigt vil omfanget af nybyggeri ikke afgørende kunne påvirke beholdningen af 
boliger, hvorfor kontantprisen vil være bestemt af boligefterspørgslen – og dermed især 
af indkomst- og renteforhold. 
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Boks 3.4. Boligforliget 
Der blev indgået bredt forlig på boligområdet d. 15. oktober 2002. Forliget følger i 
store træk regeringens boligoplæg fra tidligere på efteråret. Umiddelbart er den største 
forskel, at Landsbyggefondens mulighed/ramme for at yde støtte til renove-
ring/forbedring er blevet større end først forventet. 
 
Elementerne i boligforliget er: 

• Flere boliger til unge under uddannelse – afsættes 1 mia. kr. over 5 år til støt-
te til byggeri af ungdomsboliger (100 mio. i 2003). Omvendt licitation og 
maks. 50 pct. støtte.  

• Reform af den offentlige byfornyelse – bl.a. reduceres investeringsrammen til 
offentlig byfornyelse og aftalt boligforbedring med i alt 300 mio. kr. i 2003.  

• Fremme af privat udlejningsbyggeri – bl.a. skattemæssige fradrag svarende til 
anskaffelsessummen inden for en investeringsramme på 1 mia. kr. årligt i 
2003-07 samt fri lejefastsættelse på nyindrettede tagboliger.  

• Aftrapning af støtten til nye andelsboliger – i forlængelse af den påbegyndte 
aftrapning således at støtten er fuldt udfaset ved udgangen af 2004. Kvoten 
fastholdes på 1800 boliger om året i 2003 og 2004.  

• Flere almene boliger, herunder ældreboliger og aktivering af Landsbyggefon-
dens midler – foruden allerede gennemførte tiltag vedr. det kommunale 
grundkapitalindskud inkluderer dette, at Landsbyggefonden får mulighed for 
at yde støtte til renovering/forbedring i nedslidte almene boliger inden for en 
ramme på 1,45 mia. kr. årligt i 2003-08 (i alt 8,7 mia. kr., heraf 5,7 mia. nye 
midler).  

• Tilgængelighed og handicappede – det statslige tilskud til at dække den 
(amts)kommunale grundkapital forhøjes til 100 pct. i 2003-04. 

 
3.4. Erhvervsinvesteringer  
De samlede private erhvervsinvesteringer ventes at vokse i 2002 til 2004 
med henholdsvis 1,5 pct., 2,7 pct. og 3,8 pct. efter en fremgang på 3 pct. 
i 2001, jf. tabel 3.4. Erhvervsinvesteringerne er dermed opjusteret i for-
hold til Økonomisk Redegørelse, august 2002 med 1,3 pct.enheder i 2002 
og nedjusteret med 0,7 pct.enheder i 2003. Justeringerne skal blandt an-
det ses i lyset af den seneste udvikling i nationalregnskabstallene for inve-
steringerne og vurderingen af, at opsvinget i de internationale konjunktu-
rer først kan ventes et stykke ind i 2003. Det lave renteniveau og faldet i 
user cost ventes dog at afbøde nedgangen i investeringerne. 
Erhvervsinvesteringerne bidrager med 0,3 pct.enheder til BNP-væksten i 
2002, mens bidraget i henholdsvis 2003 og 2004 er 0,5 og 0,7 
pct.enheder.  
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Tabel 3.4. Private erhvervsinvesteringer 
 2001 Gnst.  

91-01
2001 2002 2003 2004 

 Mia. 1995-kr. ------------ Årlig realvækst i pct. ----------- 
Samlede erhvervsinvest .......    200,1 5,0 3,0 1,5 2,7 3,8
- heraf materiel ................... 153,0 6,1 4,6 1,6 2,9 3,9
- heraf bygninger og anlæg .. 47,0 2,1 -1,3 1,2 2,3 3,4
Konjunkturfølsomme inv1) .. 160,5 5,1 3,8 0,7 3,7 4,4
- heraf materiel ................... 131,9 5,4 5,1 1,8 3,5 4,2
- heraf bygninger og anlæg  28,5 3,6 -0,9 -4,3 4,9 5,6
Særlige investeringer2) .......... 39,6 5,0 -0,4 4,7 -1,0 1,2

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

munikation. 
Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger og skøn. 
 

Kapacitetspresset i økonomien – målt ved outputgabet – er stadig 
svagt positivt, hvilket kan pege på behov for en vis udbygning af kapital-
apparatet. Kapacitetspresset ventes at aftage i 2003 for igen at tiltage i 
2004. Investeringskvoten i den private sektor, som erfaringsmæssigt er tæt 
korreleret med outputgabet, ventes dog at stige i både 2003 og 2004 som 
følge af udviklingen i materielinvesteringerne, jf. figur 3.8a. 

Investeringskvoten for materielinvesteringer ligger historisk højt og 
forventes at stige yderligere fra dette højere strukturelle niveau i 2003 og 
2004. Investeringskvoten for bygge- og anlægsinvesteringer ventes at for-
blive på omtrent samme niveau i perioden 2002 til 2004 som i 2001, jf. 
figur 3.8b. 
 
Figur 3.8a. Investeringskvote i den private 
sektor og outputgab 

Figur 3.8b. Investeringskvoter i den priva-
te sektor 
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Kilde: ADAM´s databank, egne beregninger og skøn. 
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De konjunkturfølsomme erhvervsinvesteringer 
De konjunkturfølsomme investeringer ventes under ét at stige årligt med 
henholdsvis 0,7 pct., 3,7 pct. og 4,4 pct. i 2002-2004 i takt med, at den 
økonomiske vækst tager til. Opjusteringen i 2002 på 1,3 pct.enheder skal 
primært ses i lyset af nationalregnskabstallene i andet kvartal 2002 for 
materielinvesteringerne. 

Nationalregnskabet i andet kvartal 2002 viste lidt overraskende en be-
tydelig stigning i materielinvesteringerne, som udgør 80 pct. af de kon-
junkturfølsomme investeringer på trods af de afdæmpede konjunkturer, 
som blandt andet afspejles i aktiekursudviklingen, jf. boks 3.5. Opjuste-
ringen af materielinvesteringerne skal også ses i lyset af en kraftigt stigen-
de import af maskiner mv. og stigende omsætning i investeringsgodein-
dusterien, som synes fastholdt i tredje kvartal, jf. figur 3.9a. 

Ordreindgangen i investeringsgodeindustrien er ligeledes steget de se-
neste kvartaler, og industriens investeringsplaner synes ikke længere at 
blive løbende nedjusteret, hvilket ellers har været tendensen siden starten 
af 2001, jf. figur 3.9b. Ydermere er konjunkturindikatoren for industrien 
vendt i de seneste måneder efter en længere periode med fald, jf. figur 
3.10a. Dette er alt i alt med til at understøtte en øget vækst i de konjunk-
turfølsomme materielinvesteringer. 

Samlet ses forventer industrien i henhold til en undersøgelse fra okto-
ber, at investeringerne stiger med henholdsvis 2 og 1 pct. i 2002 og 2003. 
Industriens forventninger til investeringsvæksten i 2002 er således nedju-
steret med 8 pct.enheder i forhold til en tilsvarende undersøgelse i april. 
 
Figur 3.9a. Import af investeringsgoder, 
omsætning i investeringsgodeindustri og 
materielinvesteringer ekskl. skibe og fly 

Figur 3.9b. Ordreindgang i investerings-
godeindustrien ekskl. skibsværfter og 
industriens ændringer i inv.planer 
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Anm.: Sæsonkorrigerede tal og i figur 3.9a også tremåneders glidende gennemsnit. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Væksten i 2002 stemmer overens med skønnet i tabel 3.4, mens væk-
sten i 2003 forventes at blive noget højere end i oktober-undersøgelsen. 
Justeringen i undersøgelsens skøn af industriens forventninger til investe-
ringerne understreger dog usikkerheden i skønnene for de volatile investe-
ringer. 

Bygge- og anlægsinvesteringer i nationalregnskabet steg mere end ven-
tet i andet kvartal 2002, hvilket er medvirkende til, at væksten i de kon-
junkturfølsomme bygge- og anlægsinvesteringer for 2002 som helhed 
opjusteres til -4,3 pct. mod -5,1 pct. i augustredegørelsen.  

Den negative vækst i de konjunkturfølsomme bygge- og anlægsinveste-
ringer understøttes af, at den sammensatte konjunkturindikator for byg-
ge- og anlægsvirksomhed er rekord lav, jf. figur 3.10a. Samtidig faldt det 
påbegyndte erhvervsbyggeri i tredje kvartal og fortsatte således byggeriets 
nedgangstendens efter dog at været steget i andet kvartal. Niveauet for det 
påbegyndte erhvervsbyggeri i m2 er det laveste siden starten af 1997, jf. 
figur 3.10b. Herover er det ledige kontorareal i Hovedstadsområdet steget 
knap 50 pct. det seneste år fra et i forvejen relativt højt niveau. 

Det ventes imidlertid, at det lave renteniveau kan afbøde nedgangen i 
byggeriet, og at de konjunkturfølsomme bygge- og anlægsinvesteringer 
igen stiger i 2003 og 2004 i takt med det økonomiske opsving, jf. tabel 
3.4.  

 
Figur 3.10a. Sammensat konjunkturindi-
kator for henholdsvis industri- og bygge- 
og anlægsvirksomhed 

Figur 3.10b. Påbegyndt erhvervsbyggeri 
og konjunkturfølsomme byggeinvesterin-
ger 
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Anm.: Sæsonkorrigerede tal. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Boks 3.5. Investeringer og aktier 
Teoretisk er der en sammenhæng mellem investeringer og aktiekurser, da investerings-
lyst og aktiekurser begge er knyttet til vurderingerne af virksomhedernes fremtidige 
indtjening, jf. blandt andet Tobins q-teori. I danske data ses også en vis sammenhæn-
gen mellem investeringer og aktier før 2001. Efter 2001 er investeringerne dog fortsat 
med at stige, mens aktiekurserne er faldet, jf. figur a. Sammenhængen mellem investe-
ringer og aktier er tydeligere for USA, jf. figur b. Dette skal formentlig ses i lyset af 
aktiers større udbredelse i USA, hvor aktiemarkedets samlede værdi udgør 150 pct. af 
BNP, hvilket er 2½ gang så meget som i Danmark, hvor aktiemarkedets samlede værdi 
udgør ca. 60 pct. af BNP.  
 
Figur a. Investeringer og aktier i DK Figur b. Investeringer og aktier i USA 
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Kilde:  Danmarks Statistik, Ecowin og egne beregninger. 
 
De særlige investeringer 
De særlige investeringer omfatter de offentlige erhvervsmæssige investe-
ringer i infrastruktur mv., investeringer i energisektoren og investeringer i 
skibe og fly. De særlige investeringer faldt med 0,4 pct. i 2001, og ventes 
at stige med 4,7 pct. i 2002, falde med 1,0 pct. i 2003 for igen at stige i 
2004, jf. tabel 3.4.  

Efter et samlet fald i investeringerne i skibe og fly i 2001 på 8,1 pct., 
ventes et fald i 2002 på yderligere knap 20 pct. og et fald i 2003 på 10 
pct., mens der ventes en stigning i 2004. Investeringsaktiviteten i Nord-
søen er medvirkende til, at de særlige investeringer bidrager positivt til de 
samlede erhvervsinvesteringer i 2002, men negativt i 2003 og 2004.  
 
Lagerinvesteringer 
Lagerinvesteringerne ventes at bidrage til væksten i BNP med -0,1 
pct.enhed i 2002, mens vækstbidraget er 0 pct.enheder i 2003 og 2004 
efter at have bidraget med 0,4 pct.enheder i 2001. 
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3.5. Udenrigshandel, betalingsbalance og udlandsgæld 
Verdenshandlen udvikler sig fortsat forholdsvis svagt, og skønnes i år at 
vokse omkring 1½ pct., hvilket dog er en fremgang i forhold til sidste år, 
hvor verdenshandlen faldt for første gang siden 1982. Den danske eksport 
af varer og tjenester er berørt af den internationale afmatning, og ventes i 
år kun at vokse 2¾ pct. eller 1½ pct.enheder mindre end skønnet i Øko-
nomisk Redegørelse, august 2002. Den betydelige nedjustering er afledt af 
udviklingen i eksporten af tjenester, der faldt kraftigt i andet kvartal. Eks-
porten af varer vurderes fortsat at stige 4¼ pct. i år. 

Realvæksten i den samlede import af varer og tjenester i 2002 er ned-
justeret ¾ pct.enheder til 3¼ pct. afledt af blandt andet udviklingen i 
importen af tjenester og landbrugsvarer, der de seneste måneder har vist 
sig svagere end ventet i august.  
 Overskuddet på vare- og tjenestebalancen er i perioden 1998-2001 
forbedret med 63 mia. kr. og udgjorde 86¼ mia. kr. i 2001 primært af-
ledt af udviklingen i nettoeksporten af industri- og landbrugsvarer samt 
øvrige tjenester (søtransport). Overskuddet ventes at falde i år til 76½ 
mia. kr. Det skyldes en bytteforholdsforringelse på 1½ pct. foranlediget af 
blandt andet faldende eksportpriser på industri- og landbrugsvarer samt 
kraftigt faldende fragtrater på søtransport – en effekt som forstærkes af 
den svækkede dollarkurs, der tillige påvirker eksportværdien af energivarer 
negativt. I 2003 og 2004 ventes overskuddet på vare- og tjenestebalancen 
at stige til henholdsvis 79 og 81 mia. kr.  
 Saldoen på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret 3½ mia. 
kr. til 28 mia. kr. i 2002, som et nettoresultatet af nedjusteringer af over-
skuddet på vare- og tjenestebalancen på 7¾ mia. kr. og nedjustering af 
overførsler til udlandet på 4¼ mia. kr. I 2003 og 2004 ventes betalingsba-
lanceoverskud på 29 og 30 mia. kr. svarende til 2 pct. af BNP. 

Udlandsgælden ventes ultimo 2002 at udgøre 16¼ pct. af BNP. Opju-
steringen af udlandsgælden på 2½ pct. af BNP i forhold til august kan 
primært henføres til inkluderingen af skøn over værdireguleringen af 
Danmarks aktiver og passiver over for udlandet. Udlandsgælden ventes 
således kun at falde ½ pct. af BNP i år på trods af det betydelige overskud 
på betalingsbalancens løbende poster. Udlandsgælden ventes – eksklusive 
værdireguleringer – at falde til 13½ og 11 pct. af BNP ultimo 2003 og 
2004. 
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Udviklingen i eksporten 
Eksporten af industrivarer steg forholdsvis kraftigt i andet kvartal i år efter 
at have ligget på et stort set uændret niveau siden sommeren 2000. En 
foreløbig opgørelse for udviklingen i tredje kvartal peger dog på tilbage-
gang, og det vurderes, at denne udvikling vil holde ved året ud., jf. figur 
3.11a. 
 
Figur 3.11a. Eksporten af industrivarer 
 

Figur 3.11b. Indgang og beholdning af 
eksportordrer i industrien 
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Anm.: Ordreindgang og -beholdning er seksmåneders glidende gennemsnit. 
Kilde: ADAM´s databank og egne beregninger. 
 

Fremgangen i industrieksporten i andet kvartal var primært drevet af 
udviklingen inden for kemiske produkter, herunder farmaceutiske, og 
maskiner. Tilbageslaget i tredje kvartal kan også henføres til udviklingen 
inden for disse sektorer, hvor specielt eksporten af maskiner har været i 
betydelig tilbagegang de seneste måneder. 

Bedømt på ordrebøgerne er der heller ikke udsigt til vækst i industri-
eksporten i de nærmeste måneder. Industriens beholdning af eksportor-
drer har det seneste år udvist en faldende tendens, mens ordreindgangen 
har været forholdsvis stabil, jf. figur 3.11b. 

Der ventes i år en realvækst i industrieksporten på 4½ pct., hvilket in-
debærer niveaumæssige fald i den resterende del af året. Vendingen i de 
internationale konjunkturer skønnes imidlertid at trække op i 2003 og 
2004, hvor en jævn stigning gennem årene skønnes at resultere i gennem-
snitlige vækstrater på 5¼ og 7½ pct. 

Dansk industri har de senere år vundet eksportmarkedsandele efter en 
årrække med betydelige tab, jf. tabel 3.5. Denne udvikling skal ikke 
mindst ses i lyset af udviklingen i den indenlandske efterspørgsel. I perio-
den 1996-1998 steg den indenlandske efterspørgsel betydeligt, og med-
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virkede dermed til at dæmpe eksportvæksten blandt andet som følge af 
kapacitetsbegrænsninger. Siden 1999 har den indenlandske efterspørgsel 
udviklet sig forholdsvis afdæmpet, hvorved der har været plads til at vinde 
markedsandele, jf. også boks 3.6. Det skønnes også at blive tilfældet i år, 
mens der i 2003 og 2004 ventes tab af markedsandele, som følge af både 
kapacitetssituationen og svækkelser af lønkonkurrenceevnen. 
 
Tabel 3.5. Udviklingen i markedsandele og lønkonkurrenceevne 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 ---------------------------------- Pct. -------------------------------- 
Eksportmarkedsvækst ...... 10,4 10,3 5,9 12,1 0,6 0,4 6,5 8,4 
Industrieksport................ 6,2 5,3 7,5 12,8 2,6 4,5 5,2 7,4 
Markedsandele ................ -3,8 -5,1 1,6 0,7 2,0 4,1 -1,2 -1,0 
Arb.omk. pr. time:  
- Danmark ...................... 3,9 4,1 4,5 4,4 4,0 4,2 4,0 3,7 
- Udlandet....................... 3,2 2,6 2,5 3,2 3,0 2,9 3,0 3,2 
Effektiv kronekurs ........... -2,8 1,3 -1,6 -4,1 1,3 0,8 1,0 0,0 
Lønkonkurrenceevne....... 2,2 -2,6 -0,4 3,1 -2,2 -2,0 -1,9 -0,5 

 

Kilde: OECD, BLS og egne beregninger.      
 
 De danske lønninger har siden 1996 udviklet sig kraftigere end de 
udenlandske, men effekten heraf er blevet modgået af fald i den effektive 
kronekurs i 1996 og i 1999-2000. Den effektive kronekurs har været sti-
gende siden 2001, og det ventes også at blive tilfældet næste år. Den kraf-
tigere lønudvikling i Danmark end i udlandet får dermed fuld effekt på 
lønkonkurrenceevnen, som ventes svækket igennem hele prognoseperio-
den, jf. tabel 3.5. 

Eksporten af landbrugsvarer faldt svagt i første halvår 2002, og en 
foreløbig opgørelse over udviklingen i tredje kvartal peger på et yderligere 
svagt fald. For året som helhed ventes landbrugseksporten at falde med 
omkring ½ pct., mens der i 2003 og 2004 ventes en mindre fremgang på 
henholdsvis lidt over og lidt under 2 pct. Svinebestanden har i en længere 
periode ligget forholdsvis stabilt, hvilket også afspejles i eksportvæksten.  
  Eksporten af energivarer steg kraftigt i andet kvartal og holdt et relativt 
højt niveau i tredje kvartal. Væksten i energieksporten ventes på den bag-
grund at blive 15 pct. i år. Den kraftige stigning skal ses i lyset af et fald 
på over 11 pct. i 2001, primært afledt af eksplosionsulykken i Nordsøen. 
Der er således i år i nogen grad tale om en normalisering af energiekspor-
ten. I 2003 og 2004 ventes energieksporten at stige med henholdsvis 6 og 
4 pct. baseret på blandt andet de seneste skøn for produktionsvæksten. 
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 Den samlede reale vareeksport ventes i år at vokse 4¼ pct., hvilket er 
uændret i forhold til august. Over årene 2003 og 2004 skønnes vareeks-
porten at tiltage til henholdsvis 4½ og 5¾ pct. i takt med tiltagende in-
ternational vækst, jf. figur 3.12a. 
  De seneste par års forholdsvis kraftige vækst i den samlede eksport af 
tjenester er i år afløst af en betydelig mere afdæmpet udvikling, hvor der 
ventes et fald i størrelsesordenen 1¼ pct., jf. figur 3.12b.  

Inden for tjenestesektorerne er der dog fortsat betydelige bevægelser. 
Således lå eksporten fra turistsektoren i første halvår i år knap 30 pct. over 
2001-niveauet, hvilket blandt andet kan tilskrives en kraftig udvikling i 
omfanget af valutatransaktioner som følge af afskaffelsen af en række eu-
ropæiske valutaer. Stigningen fra turistsektoren modgås dog af udviklin-
gen i eksporten af øvrige tjenester, der i første halvår i år lå 22 pct. under 
2001-årsniveauet.    

 
Udviklingen i importen 
Importen af industrivarer steg kraftigt i andet kvartal afledt af udviklingen 
i investeringerne og eksporten af industrivarer. En foreløbig opgørelse for 
tredje kvartal viser et mindre fald i industriimporten, der dog ikke er nær 
så kraftigt som for eksporten af industrivarer. For året som helhed ventes 
importen af industrivarer at vokse 5½ pct., eller 1½ pct.enheder mere end 
skønnet i august, stigende til 5¾ og 8 pct. i 2003 og 2004. 
  
Figur 3.12a. Eksport og import af varer Figur 3.12b. Eksport og import af tjenester 
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Kilde: ADAM´s databank og egne beregninger. 
 

Efter at have været faldende siden 1998, sidste år med 1¼ pct., er der i 
år udsigt til en stigning i importen af energivarer på omkring 4¾ pct. 
Opjusteringen på 2¼ pct.enheder siden august kan henføres til nye stati-
stiske oplysninger, der peger på betydelig vækst i tredje kvartal. 
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 Den samlede vareimport ventes således i år og næste år at vokse 5 pct. 
stigende til 6¾ i 2004, jf. figur 3.12a. 

Importen af tjenester ventes i år at falde ca. 3 pct. afledt af et kraftigt 
fald i importen af øvrige tjenester på omkring 10 pct. Et fald, der delvist 
opvejes af en kraftig stigning i importen fra turistsektoren som følge af 
blandt andet valutatransaktionerne ved overgangen til euroen. 

Nettoeksporten reducerede BNP-væksten i 2001 med 0,1 pct.enhed. 
Det ventes også at blive tilfældet i år og næste år, mens der i 2004 skøn-
nes et negativt BNP-bidrag fra udenrigshandlen på 0,2 pct.enheder. 

 
Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgælden 
Saldoen på betalingsbalancens løbende poster viste i 1998 et underskud 
på 10¼ mia. kr. I 2001 var underskuddet vendt til et overskud på 34¼ 
mia. kr. svarende til en ændring på 3½ pct. af BNP, jf. tabel 3.6.  
 Overskuddet på vare- og tjenestebalancen udgjorde 86¼ mia. kr. i 
2001 eller 6,4 pct. af BNP, hvilket kun er overgået i lavkonjunkturårene 
1992 og 1993, hvor overskuddet var 6,6 og 6,8 pct. af BNP.   

Underskuddet på nettoeksporten af industrivarer i værdier er i perio-
den 1998-2001 reduceret fra knap 22 til 5¾ mia. kr., og har således med-
virket til en forbedring af handels- og betalingsbalancesaldoen på knap 
16¼ mia. kr. Den reale nettoeksport af industrivarer er i perioden forøget 
med knap 12½ mia. 1995-kr. og forklarer således lidt over 75 pct. af den 
værdimæssige stigning, mens den resterende ændring kan henføres til 
bytteforholdsforbedringer. I år ventes værdien af nettoindustrieksporten 
at falde omkring 4¾ mia. kr. i forhold til 2001, afledt af både mængde-
mæssig tilbagegang og bytteforholdsforringelser. Denne udvikling ventes 
at fortsætte i både 2003 og 2004.    
 Nettoeksporten af landbrugsvarer er i perioden 1998-2001 øget med 
8¾ mia. kr. og repræsenterede sidste år en værdi på 44¼ mia. kr. Den 
reale nettoeksport af landbrugsvarer er i perioden steget med ¼ pct., og 
væksten har dermed næsten udelukkende været afledt af bytteforholds-
forbedringer. Siden februar i år har eksportprisen på landbrugsvarer været 
faldende, hvilket afspejler en normalisering af priserne på animalske føde-
varer efter udbruddet af mund- og klovsyge i flere europæiske lande sidste 
år. Importprisen på landbrugsvarer steg omvendt i første halvår 2002 – 
afledt af ugunstige vejrforhold i Sydeuropa, der drev prisen på frugt og 
grøntsager op – men har stabiliseret sig i tredje kvartal. Nettoeksporten af 
landbrugsvarer vurderes således i år at reducere betalingsbalanceoverskud-



Kapitel 3 – Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

Økonomisk Redegørelse  December 2002 94 

det med 4 mia. kr. i forhold til 2001, mens niveauet herefter ventes fast-
holdt på omkring 40 mia. kr. i 2003 og 2004.  

 
Tabel 3.6. Ændringer i betalingsbalancens løbende poster siden 1998 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 

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

Handelsbalancen ........ 14,1 19,3 27,8 30,2 26,9 27,4 27,8 41,9 
- Landbrugsvarer ........ 35,5 1,5 4,0 8,8 4,6 4,8 5,0 40,5 
- Energivarer............... -1,3 3,0 13,6 9,7 14,3 16,9 18,2 16,9 
- Industrivarer ............ -21,9 11,1 11,2 16,2 11,5 8,7 7,4 -14,4 
- Andre varer .............. 1,7 3,6 -1,0 -4,6 -3,6 -2,9 -2,7 -1,0 

Tjenestebalancen........ 9,2 14,7 24,9 32,8 26,2 28,4 29,9 39,1 
- Turister.................... -0,7 0,3 1,5 3,4 5,3 6,2 7,0 6,3 
- Øvrige...................... 9,9 14,4 23,4 29,4 20,9 22,2 22,9 32,8 
Vare- og tjenestebal. ... 23,3 34,0 52,7 62,9 53,1 55,8 57,7 81,0 

Løn- og formueindk. .. -18,4 1,8 -10,7 -11,6 -6,9 -6,5 -5,2 -23,6 
EU-betalinger, netto... -3,4 1,3 0,2 0,7 -2,9 -2,7 -4,5 -7,9 
Andre løbende overf. .. -11,8 -6,7 -11,2 -7,5 -5,0 -7,3 -7,8 -19,6 

Løbende poster, i alt ... -10,2 30,5 30,9 44,5 38,2 39,2 40,2 30,0 
Do. i pct. af BNP ....... -0,9 2,6 2,5 3,4 2,9 2,9 2,9 2,0 

Kilde: ADAM´s databank og egne beregninger. 
 
På tjenestebalancen er posten øvrige tjenester, der primært udgøres af 

søtransport, forbedret 29½ mia. kr. i perioden 1998-2001. Af værdistig-
ningen kan omkring halvdelen henføres til øget real nettoeksport, mens 
den resterende del primært er afledt af den i perioden kraftige styrkelse af 
dollaren, som søtransport afregnes i. Siden august er fragtraterne på sø-
transport faldet kraftigt og dollaren er svækket yderligere. Der ventes på 
den baggrund en bytteforholdsforringelse for øvrige tjenester på hele 4¼ 
pct. i år, hvilket medvirker til at reducere værdien af nettotjenesteekspor-
ten med 6½ mia. kr. i forhold til 2001. Værdien af nettotjenesteeksporten 
ventes at stige svagt de kommende år og udgøre ca. 39 mia. kr. i 2004. 

Der ventes samlet set et overskud på betalingsbalancens løbende poster 
i år, næste år og i 2004 på henholdsvis 28, 29 og 30 mia. kr. svarende til 
2,0 pct. af BNP, jf. tabel 3.7. 

Udlandsgælden ventes ultimo 2002 at udgøre 16¼ pct. af BNP eller 
2½ pct. af BNP mere end skønnet i august. Opjusteringen kan primært 
henføres til inkluderingen af skøn over værdireguleringen af Danmarks 
aktiver og passiver over for udlandet i 2002 på 29 mia. kr. i udlandets 
favør. Udlandsgælden ventes således kun at falde ½ pct. af BNP i år på 
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trods af overskuddet på betalingsbalancens løbende poster. Udlandsgæl-
den ventes – med forbehold for værdireguleringer – at falde til 13½ og 11 
pct. af BNP ultimo 2003 og 2004. 

 
Tabel 3.7. Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgælden 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 ------------------------------ Mia.kr. ------------------------------
Løbende poster, i alt ........... -10,2 20,2 20,6 34,2 28,0 29,0 30,0 
Do. i pct. af BNP ............... -0,9 1,7 1,6 2,5 2,0 2,0 2,0 
Udlandsgæld, ultimo .......... 299,0 163,0 177,0 224,0 225,0 196,0 166,0 
Do. i pct. af BNP ............... 25,9 13,4 13,7 16,7 16,2 13,6 11,1 

Kilde: ADAM´s databank og egne beregninger. 

 
Boks 3.5 Betalingsbalancen og relativ indenlandsk efterspørgsel  
Der har historisk været en tæt sammenhæng mellem udviklingen i saldoen på betalings-
balancens løbende poster i pct. af BNP – herunder vare- og tjenestebalancen – og den 
relative indenlandske efterspørgsel. 
   I et forsøg på at afdække sammenhængen mellem udviklingen i vare- og tjeneste-
balancen i pct. af BNP (vtby) og den relative indenlandske efterspørgsel mellem Dan-
mark (iedk) og udlandet (ieud), er der opstillet og estimeret en fejlkorrektionsmodel:  

 
D(vtby) = 0,36 + 0,79 D(ieud) – 0,27 D(iedk) – 0,67 [vtby-1 + 0,40 iedk-1 – 0,40 ieud-1]     

                             (3,05)   (2,90)                  (-2,71)                (-5,52)                (-5,28)            (5,26) 

 
Anm.: Estimeret på kvartalsdata for perioden 1981q1-1998q4. R2 = 0,39. Test for at 

langsigtssammenhængen er en cointegrerende relation accepteres.      
 
   Fejlkorrektionsmodellen udtrykker, at der eksisterer en langsigtssammenhæng mellem 
udviklingen i vare- og tjenestebalancen og den relative indenlandske efterspørgsel, samt 
at ubalancer i forhold til langsigtssammenhængen tilpasses med 67 pct. hvert kvartal. 
Modellen udtrykker endvidere, at ændringer i den udenlandske indenlandske efter-
spørgsel påvirker udviklingen i vare- og tjenestebalancen kraftigere end en tilsvarende 
ændring i den danske indenlandske efterspørgsel. 
   Af figur a, der illustrerer fejlkorrektionsmodellens forklaringsevne, fremgår det, at der i 
slutningen af 2000 indtraf et brud i sammenhængen mellem vare- og tjenestebalancen i 
pct. af BNP og den relative indenlandske efterspørgsel. Bruddet kan henføres til udvik-
lingen i tjenestebalancen, der i 2001 – foranlediget af et markant niveaumæssigt over-
hæng fra slutningen af 2000 – udgjorde hele 3,1 pct. af BNP. Overskud af denne stør-
relsesorden er kun set i 1981 og 1991, hvor de udgjorde henholdsvis 3,0 og 3,1 pct. af 
BNP. Den betydelige stigning i overskuddet på tjenestebalancen i slutningen af 2000 
var afledt af en kraftig stigning i nettoeksportværdien af øvrige tjenester – herunder 
søtransport, primært som følge af kraftige stigninger i både fragtraterne på søtransport 
og i dollarkursen som søtransport afregnes i. 
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Boks 3.5 (fortsat) Betalingsbalancen og relativ indenlandsk efterspørgsel 
Figur a. Fejlkorrektionsmodellens forklaringsevne    
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Anm.: De observerede data for perioden indtil 1998q4 er endelige nationalregnskabstal, 
mens der for perioden 1999q1-2002q2 er anvendt de foreløbige nationalregn-
skabsdata. Fremskrivningen af de observerede data i perioden 2002q2-2004q4 
bygger på nærværende prognose. For perioden 1999q1-2004q4 er de beregnede 
data givet ved forecast på baggrund af fejlkorrektionsmodellen. 
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4. Produktion, arbejdsmarked, 
løn og priser 

 
Væksten i BNP skønnes i 2002 fortsat til 1½ pct. Det internationale opsving 
er udskudt og ventes først at tage fart et stykke inde i 2003. Som følge heraf er 
forventningen til væksten i 2003 nedjusteret til 1,8 pct. I 2004 ventes væksten 
blandt andet som følge af det internationale opsving at stige til 2,1 pct. 

I lyset af udviklingen på arbejdsmarkedet samt forventningerne til væksten  
er beskæftigelsen nedjusteret i 2002 og 2003 sammenlignet med Økonomisk 
Redegørelse, august 2002. Der ventes nu et samlet fald på 6.000 personer i år 
og en stigning på 3.000 personer til næste år. I 2004 ventes beskæftigelsen at 
vokse med ca. 13.000 personer. I modsætning til augustredegørelsen ventes 
ledigheden nu at stige med 1.000 personer fra 2001 til 2002 og 9.000 perso-
ner fra 2002 til 2003, mens ledigheden skønnes at falde igen fra 2003 til 
2004 med ca. 5.000 personer. Arbejdsstyrken er som følge heraf nedjusteret 
med 10.000 personer i 2002 sammenlignet med augustskønnet, så der nu 
ventes et fald i arbejdsstyrken i år. I 2003 og 2004 ventes igen positiv udvik-
ling i arbejdsstyrken.  

Lønstigningstakten på det private arbejdsmarked ventes i 2002 at blive 
4,1 pct. og 3,9 pct. i 2003. Skønnet for lønstigningstakten i 2003 er nedjuste-
ret en anelse i forhold til augustredegørelsen. I 2004 forhandles nye overens-
komster for størstedelen af det private arbejdsmarked. Lønstigningstakten i 
2004 antages at blive 3,7 pct., hvilket vil betyde en større stigning i den 
udbetalte løn end i de foregående år. 

Forbrugerprisinflationen ventes i 2002 at blive 2,4 pct., hvilket er en 
marginal opjustering i forhold til augustredegørelsen. Forbrugerprisstigninger-
ne ventes i 2003 og 2004 at falde til henholdsvis 2,0 pct. og 1,8 pct. Af-
dæmpningen i forbrugerprisinflationen skal ses i sammenhæng med øget pro-
duktivitet og aftagende lønstigninger i 2003 og 2004. Faldet i stigningstakten 
i 2004 kan endvidere henføres til sænkelsen af afgifterne på sodavand, spiritus 
og tobak i slutningen af 2003. 
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4.1. Produktion 
Der ventes fortsat moderat vækst i år på 1½ pct. Det er ½ pct.enhed mere 
end i 2001, hvor væksten foreløbig er opgjort til 1 pct., jf. figur 4.1a. Ses 
der bort fra mere ekstraordinære faktorer som f.eks. eksplosionen i Nord-
søen sidste år og udviklingen i søtransporterhvervet adskiller 2002 sig 
vækstmæssigt ikke markant fra 2001. Både inden for de private serviceer-
hverv og i industrien ventes lavere vækst i år sammenlignet med sidste år.  

Det internationale opsving er endnu en gang udskudt og ventes nu 
først at tage fart et stykke inde i 2003. Det har blandt andet bevirket, at 
BNP-væksten til næste år er nedjusteret til 1,8 pct. – 0,4 pct.enheder la-
vere end augustvurderingen. I 2004 ventes en svagt højere vækst på 2,1 
pct., hvilket blandt andet kan henføres til et større antal arbejdsdage1. 
 
Figur 4.1a. Vækst i realt BNP 1995-2004 Figur 4.1b. Vækstbidrag til BNP 2001-

2004 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

De svagere vækstudsigter for udlandet har bevirket en nedjustering af 
eksportvæksten både i år og til næste år. De ændrede skøn for udviklingen 
i det private forbrug og erhvervsinvesteringerne betyder, at der ikke sker 
en tilsvarende reduktion af importvæksten. Nettoeksporten bidrager der-
for negativt til væksten i både 2002 og 2003, jf. figur 4.1b. Det er fortsat 
det private forbrug, der ventes at være vigtigste vækstfaktor i prognosepe-
rioden, mens de private bruttoinvesteringer særligt til næste år og i 2004 
ventes øget i takt med, at opsvinget konsolideres. 

                                                 
1 I 2004 er det skudår, hvorfor der er en ekstra arbejdsdag. Derudover falder flere af de 
dage der normalt er arbejdsgiverbetalte fridage i weekenden. Begge forhold øger isoleret 
set produktionen og dermed BNP. 
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Nationalregnskabet fra første halvår 2002 viste i den foreløbige opgø-
relse en pæn vækst på ca. 1½ pct. sammenlignet med første halvår 2001. 
Det var lidt mere end ventet i august, hvilket især skyldes udviklingen i 
erhvervsinvesteringerne. De fleste indikatorer peger imidlertid i retning af 
et svagt andet halvår 2002. Bortset fra de seneste måneder har der således 
været en generel nedadgående tendens i konjunkturbarometrene inden for 
både industrien, bygge- og anlægssektoren og servicesektoren, jf. figur 
4.2a og boks 4.1. Samme mønster ses også i industriens omsætning og 
ordrebeholdning, jf. figur 4.2b. Et andet tegn på svagere aktivitet er ud-
viklingen i ledigheden, der har udvist en svagt stigende tendens siden 
begyndelsen af året, men fra august til oktober er steget med 5.700 perso-
ner, jf. nedenfor.  
 
Figur 4.2a. Konjunkturindikatorer (1) Figur 4.2b. Konjunkturindikatorer (2) 
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Anm.: Konjunkturindikatorerne er sæsonkorrigeret dog ikke for service, hvor der ikke 
kan sæsonkorrigeres før i 2003. For service er derfor vist et 12 måneders centreret 
glidende gennemsnit. De vandrette streger i figur 4.1a angiver gennemsnittet af 
konjunkturbarometret for henholdsvis industri og bygge- og anlæg siden 1998. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

I lyset af disse faktorer er der på trods af et pænt vækstforløb i første 
halvår 2002 ikke ændret meget i vurderingerne af væksten for de enkelte 
erhverv for året som helhed. Der ventes generelt svag vækst i de største 
erhverv som service og industri, mens revisionen af tjenesteeksporten har 
bevirket en nedjustering af øvrige erhverv (primært søtransport). 

Udskydelsen af det internationale opsving og som følge heraf nedjuste-
ringen af skønnene for væksten i eksporten og investeringerne i 2003 
medfører en svagere vækst inden for langt de fleste erhverv sammenlignet 
med augustvurderingen, jf. tabel 4.1.  
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Boks 4.1. Korrelationen mellem konjunkturindikatorerne og væksten 
De sammensatte konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik kan give en indikation 
af vækstudviklingen (BVT) i den ikke nationalregnskabsbelagte del af 2002. 
  Inden for bygge- og anlægssektoren er der korrelation og en statistisk signifikant 
sammenhæng mellem konjunkturindikatoren og den årlige BVT-vækstrate i samme 
kvartal (t-værdi i parentes). Konjunkturindikatoren for et kvartal kendes før BVT i 
dette kvartal og kan derfor give en indikation af BVT-udviklingen. Det kunne imidler-
tid være mere nærliggende at anvende sammenhængen mellem den sæsonkorrigerede 
kvartalsvise BVT-vækst og det sammensatte sæsonkorrigerede konjunkturbarometer, da 
konjunkturbarometeret burde sige noget om den kvartalsvise udvikling. Der har imid-
lertid vist sig ikke at være nogen signifikant sammenhæng imellem disse størrelser.  
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  Der er en positiv trend i udviklingen af BVT i forhold til barometret. Hvis der er 
neutrale forventninger i konjunkturbarometret (0), ventes BVT at blive 2,6 pct. højere 
end samme kvartal året før. For hver pct.enhed barometret ændres vil årsvækstraten i 
bygge- og anlægssektoren ændres med 0,069 pct.enheder. Anvendes denne meget 
simple sammenhæng til en fremskrivning af år til år-væksten for BVT i bygge- og 
anlægssektoren i tredje og fjerde kvartal 2002 peges der på en svagt aftagende år til år-
vækst, jf. figur a. Tilsvarende er der en signifikant sammenhæng mellem variationen i 
den kvartalsvise år til år-vækstrate for industriens BVT og variationen i det sæsonkorri-
gerede konjunkturbarometer for industrien: 
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  I industrien er der også ift. barometret en positiv trend i udviklingen af BVT. Her 
betyder neutrale forventninger en vækstrate i BVT på 2,4 pct. Den årlige vækstrate i 
BVT forventes at stige med 0,448 pct.enheder for hver pct.enhed barometret stiger. En 
fremskrivning på baggrund af konjunkturbarometeret viser, at der i de sidste kvartaler 
af 2002 vil være en årsvækstrate i BVT på omkring 0 pct., jf. figur b. 
 
Figur a. Årsvækstraten i BVT for bygge 
og anlæg og konjunkturbarometeret 

Figur b. Årsvækstraten i BVT for indu-
strien og konjunkturbarometeret 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel 4.1. Vækst i produktionen (BVT) fordelt på erhverv 
 2001 2001 2002 2003 2004 
 Pct. af 

BVT Dec. Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

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

 

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

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 
I hele prognoseperioden ventes størst vækst inden for industrien i 

2003, mens der inden for bygge- og anlægssektoren og servicesektoren 
ventes størst vækst i 2004. Inden for energiudvinding ventes i løbet af 
2003 og 2004 en tilbagevenden til mere normale forhold efter den høje 
vækst i år, der følger af produktionsfaldet i Nordsøen sidste år.  

Væksten i de private byerhverv, der udgør ca. 70 pct. af hele økonomi-
en, skønnes i 2002 til 1,4 pct., 1,8 pct. i 2003 og 2,5 pct. i 2004. I for-
hold til augustredegørelsen er der i år tale om en lille opjustering på 0,2 
pct.enheder, mens der til næste år er tale om en nedjustering på 0,4 
pct.enheder. 

 
4.2. Beskæftigelse, ledighed, kapacitetspres og arbejdsstyrke 
Presset på arbejdsmarkedet vurderes, særligt til næste år, at være mindre 
end skønnet tidligere. Det afspejles i en nedjustering af beskæftigelsen og 
en forventning om stigende ledighed ind i 2003. Det skal dog understre-
ges, at der som følge af den internationale konjunktursituation og -ven-
ding er større usikkerhed omkring udviklingen på arbejdsmarkedet end 
normalt.  
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Beskæftigelsen har i første halvår 2002 generelt udviklet sig mindre 
gunstigt end ventet tidligere2, og samtidig er ledigheden i år steget mere 
end ventet. Denne udvikling har sammen med forventningen om en for-
holdsvis behersket vækst i andet halvår 2002 givet anledning til en nedju-
stering af beskæftigelsen i år på i alt 12.000 personer, jf. tabel 4.2. Juste-
ringerne er udelukkende sket på det private arbejdsmarked. Ledigheden er 
i lyset af udviklingen frem til oktober 2002 opjusteret med ca. 2.000 per-
soner i år. Det betyder, at der i år ventes et fald i arbejdsstyrken, der sam-
let er nedjusteret med 10.000 personer, sammenlignet med augustredegø-
relsen, jf. nedenfor. 
 
Tabel 4.2. Beskæftigelse og arbejdsstyrke 
 2001 2001 2002 2003 2004 
  Dec.   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 1.000 

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

Privat sektor ................. 1892 10  0 -12 10  0  9 
Offentlig sektor ............   828   4  6   6   3  3  4 
I alt .............................. 2720 14  6 -6 13  3 13 
Landbrug mv.1) .............   111 -4 -3 -3 -3 -3 -3 
Industri.........................   451 -4 -5 -8   0 -3 -2 
Bygge- og anlægsvirk. ....   165   0 -3 -2   0 -1   2 
Private serviceerhverv 2) .. 1209 21 10   1 13   7 12 
Offentlige tjenester .......   784   2  6   6   3   3   4 
Arbejdsstyrke ............... 2865   9  4 -6 11 12   8 
Ledighed ......................   145 -5 -2   0 -2   9 -5 

 

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

I lyset af revisionerne af beskæftigelsen er produktivitetsvæksten i år 
opjusteret noget sammenlignet med augustredegørelsen og ventes at ligge 
på niveau med det historiske gennemsnit for perioden 1981-2000, jf. 
figur 4.3.  

I 2003 er beskæftigelsen ligeledes nedjusteret sammenlignet med au-
gustredegørelsen. Det skyldes nedjusteringen af væksten samt forventnin-
gen om, at der først kommer mere gang i arbejdsmarkedet, når opsvinget 
bliver synligt. Der ventes derfor en beskeden vækst i den samlede beskæf-

                                                 
2 I offentliggørelsen af nationalregnskabet fra andet kvartal 2002 blev beskæftigelsen 
samtidig nedjusteret i første kvartal. Endvidere var der en svagere fremgang fra første til 
andet kvartal end ventet i august. 
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tigelse på ca. 3.000 personer, stort set svarende til udviklingen i den of-
fentlige sektor. Det er ca. 10.000 personer færre end vurderet i august. 
Udviklingen modsvares af en stort set tilsvarende stigning i den gennem-
snitlige ledighed fra 2002 til 2003, hvor niveauet er opjusteret med 
13.500 personer i forhold til august. En del af stigningen i ledigheden i 
størrelsesorden 1.000-2.000 personer, kan dog henføres til en æn-
dring/omlægning af aktiveringsindsatsen i forbindelse med Flere i arbejde. 

 
Figur 4.3. Produktivitetsvækst i de private byerhverv 1981-2003 

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03
-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Produktion pr. beskæftiget Produktion pr. arbejdstim e

Pct. Pct.

 
 

Anm.: Beregnet ud fra BVT. De vandrette linjer angiver den gennemsnitlige vækst fra 
1981-2000. I beregningen af timeproduktiviteten i prognoseårene tages der højde 
for den aftalte gennemsnitlige arbejdstid og den demografiske sammensætning af 
arbejdsstyrken. Den faktiske arbejdstid kan dog ændre sig af andre årsager end 
disse faktorer. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Beskæftigelsesvæksten i 2003 er nedjusteret inden for bygge- og an-

lægssektoren, industri og serviceerhverv, hvor der nu ventes mindre stig-
ninger i produktionen sammenlignet med augustvurderingen. Der skøn-
nes således samlet set heller ikke vækst i den private sektors beskæftigelse 
til næste år. I lyset af justeringerne er produktivitetsvæksten i den private 
sektor og i de private byerhverv til næste år stort set uændret sammenlig-
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net med augustvurderingen på et niveau lidt over det historiske gennem-
snit. 

I 2004 hvor opsvinget ventes at have konsolideret sig, forudses igen 
pæn beskæftigelsesvækst. Beskæftigelsen ventes samlet at stige med 13.000 
personer, mens ledigheden skønnes at falde med 5.000 personer. I den 
private sektor er det inden for serviceerhverv og bygge- og anlægssektoren, 
at beskæftigelsen ventes at stige. Det er i disse erhverv, der ventes en for-
øget produktionsvækst fra 2003 til 2004. Der er beregningsteknisk forud-
sat en vækst i den offentlige sektors beskæftigelse på 4.000 personer i 
2004. Det er 1.000 personer mere end i 2003 og afspejler en lidt større 
vækst i det offentlige forbrug i 2004. 

Set over de tre prognoseår ventes en gennemsnitlig produktivitetsvækst 
i den private sektor og i de private byerhverv på linje med det historiske 
gennemsnit, jf. figur 4.3. Det dækker imidlertid over en lidt højere gen-
nemsnitlig produktivitetsvækst inden for industrien og bygge- og anlægs-
sektoren og lavere produktivitetsvækst inden for serviceerhvervene3.  
 
Ledighed og kapacitetspres 
Som nævnt tidligere ventes der stigende gennemsnitlig ledighed fra 2002 
til 2003 på i alt ca. 9.000 personer og fald fra 2003 til 2004 på ca. 5.000 
personer. Givet den ventede udvikling på arbejdsmarkedet og ledigheds-
niveauet fra september måned 2002 skal ledigheden således stige med ca. 
7.000 personer frem til midten af 2003. Herefter falder ledigheden lidt 
igen til et niveau lidt under 150.000 personer, jf. figur 4.4a.  

Ledighedsudviklingen i år skal blandt andet ses i lyset af en forholdsvis 
svag aktivitet sidste år og en forventet svag aktivitet i år. Frem til offent-
liggørelsen af ledighedstallet i september 2002 har der dog ikke været tegn 
på større stigninger i ledigheden. I september måned steg ledigheden 
imidlertid med 5.000 personer i forhold til august og med en yderligere 
stigning i oktober er ledigheden samlet steget med knap 10.000 personer 
siden årsskiftet4. 

Den svage stigning i ledigheden indtil september 2002 skal blandt an-
det ses i forbindelse med, at der tidligere kan have været en overefter-
spørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, og at der er betydelige omkostnin-
ger forbundet med at tilpasse beskæftigelsen til et forøget aktivitetsniveau. 

                                                 
3 Der vil i det kommende år blive taget regeringsinitiativer, der skal øge produktivitets-
væksten fremadrettet. 
4 En mindre del af stigningen de seneste måneder kan dog henføres til et fald i AF-
aktiveringen. 
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 Som følge af udsigten til et snarligt opsving har virksomhederne i lyset 
af et presset arbejdsmarked formentlig været tilbageholdende med at re-
ducere beskæftigelsen til det lavere aktivitetsniveau. Men i takt med, at 
opsvinget er blevet udskudt, og presset på arbejdsmarkedet er begyndt at 
tage en smule af, har mange virksomheder foretaget den nødvendige til-
pasning af beskæftigelsen, herunder været tilbageholdende med at ansætte 
nye medarbejdere. Endvidere vil den offentlige sektors beskæftigelse 
dæmpes i 2. halvår 2002. Tilbageholdenhed med nyansættelser afspejles 
blandt andet i en stigende ledighed for akademikere. 

 
Figur 4.4a. Ledighed og AF-aktivering 
1997-2004 

Figur 4.4 b. Faktisk og strukturel ledighed 
i forhold til arbejdsstyrken 
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Anm.:  Niveauet for den strukturelle ledighed er behæftet med usikkerhed. Til illustrati-
on af usikkerheden viser konfidensbåndene, at den faktiske strukturledighed 
med 80 pct. statistisk sandsynlighed ligger inden for disse bånd.  

Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
I lyset af den aktuelle situation og den ventede udvikling er der tegn på 

et let aftagende pres på arbejdsmarkedet ind i 2003. Det viser blandt an-
det beregningen af den strukturelle ledighed, hvor der til næste år ventes 
et lidt mindre ledighedsgab – sammenlignet med i år og med vurderingen 
af presset i 2003 fra augustredegørelsen5. I 2004 ventes igen øget le-
dighedsgab, jf. figur 4.4b. Det skal bemærkes, at ledigheden i hele prog-
noseperioden således ligger lavere end den strukturelle ledighed, hvilket 
indikerer, at arbejdsmarkedet fortsat befinder sig omkring kapacitetsgræn-
sen. 

                                                 
5 Finansministeriets beregning af den strukturelle ledighed skal fortolkes som den ledig-
hed, der på kort sigt er forenelig med en stabil løninflation. Beregningen, der er forbun-
det med nogen usikkerhed (jf. konfidensintervallerne i figur 4.4b), viser et fald fra 5,9 
pct. i 2000 til 5,6 pct. i 2004. 
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Flere indikatorer i indeværende år peger også i retning af et svagere 
pres på arbejdsmarkedet sammenlignet med tidligere. Udover ledigheds-
udviklingen de seneste måneder, der har været bredt funderet inden for 
forsikringskategorier og på tværs af amterne, er beskæftigelsesforventnin-
gerne i en række erhverv ikke-positive. Ligeledes var der et fald i ATP-
beskæftigelsen i tredje kvartal 2002 6. 

I en foreløbig vurdering fra arbejdsmarkedsrådene vedrørende fjerde 
kvartal 2002 ventes for første gang i en længere periode en stigning i den 
kvartalsvise år til år-ledighed7. I den seneste vurdering fra arbejdsmarkeds-
rådene omkring flaskehalse fra tredje kvartal 2002 meldes dog fortsat om 
flaskehalse på flere områder af det offentlige arbejdsmarked. Også på dele 
af det private arbejdsmarked meldes om flaskehalsproblemer, dog vurde-
res et mindre fald for servicesektoren sammenlignet med andet kvartal. 
Rådene ser i vurderingen fra tredje kvartal heller ikke på længere sigt 
markante ændringer i flaskehalssituationen, hverken på det offentlige eller 
det private arbejdsmarked. 

De private lønstigninger i tredje kvartal 2002 blev stort set som ventet 
4,1 pct., hvilket er højere end i udlandet. Det underbygger opfattelsen af, 
at der fortsat er et vist pres på arbejdsmarkedet.  
 
Arbejdsstyrken 

Den ventede udvikling i beskæftigelse og ledighed er forenelig med, at 
arbejdsstyrken falder med 6.000 personer i 2002 og stiger med henholds-
vis 12.000 og 8.000 personer i 2003 og 2004. Niveauet for arbejdsstyrken 
er således nedjusteret med ca. 10.000 personer i 2002 og 2003 alene som 
følge af udviklingen i år. Udviklingen i 2002 vurderes overvejende at være 
konjunkturbetinget. Siden augustredegørelsen er der således kun i be-
grænset omfang justeret i skønnene for antallet af overførselsmodtagere, 
der reducerer arbejdsstyrken. Som følge af, at tilgangen til efterløn de 
seneste måneder har ligget lidt højere end ventet i augustredegørelsen, er 
antallet af efterlønsmodtagere opjusteret en anelse, jf. tabel 4.3. Omvendt 
er antallet af førtidspensionister nedjusteret som følge af nye oplysninger 
fra Danmarks Statistik. 
                                                 
6 Den foreløbige opgørelse af ATP-beskæftigelsen for 3. kvartal 2002 viste et fald i den 
samlede sæsonkorrigerede lønmodtagerbeskæftigelse på ca. 20.000 fuldtidspersoner. De 
foreløbige sæsonkorrigerede beskæftigelsestal er dog behæftet med nogen usikkerhed og 
indflydelsen på nationalregnskabstallene er mere usikker end normalt som følge af et 
skift i opgørelsesmetoden.  
7 Rådene forventer således en stigning i ledigheden på 1 pct. fra 4. kvartal 2001 til 4. 
kvartal 2002.  
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Tabel 4.3. Skøn for efterlønsmodtagere, overgangsydelse og førtidspen-
sionister i august og december 

 2001 2002 2003 2004 
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

 1.000 
personer ---------- Årlig ændring, 1.000 personer ---------- 

Efterlønsmodtagere ...... 159   9,5 11,0  5,0  5,5  5,0 
Overgangsydelse ..........   20 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -5,0 
Førtidspensionister ....... 259   1,0 -2,5 -3,5 -3,0 -3,5 
I alt 438   6,5  4,5 -2,5 -1,5 -3,5 

 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Konjunktursituationen på arbejdsmarkedet kan betyde, at personer 

uden for arbejdsstyrken vil være mere tilbageholdne med at søge arbejde, 
fordi det er sværere at finde et job. Det gælder især for studerende.  

Derudover kan udviklingen i den registrerede ledighed være undervur-
deret, idet der i dag er færre forsikrede personer end tidligere (ca. 30.000 
personer fra 1996 til 2002). Hvis en ikke-forsikret bliver ledig, kan per-
sonen enten gå på kontanthjælp eller vælge i en periode at være selvfor-
sørget. I tilfælde af selvforsørgelse vil personen ikke indgå i den registrere-
de arbejdsstyrke8.  

Nedjusteringen af arbejdsstyrken i 2002 ændrer ikke umiddelbart på 
vurderingen af, hvad der kan realiseres af arbejdsstyrkevækst frem til 
2010. Konjunktursituationen vil i sig selv påvirke arbejdsstyrkeudviklin-
gen, men over tid ventes bidragene herfra at blive udjævnet.  

Stigningen i arbejdsstyrken fra 2000 til 2004 på ca. 23.000 personer 
følger den ventede udvikling i det udmøntede forløb fra den seneste ar-
bejdsstyrkefremskrivning, Finansredegørelse 20029. Det udmøntede forløb 
er den vækst, der ventes i arbejdsstyrken som følge af allerede gennemfør-
te initiativer (førtidspensions- og efterlønsreform, Flere i arbejde) og det 

                                                 
8 På den anden side viser AKU-statistikken, der er en forholdsvis detaljeret arbejdsmar-
kedsstatistik baseret på en stikprøve af befolkningen (interviewbaseret), en stort set 
uændret beskæftigelse, ledighed og arbejdsstyrke, når de tre første kvartaler af 2002 
sammenlignes med samme periode 2001. Fordelt på alder har der været fald i arbejds-
styrken for de 15-29 og 30-54-årige, mens den er steget for de 55-66-årige. Udviklingen 
skal dog sættes i forhold til et endnu større fald i antallet af personer mellem 15 og 54 år, 
mens antallet af 55-66-årige er steget mere end arbejdsstyrken. 
9 I Finansredegørelse 2002 er der på baggrund af en ny befolkningsfremskrivning fra 
DREAM-gruppen foretaget en ny arbejdsstyrkefremskrivning. Der er her lavet en mere 
specifik vurdering af, hvilken vækst der kan ventes i arbejdsstyrken som følge af allerede 
vedtagne initiativer og allerede stedfundne tendenser. 
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historiske fald i tilgangen til permanente og midlertidige tilbagetræk-
ningsordninger.  
 
Tabel 4.4. Bidrag til ændring i arbejdsstyrken, 2000-2004 
 Grund-

forløb 
Overførsels-
frekvenser 

Samlet 
ændring 

   -------------- 1.000 personer -------------
Arbejdsstyrken ............................................. -20  43   23  
Overførselsmodtagere uden for arbejdsstyr-
ken og øvrige udenfor arbejdsstyrken ...........  -53 43  -10  
  -  Overgangsydelse ..................................... -3 21  18  
  -  Efterløn .................................................. -19 -5  -24  
  -  Førtidspension ........................................ -16 28  12  
  -  Øvrige1) .................................................. -12 -4  -16  
15-66-årige .................................................. 33 -  33  

 

Anm.: Grundforløbet er beregnet ved at fastholde andelen af befolkningen (fordelt på 
alder, køn og herkomst) i de enkelte arbejdsmarkedskategorier på niveauet i 
2000. Overførselsmodtagerne vedrører kun 15-66-årige. 

1) Inklusive 65-årige folkepensionister og personer i arbejdsstyrken over 66 år. 
Kilde:  Egne beregninger og Finansredegørelse 2002. 
 

Underliggende falder arbejdsstyrken med 20.000 personer fra 2000 til 
2004 som følge af den demografiske udvikling, jf. tabel 4.410. Det dækker 
over et stigende antal 15-66-årige, men flere på ordninger der reducerer 
arbejdsstyrken. Den demografiske udvikling betyder, at erhvervsdeltagel-
sen skal øges svarende til 43.000 personer for, at arbejdsstyrkevæksten på 
23.000 personer kan realiseres.  

Det ventes, at udfasningen af overgangsydelsen og den lavere tilgang til 
førtidspension, herunder førtidspensionsreformen, vil bidrage til forøgel-
sen af erhvervsdeltagelsen i forhold til det demografiske forløb. Omvendt 
vil efterlønnen og øvrige uden for arbejdsstyrken i forhold til det demo-
grafiske forløb ikke bidrage til øget erhvervsdeltagelse frem til 2004. Det 
skyldes blandt andet, at efterlønsreformen ikke fuldt ud kan opveje udvik-
lingen i antallet af personer på efterløn som følge af konstante tilgangsfre-
kvenser fra 2000. Desuden får en nedsættelse af folkepensionsalderen til 
65 år effekt fra 2004.  

Den mellemfristede fremskrivning til 2010 kræver en stigning i ar-
bejdsstyrken på 65.000 personer. Som følge af allerede stedfundne tiltag 

                                                 
10 I det demografiske forløb sættes erhvervsdeltagelsen og befolkningsandelene på de 
forskellige overførselsordninger fordelt på alder, køn og herkomst på 2000-niveau, i 
relation til en fremskrivning af befolkningen til 2010 fordelt på alder, køn og herkomst. 
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herunder  efterløns- og førtidspensionsreform samt Flere i Arbejde vurde-
res arbejdsstyrken at kunne stige med i alt 25.000 personer (det udmøn-
tede forløb).  

Det betyder, at der udestår en yderligere indsats for at styrke erhvervs-
deltagelsen svarende til, at arbejdsstyrken kan øges med yderligere ca. 
40.000 personer. Initiativer der skal få de unge hurtigere gennem uddan-
nelsessystemet og bedre integration kan nævnes som eksempler på områ-
der, hvor der vurderes at ligge et betydeligt potentiale11. 
 
4.3 . Løn 
Lønstigningstakten i den private sektor ventes at blive 4,1 pct. i 2002, 3,9 
pct. i 2003 og 3,7 pct. i 2004. For 2002 er det uændret i forhold til vur-
deringen i august, mens skønnet for 2003 er nedjusteret med 0,1 
pct.enheder. Skønnene indebærer, at lønstigningstakten fortsat vil være på 
et relativt højt niveau i forhold til et overenskomstbaseret referenceforløb 
for udviklingen i timefortjenesten på DA-området, jf. figur 4.5a. 
 
Figur 4.5a. Timefortjeneste og reference-
forløb på DA-området 

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

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

                                                 
11 Lavere skat på arbejdsindkomst fra 2004 kan afhængig af udformningen i begrænset 
omfang også bidrage til den forudsatte stigning i arbejdsudbuddet. 
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Lønstigningstakten – som opgjort i DA’s kvartalsvise lønstatistik – steg 
fra knap 4 pct. i andet kvartal til godt 4 pct. i tredje kvartal 2002. Det 
skyldes fortrinsvis indregningen af højere aftalte pensionsbidrag.  

Det forventede fald i lønstigningstakten fra 2002 til 2003 skal ses i ly-
set af ændrede skøn for ledigheden i 2003. I 2004 ventes ledigheden igen 
at falde som følge af en øget vækst. Isoleret set vil det øge presset på ar-
bejdsmarkedet.  

I foråret 2003 skal en række af overenskomstområderne, herunder in-
dustrien og bygge/anlæg forhandle satser for den resterende del af indevæ-
rende overenskomstperiode, som løber frem til foråret 2004. I 2003 skal 
der forhandles nye overenskomster for slagteriarbejdere og medlemmer af 
Finansforbundet. 

I 2004 forhandles nye overenskomster for størstedelen af det private 
arbejdsmarked. Den forudsatte lønstigning på 3,7 pct. i 2004 kan medfø-
re en større stigning i den udbetalte løn end i årene forud. Samtidig for-
ventes inflationen i gennemsnit at være knap 2 pct. i prognoseperioden, 
og den reale timeløn inklusive pension vil derfor med skønnene for løn-
stigningstakten i 2003 og 2004 stige med gennemsnitlig godt 1¾ pct. 
Det svarer til gennemsnittet for perioden 1997 til 2002.  

Virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger ventes at stige med 4,2 
pct. i 2002 og 4,0 pct. i 2003. Udviklingen i de øvrige arbejdsomkost-
ninger skønnes således at hæve stigningstakten med 0,1 pct.enhed i begge 
år i forhold til stigningen i timefortjenesterne. I 2003 skal det blandt an-
det ses i sammenhæng med afviklingen af ATP-kompensationen på Fi-
nansloven for 2003, der ellers ville overkompensere erhvervene for meraf-
giftsbetalinger vedrørende energiafgifter. 

Høje lønstigninger er hovedårsagen til, at virksomhedernes samlede 
arbejdsomkostninger de sidste fem år er vokset hurtigere i Danmark end i 
udlandet, jf. figur 4.5b. Dette forhold ventes også at være gældende i 
prognoseperioden, men i modsætning til tidligere vil virkningen på de 
danske virksomheders konkurrenceevne formentlig ikke blive modereret 
af et fald i den effektive kronekurs.  

Lønstigningstakten i fremstillingsvirksomheder er siden andet kvartal 
2001 gradvist faldet fra 5,3 pct. til 4,2 pct. i tredje kvartal 2002. Stig-
ningstakten er dog for første gang i et år steget – med 0,6 pct.enheder fra 
andet til tredje kvartal 2002. Siden fjerde kvartal 2001 er stigningstakten i 
bygge/anlæg gradvist øget til 4,8 pct. i tredje kvartal 2002, jf. figur 4.6a. 
Det bekræfter, at det forudgående forløb skal ses i forhold til ekstraordi-
nært store gene-, akkord- og bonusbetalinger i fjerde kvartal 2000 i for-
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bindelse med afslutningen af større projekter. De nye tal tyder ikke 
umiddelbart på et aftagende pres inden for bygge- og anlægserhvervet. I 
de serviceprægede erhverv er stigningstakten faldet yderligere som følge af 
bortfaldet af feriefridagseffekterne.  

Lønstigningstakten for tredje kvartal skal ses i lyset af indregningen af 
en stigning i pensionsbidraget. Det påvirker især stigningstakten i byg-
ge/anlæg og fremstillingsvirksomhed. 

 
Figur 4.6a. Lønudvikling på hovedbran-
cher inden for DA-området 

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

1

2

3

4

5

6

94 95 96 97 98 99 00 01 02
1

2

3

4

5

6

Fremstilling Bygge/anlæg Service

Pct. Pct.

1

2

3

4

5

6

94 95 96 97 98 99 00 01 02
1

2

3

4

5

6

Hele DA Arbejdere Funktionærer

Pct. Pct.

 

Kilde:  DA. 
 

Mens stigningstakten i tredje kvartal 2002 faldt for funktionærer, steg 
den relativt kraftigt for arbejdere i tredje kvartal, jf. figur 4.6b. Den højere 
stigningstakt for arbejdere kan henføres til indregningen af det øgede pen-
sionsbidrag. Bidraget til stigningstakten for arbejdere var således 1,4 
pct.enheder i tredje kvartal mod 0,7 pct.enheder i andet kvartal 2002. 

På baggrund af overenskomsterne på det statslige og kommunale om-
råde vurderes årslønnen ekskl. reststigning i den offentlige sektor at stige 
med 2,5 pct. i 2002, 3,6 pct. i 2003 og 3,3 pct. i 2004, jf. tabel 4.5.  

Lønstigningstakten i staten steg markant fra midten af 2000 til første 
kvartal 2002. Det skyldes i vidt omfang profilen i den foregående over-
enskomst, men samtidig har der været en øget reststigning. På trods af 
faldet i lønstigningstakten i staten i andet og tredje kvartal 2002, er der 
stadig en væsentlig reststigning. 
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Tabel 4.5. Lønstigninger og satsreguleringsprocent 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 ----------------- Stigning, pct. ---------------- 
Privat sektor:       
Timelønomkostninger .............................. 4,7 3,9 4,3 4,2 4,0 3,7
Timefortjeneste ......................................... 4,8 3,6 4,2 4,1 3,9 3,7
Årsløn for arbejdere .................................. 3,8 3,4 3,5 3,8 3,7 3,6
Årsløn for funktionærer ............................ 4,3 3,8 4,1 3,8 3,8 3,6
Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning .. 2,6 2,8 3,3 2,5 3,6 3,3
Satsreguleringsprocent1).............................. 2,6 3,2 3,2 2,7 3,2 3,2

 

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

1) Satsreguleringsprocenten er skønnet for 2004. Reguleringen af beløbsgrænser mv. 
i skattesystemet er i de angivne år sket med en procentsats svarende til satsregule-
ringsprocenten plus 0,3. 

Kilde: DA samt egne beregninger. 
 
De nye overenskomster i både staten og kommunerne indebærer isole-

ret set en betydelig reduktion af lønstigningstakten frem til andet kvartal 
2003, jf. figur 4.7a og b, hvilket også skal ses i lyset af de forholdsvis høje 
aftalte lønstigninger i slutningen af forrige overenskomstperiode.  

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

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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4.4. Priser 
I 2002 ventes stigningstakten i forbrugerpriserne at blive 2,4 pct. Det er 
en marginal opjustering sammenlignet med skønnet i august. I de kom-
mende år ventes forbrugerprisinflationen at falde til henholdsvis 2,0 pct. i 
2003 og 1,8 pct. i 2004.  
 
Figur 4.8a. Forbruger- og nettopriser, 
årsstigningstakt 

Figur 4.8b. Prisen på tjenesteydelser og 
brændstof, årsstigningstakt 
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Anm.: Tjenesteydelser er opgjort eksklusive husleje. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
De seneste måneder har forbrugerprisstigningerne ligget på omkring 

2,4 pct., jf. figur 4.8a. Det er lidt mere end ventet i augustvurderingen. 
Den højere end ventede stigningstakt i forbrugerpriserne kan blandt an-
det tilskrives øgede prisstigninger på tjenesteydelser, jf. figur 4.8b. Derud-
over har den seneste udvikling i olieprisen givet anledning til en markant 
højere prisstigningstakt på brændstof. 
 
Figur 4.9a. Engrospriser, årsstigningstakt Figur 4.9b. Den effektive kronekurs 
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Kilde: Danmarks Statistik og Nationalbanken. 
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Stigningen i engrospriserne er aftaget igennem 2002, jf. figur 4.9a. 
Udviklingen vurderes blandt andet at kunne henføres til anden-runde 
effekter af det seneste års faldende råvarepriser. Endvidere har en højere 
effektiv kronekurs bidraget til at mindske prisstigningerne på importerede 
varer, jf. figur 4.9b. 

Samlet set ventes i 2002 en stigning i forbrugerpris- og nettoprisindek-
set på henholdsvis 2,4 pct. og 2,5 pct., jf. tabel 4.6. Det er en opjustering 
på 0,1 pct.enhed i forhold til vurderingen i august. Det er primært inden-
landske forhold, herunder relativt høje prisstigninger på tjenesteydelser, 
som bidrager til den lidt højere forbrugerprisinflation i 2002, og bidraget 
fra den underliggende inflation er således opjusteret. 
 
Tabel 4.6. Prisudvikling og forklarende faktorer 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 -------------------------- Stigning, pct. --------------------- 
EU-harmoniseret forbruger-
prisindeks (HICP) ................ 2,1 2,7 2,3 2,4 1,9 1,7 
Forbrugerprisindeks..............  2,5 3,0 2,4 2,4 2,0 1,8 
Afgifter, bidrag ..................... 0,4 -0,2 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 
Nettoprisindeks ....................  2,1 3,2 2,4 2,5 2,2 2,1 
 ------------------- Vækstbidrag, pct.enhed -----------------
Fødevarer ............................. 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 
Energi .................................. 0,1 1,2 -0,1 0,1 0,1 0,1 
Husleje og offentlige takster.. 0,8  1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 
Importvarer, ekskl. energi ..... -0,0 0,6 0,2 0,0 0,1 0,2 
Underliggende inflation........ 1,1 0,1 0,9 1,3 1,0 0,9 
 -------------------------- Stigning, pct. --------------------- 
Enhedslønomkostning1) ........ 1,9 -0,1 2,1 1,8 1,6 1,5 
Lønkvote, pct. af BVT1) ........ 62,5 61,9 62,3 62,2 62,1 61,9 

 

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

I de kommende år ventes en aftagende udvikling i forbrugerprisstig-
ningstakten, som ventes at falde til 2,0 pct. i 2003 og 1,8 pct. i 2004.  

Forventningen til forbrugerprisinflationen i 2003 er opjusteret med 
0,2 pct.enheder. Opjusteringen skal ses i sammenhæng med et lidt højere 
bidrag fra den underliggende inflation i 2003, som følge af en svagere 
afdæmpning i prisstigningstakten på serviceydelser end tidligere ventet. 
Endvidere ventes en lidt højere stigning i bilpriserne, som følge af blandt 
andet prisharmonisering med de andre EU-lande, jf. boks 4.2.  
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Energipriserne ventes kun at stige moderat i 2003, idet den lavere dol-
larkurs ventes at slå fuldt igennem i 2003 og derved delvist neutralisere 
priseffekten af eventuelle olieprisstigninger. 

 
Boks 4.2. Prisudviklingen for personbiler i Danmark 
Den 1. oktober 2002 indførtes et nyt EU-direktiv med nye regler for salg af biler og 
reservedele. Direktivet har til formål at liberalisere bilmarkederne i EU.  
 Det ventes, at EU-direktivet i de kommende år vil indebære en vis harmonisering 
af bilpriserne i EU-landene. Prisniveauet i Danmark ligger på nuværende tidspunkt 
omkring 22 pct. under det gennemsnitlige prisniveau i EU, jf. figur a. Det kan betyde, 
at årsstigningstakten for de danske bilpriser i denne periode bliver i overkanten af 
udlandets.  
 Det er endnu tvivlsomt om en sådan pristilpasning faktisk er i gang, og i hvilket 
omfang den vil slå igennem. År til år-stigningstakterne for bilpriser i Danmark har i de 
seneste måneder ligget på omtrent 4 pct., hvilket er væsentligt over prisstigningerne i 
EU-landene, jf. figur b. Men set i sammenhæng med prisfaldet i 2000 og de meget lave 
prisstigninger i 2001 har prisstigningerne for de tre år som helhed ligget på linje med 
prisstigningstakterne i euroområdet. 
 
Figur a. Prisforskelle for personbiler i 
EU-landene (producentpriser) 

Figur b. Stigningstakten i HICP-
indekset for personbiler 
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Anm.: EU-gennemsnittet er et sammenvejet gennemsnit over EU-landene eksklusiv 

Danmark. Som vægte anvendes landevægtene fra HICP-indekset. 
Kilde: EU-kommissionen, Eurostat, Danske bilimportører og egne beregninger. 

 
Afdæmpningen i forbrugerprisstigningerne i 2003 og 2004 følger pri-

mært fra et lavere bidrag fra den underliggende inflation. Dette skal ses i 
sammenhæng med en lavere vækst i enhedslønomkostningerne, som følge 
af øget produktivitet og aftagende lønstigninger i 2003 og 2004. Det mo-
derate fald i lønkvoten indikerer dog, at den lavere vækst i enhedslønnin-
gerne ventes at blive delvist opvejet af stigende avancer. Der er primært 
tale om en genopretning efter et væsentligt fald i avancerne i 2001.   
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En del af afdæmpningen i forbrugerprisinflationen i 2004 skyldes sæn-
kelsen af afgifterne på sodavand, spiritus og tobak i slutningen af 2003, 
som ventes at reducere forbrugerprisstigningen med omkring 0,1 
pct.enhed. Kombineret med skattestoppets nominalprincip bliver det 
samlede bidrag fra afgifterne således -0,3 pct.enheder i 2004.  

Den underliggende inflation, som er et udtryk for den indenlandske 
markedsbestemte inflation, har igennem den forløbne del af 2002 ligget 
på omkring 3,5 pct., jf. figur 4.10a. Det kan blandt andet tilskrives de 
relativt høje prisstigninger på serviceydelser samt generelt øgede avancer. 
For 2002 som helhed ventes den underliggende inflation at blive omkring 
3,5 pct.  

I de kommende år vurderes den underliggende inflation at aftage til 
2,8 pct. i 2003 og 2,6 pct. i 2004. Dette skal som nævnt ses i lyset af en 
lavere vækst i enhedslønomkostningerne i de kommende år. 
 
Figur 4.10a. Den underliggende inflation Figur 4.10b. Inflationen i Danmark og 

Euroområdet 
Pct. Pct.

-1

0

1

2

3

4

5

96 97 98 99 00 01 02
-1

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

97 98 99 00 01 02
0

1

2

3

4

Danmark Euroområdet

Pct. Pct.

Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 
 

De seneste måneder har den danske stigningstakt i det EU-
harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) ligget over euroområdet, jf. 
figur 4.10b. Forskellen mellem Danmarks og euroområdets HICP-
inflation kan til dels forklares af øgede danske prisstigninger inden for 
transport, som følge af højere prisstigninger på personbiler, jf. tabel 4.7. 
Samtidig bidrager den fortsat højere stigningstakt i brændselspriserne til 
at øge forbrugerprisinflationen i Danmark over euroområdet. 

Kerneinflationen – målt ved HICP-indekset ekskl. uforarbejdede 
fødevarer og energi – har siden starten af 2002 ligget relativ stabilt på 
omkring 2,5 pct. i både Danmark og euroområdet. 
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Tabel 4.7. HICP-inflation i Danmark og Euroområdet 
 Danmark Euroområdet 

 
Vægte 

Okt. 
2002 

Seneste 
12 mdr. Vægte 

Okt. 
2002 

Seneste 
12 mdr. 

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

Anm.: Seneste 12 mdr. er opgjort som den gennemsnitlige inflationsrate over de seneste 
12 måneder. 

Kilde: Eurostat. 
 

Samlet set ventes HICP-inflationen for Danmark i 2002 at blive 2,4 
pct. mod 2,3 pct. i euroområdet. I de kommende år ventes inflationen i 
Danmark stort set at ligge på linje med euroområdets.  
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5. Offentlige finanser og  
finanspolitik 
 
Overskuddet på den offentlige saldo skønnes at udgøre 21,4 mia.kr. i 2002, 
hvilket svarer til 1,5 pct. af BNP og 24,6 mia.kr. i 2003 svarende til 1,7 pct. 
af BNP. I 2004 forudsættes overskuddet på den offentlige saldo at udgøre 
33,5 mia. kr. svarende til 2,2 pct. af BNP. Overskuddet på de offentlige fi-
nanser er nedjusteret med ca. 8 mia.kr. i 2002 og 2003 i forhold til Økono-
misk Redegørelse, august. 2002. Heraf skyldes 3-4 mia.kr. tekniske revisioner, 
mens de øvrige nedjusteringer skyldes virkninger af lavere beskæftigelse.            

Det offentlige udgiftstryk skønnes at falde fra 53,4 pct. af BNP i 2001 til 
52,4 pct. af BNP i 2004. Faldet i udgiftstrykket skyldes overvejende lavere 
renteudgifter på den offentlige gæld, blandt andet på grund af et fald i rente-
niveauet.  

Skattetrykket forventes at falde fra 49,1 pct. af BNP i 2001 til 48,2 pct. 
af BNP i 2004. Det skyldes overvejende, at Særlig Pensionsopsparing er om-
lagt til en tvungen individuel pensionsordning og derfor udgår af skattetrykket 
fra 2002. Hertil kommer bidrag fra lavere person- og selskabsskatteindtægter. 
I modsat retning trækker, at provenuet fra pensionsafkastskatten ventes at bli-
ve normaliseret i 2004 efter et meget lavt provenu i perioden 2001-2003, der 
skyldes faldende aktiekurser.   

Finansloven og de kommunale budgetter for 2003 vil samlet set medføre, 
at finanspolitikken har en omtrent neutral aktivitetsvirkning i 2003. Finans-
politikken vurderes at være afstemt konjunktursituationen med et fortsat pres 
på arbejdsmarkedet og vækstbidrag fra det stedfundne rentefald.  

ØMU-gælden skønnes at falde fra 44,7 pct. af BNP i 2001 til 39,0 pct. af 
BNP i 2004. Gældskvoten nedbringes dermed mærkbart på trods af tekniske 
forhold, der isoleret har bidraget til en forøgelse af ØMU-gælden.        

Finanspolitikken vurderes at være holdbar, da overskuddet på den struktu-
relle saldo er tilstrækkeligt til at rumme de fremtidige udgiftsstigninger, der 
følger af befolkningsaldringen mv. Realiseringen af 2010-målsætninger, her-
under den forudsatte stigning i beskæftigelsen, er en betingelse for råderummet 
til forbedret offentlig service og lavere skat på arbejdsindkomst fra 2004.         
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5.1. Den offentlige saldo og gæld 
På baggrund af den forventede udvikling i samfundsøkonomien og i de 
offentlige udgifter og indtægter skønnes overskuddet på de samlede of-
fentlige finanser at udgøre 21,4 mia.kr. i 2002 og 24,6 mia.kr. i 2003, jf. 
tabel 5.1. Overskuddet skønnes til henholdsvis 1,5 pct. af BNP i 2002 og 
1,7 pct. af BNP i 2003.  
 
Tabel 5.1. Oversigt over den offentlige saldo og gæld  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 --------------------- Mia.kr. ---------------------- 
Den offentlige saldo1) ............................ 38,8 31,7 36,6 21,4 24,6 33,5 
Saldoen fordelt på delsektorer:       

Stat og kommuner........................... 22,1 12,4 14,6 7,2 11,0 22,7 
Sociale kasser og fonde1) ................... 16,7 19,3 22,1 14,3 13,7 10,8 

 ------------------- Pct. af BNP ------------------- 
Den offentlige saldo1) ............................ 3,2 2,4 2,7 1,5 1,7 2,2 
De samlede udgifter .............................. 55,1 53,2 53,4 53,3 52,7 52,4 
De samlede indtægter,1)  heraf: ............... 58,3 55,6 56,1 54,8 54,4 54,6 
 Skatter1) ........................................... 51,2 48,9 49,1 48,0 47,8 48,2 
 Andre indtægter .............................. 7,1 6,8 7,1 6,8 6,6 6,4 
Nettorenteudgifter ................................ 2,3 1,8 1,4 1,4 1,1 1,1 
Den strukturelle saldo1) ......................... 1,8 2,0 2,5 1,7 1,9 1,9 
ØMU-gæld i mia. kr. ............................ 639,7 606,3 601,4 614,0 606,0 585,8 
Do. i pct. af BNP.................................. 52,7 46,8 44,7 44,3 42,0 39,0 
Statsgæld i mia. kr................................. 561,7 538,3 513,5 529,8 542,5 - 
Do. i pct. af BNP.................................. 46,3 41,5 38,2 38,2 37,6 - 

Anm.: De historiske tal for 1999-2001 er baseret på de seneste oplysninger fra Dan-
marks Statistik, jf. Statistiske Efterretninger 2002:29, Offentlige finanser af 8. no-
vember 2002.    

1) I 1999-2001 indgår Særlig Pensionsopsparing (SP) med indbetalinger svarende 
til ca. ½ pct. af BNP.  Den enkelte indbetaler vil få godskrevet egne indbetalinger 
fuldt ud i 2001, men først fra og med 2002 vil SP-indbetalingerne blive regnet 
som privat opsparing i nationalregnskabet. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

De skønnede overskud på den offentlige saldo er justeret ned med ca. 
8 mia.kr. i 2002 og 2003 eller godt ½ pct. af BNP sammenholdt med 
skønnet i Økonomisk Redegørelse i august 2002, jf. også Budgetoversigt 4, 
december 2002. En del af nedjusteringen i begge år kan henføres til ænd-
rede statistiske definitioner, jf. boks 5.1. Disse tekniske revisioner har ikke 
betydning for de offentlige finansers holdbarhed, jf. afsnit 5.5. Nedjuste-
ringen skyldes desuden et lavere forventet selskabsskatteprovenu, herun-
der særligt i 2002, mens et højere ledighedsskøn og dermed øgede udgif-
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ter til A-dagpenge og kontanthjælp medvirker til nedjusteringen af over-
skuddet navnlig i 2003. Endvidere bidrager et lavere kildeskatteprovenu –
som følge af nedjusteringer af beskæftigelsen og øgede udgifter til syge-
dagpenge i lyset af et højere skøn for antal sygedagpengemodtagere – til   
at overskuddene i 2002 og 2003 bliver lavere end forventet i august.  

  Fra 2002 til 2003 skønnes en mindre forbedring af det offentlige 
overskud fra godt 1,5 pct. til 1,7 pct. af BNP. Forbedringen skyldes et 
skønnet fald i det samlede udgiftstryk svarende til 0,6 pct. af BNP, der er 
lidt større end det skønnede fald i indtægtstrykket på knap 0,5 pct. af 
BNP. Faldet i udgiftstrykket kan blandt andet henføres til forventede re-
duktioner af renteudgiftstrykket og det offentlige forbrugstryk, jf. afsnit 
5.2. Det lavere indtægtstryk skyldes blandt andet et fald i moms, afgifter 
og selskabsskatters andel af BNP fra 2002 til 2003, jf. afsnit 5.3.  
 
Boks 5.1. Tekniske revisioner af de offentlige finanser 
I forbindelse med indførelse af EU-forordninger i nationalregnskabet har 
Danmarks Statistik indarbejdet metodemæssige revisioner i opgørelsen af de 
offentlige finanser i årene 1999-2001, jf. Statistiske Efterretninger, 2002:29, 
Offentlige finanser af 8. november 2002.   

De metodemæssige revisioner omfatter for det første renter vedrørende 
SWAP-arrangementer. Med revisionen skal de samlede offentlige renteudgifter  
opgøres eksklusive nettorenter vedrørende SWAP-arrangementer. En swap er 
en aftale mellem to parter om at bytte betalinger over en nærmere fastlagt pe-
riode, jf. f.eks. beskrivelse i Statens låntagning og gæld 1998, kapitel 8, Dan-
marks Nationalbank. Staten anvender primært valuta- og renteswaps i forbin-
delse med statsgældsforvaltningen. Valutaswaps er et bytte af betalinger i for-
skellige valutaer (eksempelvis mellem euro og amerikanske dollar), der ofte 
kombineres med renteswaps, som indebærer bytte af rentebetalinger (eksem-
pelvis mellem fast og variabel rente).  

Desuden skal der i nationalregnskabet indregnes en værdi for pålignede, 
men aldrig indbetalte skatter og afgifter. I modsætning til tilgangen i statsregn-
skabet har det ikke hidtil været praksis i nationalregnskabet at afskrive de på-
lignede skatter og afgifter, der ikke bliver betalt af den private sektor. I lyset 
heraf har den offentlige saldo hidtil været overvurderet i nationalregnskabet. 
Fremover indgår værdien af således afskrevne skatter og afgifter i nationalregn-
skabet og opføres som kapitaloverførsler til den private sektor, dvs. på den of-
fentlige udgiftsside.  

Indarbejdelse af de metodemæssige revisioner i skønnet for de offentlige 
finanser i 2002 og 2003 reducerer overskuddet med ca. 3 mia.kr. i 2002 og ca. 
4 mia.kr. i 2003 svarende til ca. ¼ pct. af BNP sammenlignet med de skønne-
de overskud i Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, august 2002.  

Revisionerne har ikke betydning for statens DAU-saldo, statens gæld, den 
offentlige ØMU-gæld og de offentlige finansers holdbarhed, jf. Budgetoversigt 
4 og afsnit 5.5. 
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I 2004 skønnes et overskud på den offentlige saldo på 33,5 mia.kr. 
svarende til 2,2 pct. af BNP. Den skønnede forbedring af overskuddet fra 
2003 til 2004 skal især ses i sammenhæng med en forudsat normalisering 
af provenuet fra pensionsafkastskatten efter meget lave provenuer i årene 
2001-2003.   

 Den offentlige ØMU-gæld skønnes at falde fra godt 44½ pct. af BNP 
i 2001 til ca. 39 pct. af BNP i 2004, jf. tabel 5.1. ØMU-gælden er op-
gjort som en bruttogæld, der primært omfatter statens og kommunernes 
obligationsgæld. Dog bliver der i opgørelsen korrigeret for beholdninger 
af statsobligationer inden for og mellem de offentlige delsektorer. 

Opgjort nominelt, dvs. i mia.kr., skønnes ØMU-gælden at udvise et 
fald på godt 15 mia.kr. fra 2001 til 2004 trods samlede overskud på den 
statslige og kommunale saldo på over 40 mia.kr. i årene 2002-04. I enkel-
te år kan der imidlertid være relativ stor forskel på den faktiske ændring i 
ØMU-gælden og den ændring, som udviklingen i den statslige og kom-
munale saldo vil tilsige. Det skyldes blandt andet, at øget udlån fra staten 
(til eksempelvis de statsgaranterede broselskaber A/S Storebæltsforbindel-
sen og A/S Øresundsforbindelsen). Disse udlån påvirker ikke den statslige 
nettofordringserhvervelse og kan reelt blot betragtes som en samtidig op-
skrivning af statens aktiver og passiver, der øger den opgjorte ØMU-gæld, 
da statens finansieringsbehov og dermed obligationsgæld øges. Herudover 
vil periodiseringen af indtægter og udgifter på nettofordringserhvervelser-
ne i den statslige og kommunale sektor ikke nødvendigvis svare til den 
faktiske likviditetsstrøm af statens og kommunernes drift, der er den væ-
sentligste faktor bag udviklingen i statens og kommunernes obligations-
gæld.  

Statsgælden skønnes at udvise et fald fra godt 38 pct. af BNP i 2001 til 
godt 37½ pct. af BNP i 2003, hvilket er godt 2 pct.enheder mindre end 
faldet i ØMU-gælden. Forskellen i faldene skyldes blandt andet en for-
ventet stigning i ATP’s beholdning af statsobligationer, der påvirker 
ØMU-gælden, men ikke statsgælden, i nedadgående retning. 

Set i forhold til de øvrige EU-lande er niveauet for den danske ØMU-
gæld forholdsvist lavt, jf. figur 5.1a. Samtidig forventes overskuddet på de 
offentlige finanser i Danmark at være blandt de største i EU i 2002, jf. fi-
gur 5.1b.  
 
 
 
 
 



Kapitel 5 – Offentlige finanser og finanspolitik 

Økonomisk Redegørelse  December 2002  
 

 

123 

Figur 5.1a. ØMU-gæld i EU, 2002 Figur 5.1b. Offentlige finanser i EU, 2002
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Kilde:   EU-Kommissionens Efterårsprognose 2002 og egne skøn. 
 
5.2. De offentlige udgifter  
Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes at udgøre 53,3 pct. af BNP i 
2002, jf. tabel 5.2. Der forventes et fald i det samlede udgiftstryk fra 2002 
til 2003 på 0,6 pct.enheder til 52,7 pct. af BNP, hvilket skyldes fald i ud-
giftstrykket på de fleste udgiftsområder, dog mest i renteudgiftstrykket. I 
2004 skønnes det samlede offentlige udgiftstryk at falde med yderligere 
0,3 pct.enheder til 52,4 pct. af BNP navnlig som følge af fald i renteud-
gifternes og indkomstoverførslernes andel af BNP. Skønnet for de offent-
lige udgifter i 2004 beror i vidt omfang på beregningstekniske 
forudsætninger.  
 
Tabel 5.2. De offentlige udgifters sammensætning 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 ---------------------- Pct. af BNP --------------------- 
Offentlige udgifter (udgiftstryk)..... 55,1 53,2 53,4 53,3 52,7 52,4 
 Primære udgifter........................... 50,5 48,9 49,4 49,6 49,3 49,1 

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

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

Anm.: De historiske tal for 1999-2001 er baseret på de seneste oplysninger fra Dan-
marks Statistik, jf. Statistiske Efterretninger 2002:29, Offentlige finanser af 8. no-
vember 2002.    

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Det offentlige forbrugstryk skønnes at falde en smule fra 2002 til 2004 

blandt andet som følge af aftagende reale vækstrater i det offentlige for-
brug og tiltagende vækst i den samlede økonomi.  
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På linje med vurderingen i august skønnes realvæksten i det offentlige 
forbrug at udgøre 1,3 pct. i 2002 og 0,7 pct. i 2003. I 2004 er der bereg-
ningsteknisk forudsat en realvækst i det offentlige forbrug på 1,0 pct. i 
overensstemmelse med den mellemfristede fremskrivning i Finansredegø-
relse 2002, november 2002. Skønnet for det offentlige forbrug i 2002 ta-
ger afsæt i finansloven og de reviderede kommunale budgetter for 2002 
samt den yderligere information om udgiftsudviklingen, der foreligger i 
form af de ministerielle rammeredegørelser og nationalregnskabet i første  
halvår 2002. I 2003 er skønnet for det offentlige forbrug baseret på fi-
nansloven og de kommunale budgetter for 2003, der er i tråd med det 
forventede forløb i augustvurderingen. Væksten i det offentlige forbrug i 
2002 og 2003 er målrettet amter og kommuner, herunder ældreplejen, 
sygehuse, socialområdet og folkeskolen.    

I 2002 og 2003 skønnes en vækst i den offentlige beskæftigelse på 
henholdsvis 6.000 og 3.000 personer, hvilket er uændret i forhold til au-
gustskønnet. I 2004 er der beregningsteknisk forudsat en vækst i den of-
fentlige beskæftigelse på 4.000 personer. 

De offentlige investeringers andel af BNP skønnes at udgøre 1,8 pct. i 
2002 og 1,7 pct. i 2003. Som i august forventes de offentlige investerin-
ger at vokse med 2 pct. i 2002. På baggrund af finansloven for 2003 og 
de kommunale budgetter for 2003 forventes nulvækst i de offentlige inve-
steringer i 2003, mens der i august blev skønnet en realvækst på 2,0 pct. 
Nedjusteringen af væksten i 2003 skal ses i sammenhæng med, at der 
navnlig på statens område kun i mere begrænset omfang er besluttet nye 
investeringsinitiativer til igangsættelse i 2003. Blandt andet omfatter den 
aftalte trafikpakke i forbindelse med finansloven for 2003 fortrinsvist ini-
tiativer, der igangsættes i 2004. I overensstemmelse med det forudsatte 
forløb i de mellemfristede fremskrivninger er der beregningsteknisk for-
udsat en realvækst i de offentlige investeringer på 2,0 pct. i 2004.   

Fra 2002 til 2003 skønnes et svag stigning i indkomstoverførslernes 
andel af BNP som følge af øgede udgifter til dagpenge mv. i lyset af det 
højere ledighedsskøn. I forlængelse heraf bidrager et forventet fald i ledig-
heden fra 2003 til 2004 til en reduktion af indkomstoverførslernes andel 
af BNP. Satsreguleringen af indkomstoverførslerne udgør 2,7 pct. i 2002, 
og på baggrund af lønstigningerne i den private sektor i 2001 er der fast-
lagt en satsregulering af overførslerne på 3,2 pct. i 2003. I 2004 er der be-
regningsteknisk forudsat en satsregulering af indkomstoverførslerne på 
3,2 pct. med udgangspunkt i skønnet for den private lønstigningstakt i 
2002.  
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Målt i forhold til BNP skønnes et lille fald i subsidierne fra 2002 til 
2003, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med budgetforbedrin-
ger vedrørende en række statslige tilskudsordninger på finansloven for 
2003.   

Der forventes fortsat faldende renteudgifter som andel af BNP fra 
2002 til 2004 i lyset af en lavere offentlig gældskvote.   

I Budgetoversigt 4, december 2002, er redegjort nærmere for udviklin-
gen i de offentlige udgifter.  
 
5.3. De offentlige indtægter 
Skattetrykket forventes at udgøre 47,8 pct. af BNP i 2003 jf. tabel 5.3. 
Sammenlignet med 2002 er der tale om et fald på 0,2 pct.enheder. I 2004 
forventes en stigning i skattetrykket på 0,4 pct.enheder. Stigningen kan 
hovedsageligt henføres til øgede indtægter fra pensionsafkastskatten. På 
baggrund af udsigterne for den internationale økonomi forventes aktieaf-
kastet i 2003 og 2004 således at ligge noget over det historiske gennem-
snit, mens omvendt obligationskurserne ventes at falde svagt i takt med 
stigende rente. Det samlede afkast af pensionsformuen i 2004, og dermed 
provenuet fra pensionsafkastskatten, skønnes således stort set at svare til et 
”normalår”. I modsat retning trækker et lavere personskattetryk, der bi-
drager til et lavere skattetryk. Bortfaldet af 24 timers reglen samt nedsæt-
telserne af afgifterne på spiritus, cigaretter og sodavand indebærer isoleret 
set en reduktion af afgiftstrykket på cirka 0,1 pct. af BNP fra 2003 til 
2004. 
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Tabel 5.3. De offentlige indtægters sammensætning  
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 --------------------- Pct. af BNP ------------------- 

Offentlige indtægter .................... 58,3 55,6 56,1 54,8 54,4 54,6 
Skattetryk ................................... 51,2 48,9 49,1 48,0 47,8 48,2 

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

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

Anm.:  De historiske tal for 1999-2001 er baseret på de seneste oplysninger fra Dan-
marks Statistik, jf. Statistiske Efterretninger 2002:29, Offentlige finanser af 8. no-
vember 2002.  

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

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

3) Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, di-
verse drifts- og kapitaloverførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt im-
puterede (beregnede) indtægter i form af bruttorestindkomst og bidrag til tjene-
stemandspensioner. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Lavere selskabsskatteindtægter bidrager med et fald i skattetrykket på 

0,3 pct. af BNP i 2002 og 0,1 pct. i 2003 og 2004 – samlet 0,5 pct. af 
BNP fra 2001 til 2004. Faldet i indtægterne fra selskabsskatten skal pri-
mært ses i sammenhæng med en gradvis tilbagevenden til et mere normalt 
niveau for selskabsskatterne i forhold til det ekstraordinært høje niveau i 
2001.  
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Tabel 5.4. Ændring i skattetrykket i 2002-2004 
 2002 2003 2004 
 ------- Pct.enhed af BNP --------- 

Ændring i skattetryk ............................................... -1,0 -0,2 0,4 
 Særlig Pensionsopsparing .................................. -0,5 - - 
Ændring i skattetryk ekskl. SP ................................ -0,5 -0,2 0,4 
Heraf:  

Personskatter mv. .............................................. -0,3 0,1 -0,2 
AM-bidrag ........................................................ 0,0 0,0 0,0 
Selskabsskatter................................................... -0,3 -0,1 -0,1 
Pensionsafkastbeskatning .................................. 0,0 0,0 0,7 
Moms ............................................................... 0,0 -0,1 0,0 
Afgifter og indirekte skatter ............................... 0,1 -0,1 0,0 
Øvrige skatter.................................................... 0,0 0,0 0,0 

Anm.: Se tabel 5.3.   
Kilde: Egne beregninger. 

 
For 2003 indebærer skattestoppet, at punktafgifterne fastfryses. Samti-

dig forventes en højere vækst i BNP sammenlignet med væksten i det pri-
vate forbrug af afgiftspligtige varer, hvilket samlet bidrager til en redukti-
on af afgiftstrykket med 0,1 pct.enhed i 2003.  

De årlige udsving i skattetrykket i de enkelte år som følge af udsving i 
skatteindtægterne fra selskabsskatter, personskatter og særligt pensionsaf-
kastskatten kan være ganske betydelige. Det skyldes ændringer i skatte-
grundlagets sammensætning og er uafhængigt af skattestoppet. Skatte-
stoppets nominalprincip indebærer, at skattetrykket vil falde svagt over 
tid som følge af fastfrysningen af punktafgifterne og ejendomsværdiskat-
ten. Men det udelukker ikke, at det samlede skattetryk vil kunne stige i et 
givet år. Også afgiftstrykket kan stige – til trods for fastfrysning af satserne  
– i en periode, hvor f.eks. privatforbruget eller bilkøbet vokser kraftigere 
end BNP.  
 
5.4. Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Finanseffekten for 2002 skønnes at udgøre 0,2 pct. af BNP. Det skyldes  
især et positivt bidrag til finanseffekten fra væksten i det offentlige for-
brug, jf. tabel 5.5, som afspejler prioriteringen af sygehuse og ældreområ-
det i 2002. I modsat retning trækker Pinsepakkens strukturvirkninger på 
incitamenterne til opsparing og afdæmpende virkninger af finanspolitik-
ken i tidligere år, der bidrager til at dæmpe væksten i 2002. Det betyder, 
at den økonomiske politik samlet set skønnes at have en svagt dæmpende 
aktivitetsvirkning i 2002.  
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Aftalerne om den kommunale økonomi for 2003 og aftalerne om fi-
nansloven for 2003 medfører en finanseffekt for 2003 på 0,1 pct. af BNP.  

Da de aktivitetsdæmpende virkninger af opsparingstiltag og finanspoli-
tik i tidligere år skønnes at være omtrent udfaset i 2003, vil den økonomi-
ske politik samlet set have en omtrent aktivitetsneutral virkning i 2003.  

Finanspolitikken har forudgående – siden 1997 – virket dæmpende på 
den økonomiske aktivitet, når der tages hensyn til forsinkede virkninger 
af finanspolitiske stramninger og reduktionen af rentefradragets skatte-
værdi i forbindelse med Pinsepakken. Dette skal ses i sammenhæng med 
de samtidige ekspansive virkninger af det store rentefald i årene 1995 til 
1998, jf. boks 5.2. 

 
Boks 5.2. Aktivitetsbidrag fra flerårige effekter af finanspolitik og ren-
teændringer, 1997-2003 
Væksten i årene 1997-2000 blev påvirket 
af de flerårige virkninger af rentefald og 
finanspolitiske stramninger inkl. virk-
ningen af lavere rentefradrag.   
    I 2001 er der udgået stramninger fra 
såvel rentestigninger i 2000 som finans-
politikken, jf. figur a.  
    I 2002 forudsættes mindre stramnin-
ger fra den økonomiske politik og mod-
sat ekspansive virkninger af det sted-
fundne rentefald, mens den økonomiske 
politik forudsættes at have en neutral 
virkning på væksten i 2003. 
 

Figur a. Bidrag til BNP-vækst fra flerårige 
effekter af renteændringer og finanspoli-
tik, pct.enheder 

-2

-1

0

1

2

-2 -1 0 1 2
2001

2000 1999
1998

1997

2003

Finanspolitisk 
stramning

Positiv renteeffekt

Finanspolitisk 
ekspansion

Positiv renteeffekt

Finanspolitisk 
ekspansion

Negativ renteeffekt

Finanspolitisk 
stramning

Negativ renteeffekt

Finanspolitik

Rente

2002

Kilde: Egne beregninger. 

 
Med de nuværende udsigter for dansk økonomi vurderes et omtrent 

neutralt vækstbidrag fra den økonomiske politik at være passende for det 
indeværende år og for 2003.  

Samtidig med bortfaldet af afdæmpende effekter fra tidligere års fi-
nanspolitik vil bidrag fra de stedfundne renteændringer trække i retning 
af en højere vækst, hvilket forstærkes af den større udbredelse af rentetil-
pasningslån1. Den danske økonomi er vækstmæssigt i fase med euroområ-

                                                 
1 Udbredelsen af flekslån betyder, at husholdningerne i højere grad end tidligere må for-
ventes at reagere på ændringer i de korte renter. Det vil trække i retning af, at gennem-
slaget fra pengepolitiske stramninger eller lempelser fremover må formodes at være mere 
markant end hidtil, jf. en nærmere beskrivelse i Finansredegørelse 2002, kapitel 2. 



Kapitel 5 – Offentlige finanser og finanspolitik 

Økonomisk Redegørelse  December 2002  
 

 

129 

det, men lønstigningstakten og kapacitetspresset er større i Danmark. 
Derfor er det aktuelle renteniveau, der på grund af fastkurspolitikken im-
porteres fra euroområdet, i underkanten af det passende for den danske 
økonomi, om end nedjusteringen af den underliggende efterspørgsel i 
2003 giver plads til beskedne vækstbidrag fra renteændringer. Med de nye 
udsigter for vækstbilledet vurderes finanspolitikken for 2003 at være ri-
meligt afstemt med de risici, der tegner sig.           

 
Tabel 5.5. Bidrag til BNP-vækst 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 ------------------------------- Pct. -----------------------------
BNP-vækst ............................... 3,0 2,5 2,3 3,0 1,0 1,5 1,8 2,1 
Et-årig finanseffekt ................... -0,5 0,1 0,2 -0,1 0,1 0,2 0,1 - 
Flerårige virkninger, heraf: --------------------------- Pct.enheder ----------------------- 
Økonomisk politik ................... -0,7 -1,1 -1,1 -1,1 -0,7 -0,3 0,0 -
 - Flerårig finanseffekt............... -0,7 -0,7 -0,5 -0,6 -0,3 -0,1 -0,1 -
 - Opsparingsvirkninger mv. ..... 0,0 -0,4 -0,6 -0,5 -0,4 -0,2 0,1 -
Stedfundne renteændringer1) ... 0,8 0,9 1,0 0,8 -0,1 0,3 0,3 0,2 
Andre forhold........................... 2,9 2,7 2,4 3,3 1,7 1,5 1,5 -

 

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 
1997-2003 større og mere vækstdæmpende end de ét-årige effekter. Det skyldes, 
at de stedfundne skattestigninger frem til 2001 virker med forsinkelse. 

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Finanspolitikken i 2004 følger rent beregningsteknisk linjen i den se-

neste mellemfristede fremskrivning, jf. Finansredegørelse 2002, november 
2002. Den nødvendige stramhedsgrad for finanspolitikken i 2004 er ikke 
fastlagt på nuværende tidspunkt. Den konkrete finanspolitiske priorite-
ring for 2004 vil finde sted i løbet af 2003.        

Det beregnede outputgab er mindsket siden 1998, men er fortsat posi-
tivt. Nedgangen i væksten i det seneste år bidrager til, at outputgabet re-
duceres i 2002 og 2003, men i takt med den ventede styrkelse af væksten 
skønnes outputgabet at vokse fra 2003 til 2004, jf. figur 5.2a. Det skal ses 
i lyset af, at vækstpotentialet er begrænset – også set i forhold til situatio-
nen i mange andre vestlige lande. Det skyldes blandt andet, at der er aftalt 
en nedsættelse af arbejdstiden, og at ledigheden ikke varigt kan bringes 
væsentligt længere ned med de gældende strukturer på arbejdsmarkedet. 
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En vækst, der ligger over 2 pct., må derfor som udgangspunkt forventes at 
skærpe kapacitetspresset i dansk økonomi. 

  
Figur 5.2a. Outputgab Figur 5.2.b Væksten i det offentlige for-

brug – realt og nominelt 
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Anm.: I figur 5.2b angiver første sølje den gennemsnitlige årlige vækst – realt og nomi-
nelt – i det offentlige forbrug for årene 1994 til 1998. For 2002 og 2003 under 
ét er den årlige realvækst på 1 pct. 

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

Finanspolitikken i 2003 er på denne baggrund fastlagt efter udsigterne 
til et fortsat højt kapacitetspres. En forsigtig finanspolitik er samtidig i 
god overensstemmelse med de mellemfristede udfordringer, der tilsiger, at 
den årlige realvækst i det offentlige forbrug holdes på 1 pct. for årene 
2002 og 2003 under ét, jf. figur 5.2b.  
 
5.5. De offentlige finansers holdbarhed 
I dette afsnit vurderes finanspolitikkens holdbarhed. Det vil sige, om 
overskuddet på de offentlige finanser inkl. virkninger af den forudsatte 
udvikling frem til 2010 er tilstrækkeligt til at rumme det stigende ud-
giftspres som følge af befolkningsaldringen2. 
 I 2003 skønnes overskuddet på de offentlige finanser at udgøre 1,7 
pct. af BNP, jf. tabel 5.6. Overskuddet på den primære strukturelle saldo 

                                                 
2  I tidligere Økonomisk Redegørelser er holdbarhedsindikatoren opgjort som et 
stiliseret demografisk forløb. I Finansredegørelsen 2002 opgøres ydermere virk-
ningen på finanspolitikkens holdbarhed af de mellemfristede mål om højere er-
hvervsdeltagelse, lavere ledighed, serviceforbedringer samt skattestop og lavere 
skat på arbejdsindkomst. I dette afsnit belyses finanspolitikkens holdbarhed på 
baggrund af den nye konjunkturvurdering og en fremskrivning af arbejdsstyrke, 
ledighed og de offentlige finanser, der fastholder målsætningerne i Finansrede-
gørelsen. 
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for stat og kommuner kan opfattes som den nuværende reserve til at fi-
nansiere renteudgifter og stigende fremtidige nettoforpligtelser for den of-
fentlige sektor. Ved at sammenholde statens og kommunernes strukturelle 
primære saldo med de fremtidige nettoforpligtelser fremkommer et mål 
for, om finanspolitikken er holdbar. Det vil sige, om det er muligt at fi-
nansiere de fremtidige nettoforpligtelser uden at stramme finanspolitik-
ken i takt med stigningen i de offentlige nettoudgifter.  
 Statens og kommunernes strukturelle primære saldo udgør 3,2 pct. af 
BNP i 2003. De fremtidige nettoforpligtelser til offentlige udgifter, der 
gradvist vil belaste den primære saldo for staten og kommunerne, kan 
omregnes til en fast årlig belastning på 2,2 pct. af BNP i 2003. Hertil 
kommer, at statens og kommunernes nettogæld medfører en rentebyrde 
på ca. 1,0 pct. af BNP i 2003. Rentebyrden består af den del af renteud-
gifterne, der ikke udhules af BNP-væksten, og derfor kræver finansiering 
for at undgå, at gælden stiger som andel af BNP. De fremtidige nettofor-
pligtelser og rentebyrden af gæld stiller samlet set krav om et strukturelt 
primært overskud på 3,2 pct. af BNP i 2003. 

Den strukturelle saldo korrigeret for fremtidige nettoforpligtelser – 
holdbarhedsindikatoren – udviser således et overskud på ca. 0,1 pct. af 
BNP i 2003. Holdbarhedsindikatoren angiver den permanente hypoteti-
ske finanspolitiske tilpasning med øjeblikkelig virkning, som er nødven-
dig, for at finanspolitikken kan videreføres uden efterfølgende ændringer i 
skattesatser eller udgiftsstandarder. 
 En saldo for holdbarhedsindikatoren, der afviger med op til ½ pct. af 
BNP i forhold til ligevægt, angiver i lyset af den beregningsmæssige usik-
kerhed, at finanspolitikken vurderes at være holdbar. Det betyder, at den 
mellemfristede målsætning om et overskud på de offentlige finanser på 
1½-2½ pct. af BNP frem til 2010 er på linje med de krav, der stilles for at 
fastholde finanspolitikkens holdbarhed. 
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Tabel 5.6. Langsigtede krav til de offentlige finanser, pct. af BNP  
 2003 2004 
Status for de offentlige finanser:   
Den offentlige sektors saldo ............................................... 1,7 2,2 
- heraf saldo i sociale kasser og fonde ................................. 0,9 0,7 
- heraf saldo i stat og kommuner ........................................ 0,8 1,5 
Stat og kommuners nettorenteudgifter ............................... 2,0 1,8 
Stat og kommuners primære saldo ...................................... 2,7 3,4 
Konjunkturbidrag til stat og kommuners primære saldo ...... -0,5 0,3 
1. Stat og kommuners strukturelle primære saldo .................... 3,2 3,1 
   
Bidrag til fremtidige nettoforpligtelser:     
Offentlige udgifter samt lavere skatte- og afgiftstryk1) ......... 3,0 3,0 
Ændringer i skat af privat pensionsopsparing ...................... -1,4 -1,5 
Indtægter fra indvinding i Nordsøen .................................. 0,6 0,6 
Rentebyrde af den offentlige nettogæld............................... 1,0 0,9 
2. Krav til stat og kommuners strukturelle primære saldo......... 3,2 3,0 
3. Holdbarhedsindikator (korrigeret strukturel saldo) ........... 0,1 0,1 

Anm.: Som følge af afrundinger vil den anførte difference mellem den strukturelle pri-
mære saldo og kravet til den primære saldo ikke være lig holdbarhedsindikatoren. 

1) Jf. Finansredegørelse 2002. 
Kilde: Egne beregninger. 
 
 I 2004 falder overskuddet på statens og kommunernes primære saldo 
til 3,1 pct. af BNP, mens kravet til det primære overskud nedbringes til 
3,0 pct. af BNP. Holdbarhedsindikatoren udviser således en saldo på 0,1 
pct. af BNP i 2004, som i 2003, men sammensætningen af bidragene til 
de fremtidige nettoforpligtelser er ændret. Overskud på de offentlige fi-
nanser og en nedbringelse af den offentlige gæld vil medføre, at rentebyr-
den af gælden falder. Gældsnedbringelsen vil betyde, at rentebyrden af 
den offentlige nettogæld nedbringes fra 1,0 pct. af BNP i 2003 til 0,9 pct. 
af BNP i 2004. Bidraget til de fremtidige nettoforpligtelser fra offentlige 
udgifter tiltager frem til 2004, da befolkningsaldringen rykker tættere på. 
   Den strukturelle primære saldo er forringet med knap 0,2 pct. af BNP 
i forhold til Finansredegørelsen 2002, jf. tabel 5.7. Det skyldes primært 
den tekniske revision, hvor afskrivninger af skatter og afgifter foretages 
over den offentlige saldo, jf. boks 5.1. Revisionen medfører en teknisk 
forringelse af statens og kommunernes primære saldo, der udgør knap 2 
mia.kr. i 2003, hvilket svarer til ca. 0,1 pct. af BNP. Modstykket er, at 
der ikke som hidtil indregnes en stigning i statens og kommunernes ufor-
rentede aktiver – svarende til årets afskrivninger af skatter og afgifter. Den 
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nye metode betyder dermed, at der ikke længere skal reserveres et over-
skud på knap 2 mia.kr. årligt til opbygningen af et uforrentet aktiv i form 
af skatte- og afgiftsindtægter, der aldrig indbetales. Det indebærer, at kra-
vet til statens og kommunernes primære overskud via en lavere rentebyrde 
af statens og kommunernes nettogæld nedbringes svarende til den tekni-
ske forringelse af den strukturelle primære saldo. Det betyder, at holdbar-
hedsindikatoren ikke påvirkes af de tekniske revisioner3. Holdbarhedsin-
dikatoren er uændret i forhold til Finansredegørelse 2002 og udgør 0,1 pct. 
af BNP i 2003 og 2004. 
 
Tabel 5.7. Holdbarhedsindikatoren i 2003 og ændringer siden Finans-
redegørelsen 2002, pct. af BNP  
 2003 
Strukturel primær saldo i Finansredegørelse 2002 .................. 3,4 
Samlet revision af strukturel primær saldo ............................. -0,2 
- heraf tekniske revisioner ..................................................... -0,2 
1.Strukturel primær saldo i decemberredegørelse ........................ 3,2 
  
Krav til strukturel primær saldo i Finansredegørelse 2002........ 3,3 
Samlet revision af krav til strukturel primær saldo .................. -0,1 
- heraf rentebyrde (virkning af tekniske revisioner).................. -0,1 
- heraf øvrige ........................................................................ 0,0 
2. Krav til strukturel primær saldo i decemberredegørelse ............ 3,2 
3. Holdbarhedsindikator (korrigeret strukturel saldo) ............... 0,1 

 

Anm.: Som følge af afrundinger vil den anførte difference mellem den strukturelle pri-
mære saldo og kravet til den primære saldo ikke være lig holdbarhedsindikatoren. 

 
 
 

                                                 
3 Den tekniske revision indeholder også en teknisk forringelse af de offentlige fi-
nanser som følge af SWAP-arrangementer, hvor de offentlige nettorenteudgifter 
teknisk forøges. Den tekniske revision af renteudgifterne påvirker ikke holdbar-
heden, da den teknisk betingede stigning i nettorenteudgifterne modsvares af et 
tilsvarende offentligt nettoaktiv, hvilket indebærer, at rentebyrden af nettogæl-
den ikke påvirkes.       
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6. Evaluering af konjunktur-
prognoser  

 
6.1. Indledning 
I kapitlet vurderes træfsikkerheden af de kortsigtede konjunkturprognoser 
i Økonomisk Oversigt (fra 2002 Økonomisk Redegørelse) ved at sammenlig-
ne med træfsikkerheden for prognoser udarbejdet af andre institutioner 
samt størrelsen af de normale udsving i de variable – for eksempel væk-
sten i BNP – der skønnes for. Analysen er foretaget på grundlag af skøn 
foretaget for perioden 1980-2001. 

Der er ikke tegn på at skønnene systematisk over- eller undervurderer 
hverken den økonomiske vækst eller andre variable.  

Den gennemsnitlige absolutte afvigelse for væksten i BNP er 0,9 
pct.enheder for skøn udarbejdet i efteråret før det pågældende år. Det 
svarer til usikkerheden for skøn udarbejdet af andre institutioner og til 
godt halvdelen af størrelsen på normale årlige udsving i BNP-væksten.  

Skønnene er dermed væsentligt bedre end, hvis der blot mekanisk blev 
antaget en BNP-vækst som det historiske gennemsnit eller, hvis BNP-
væksten blot var antaget at udgøre det samme som året før. Afvigelserne 
viser dog også, at der er en væsentlig usikkerhed forbundet med at forud-
sige den økonomiske udvikling et år frem.  

Forudsigelsesfejlene for ledigheden har historisk været lidt mindre end 
for andre institutioner, mens forudsigelsesfejlene for betalingsbalancen 
har været lidt større. 

De gennemsnitlige forudsigelsesfejl var i 90’erne mindre end i 80’erne. 
Det skyldes primært, at den økonomiske udvikling har været mere stabil i 
90’erne. For ledigheden er der dog tale om en reel forbedring i skønnenes 
træfsikkerhed. 

Den væsentligste årsag til forudsigelsesfejl i konjunkturprognoserne 
synes at være overraskende ændringer i den private sektors adfærd. Æn-
dringer i forudsætningerne for udviklingen i udlandet spiller også ind. 
Der er nogen tendens til, at forudsigelsesfejlene for bidrag fra den øko-
nomiske politik trækker i modsat retning af forudsigelsesfejlene for ud-
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landet og den private sektors adfærd. Det afspejler delvist, at justeringer af 
den økonomiske politik har imødegået ændringer i andre forhold og der-
med bidraget til at stabilisere den økonomiske udvikling. 

Som sammenligningsgrundlag for de danske konjunkturprognoser 
gennemgås de internationale erfaringer med konjunkturprognoser i afsnit 
6.2. I afsnit 6.3 betragtes, hvor godt prognoserne for bl.a. BNP, inflation 
og ledighed har ramt det faktiske forløb siden starten af 80’erne. Progno-
sernes træfsikkerhed og kvalitet analyseres ved hjælp af traditionelle stati-
stiske metoder. I afsnit 6.4 sammenlignes fremskrivningerne i Økonomisk 
Oversigt med andre institutionernes prognoser. 
 
6.2. Internationale erfaringer 
Der er lavet adskillige internationale studier af konjunkturprognosers 
træfsikkerhed1. Analyserne fokuserer almindeligvis på makroøkonomiske 
nøgletal som BNP, inflation, ledighed samt private og offentlige balancer. 

Konjunkturprognosernes kvalitet vurderes typisk ud fra to kriterier. 
For det første udregnes den gennemsnitlige prognosefejl, hvilket kan for-
tolkes som et udtryk for, om det pågældende skøn systematisk over- eller 
undervurderer den faktiske værdi. For det andet beregnes den gennem-
snitlige numeriske prognosefejl samt spredningen i prognosefejlen, hvilket 
måler hvor sikre de enkelte skøn er, det vil sige hvor meget de i gennem-
snit uanset fortegnet afviger fra det foretagne skøn2. Om de målte gen-
nemsnitlige absolutte afvigelser eller spredningen er udtryk for store eller 
små fejl kan vurderes ved at sammenligne med størrelsen af de normale 
udsving for de variable, der skønnes over. 

EU-kommissionens efterårsprognoser for BNP-væksten for det inde-
værende år (det vil sige skøn som udarbejdes på et tidspunkt, hvor en del 
af det pågældende år er gået) i EU-landene som helhed viser en gennem-
snitlig prognosefejl tæt på nul, og en spredning som ligger omkring 0,5 
pct.enheder, jf. tabel 6.1. Øges prognosehorisonten til et år stiger både 
den gennemsnitlige prognosefejl og usikkerheden på BNP-skønnet. Den 
gennemsnitlige absolutte afvigelse er ca. 0,4 pct.enheder for indeværende 
år og 0,7 pct.enheder for skøn foretaget efteråret inden. 

                                                 
1 Se bl.a. Filip Keereman (1999), “The track record of the Commission Forecast”, EU-
commission, Economic Papers 137 samt Michael J. Artis (1996), “How accurate are the 
IMF’s short-term forecasts?”, IMF Working Paper 89. 

2 Spredningen, der beregnes som summen af de kvadrerede prognosefejl, suppleres med 
den gennemsnitlige numeriske prognosefejl, idet spredningen har den egenskab, at den 
straffer ekstreme observationer, hvilket til nogle formål kan skævvride analyserne. 
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Tabel 6.1. Prognoser over udviklingen i EU-landene, 1980-2001 

 
BNP-
vækst 

Inflation Ledighed 
Betalings-
balance1) 

Offentlig 
Saldo1) 

 --------------------------- Pct. enheder ------------------------------
Faktisk variation............ 0,88 0,95 1,05 0,48 0,88 
Indeværende år      
  Gnst. fejl ..................... 0,09 -0,10 -0,02 0,10 0,05 
  Spredning.................... 0,51 0,37 0,42 0,39 0,42 
  Absolut gnst. fejl ......... 0,35 0,25 0,27 0,28 0,35 
  - ift. faktisk variation ... 0,40 0,26 0,26 0,57 0,40 
1 år frem      
  Gnst. fejl ..................... -0,20 -0,01 0,02 0,07 -0,10 
  Spredning.................... 0,85 1,07 0,79 0,57 0,77 
  Absolut gnst. fejl ......... 0,70 0,64 0,56 0,46 0,65 
  - ift. faktisk variation ... 0,79 0,67 0,53 0,95 0,74 

Anm.: For BNP er den faktiske variation beregnet som den faktiske series absolutte 
afvigelser fra gennemsnittet. For inflation, ledighed, betalingsbalance og den of-
fentlige saldo er den faktiske variation beregnet som de absolutte afvigelser fra en 
HP-filtreret trend. 

1) Opgjort i pct. af BNP. 
Kilde:  EU-kommissionens efterårsprognose (1980-2001). Der sammenlignes med de 

første offentliggjorte statistiske oplysninger for de pågældende variable. 
 

Prognosefejlene for de øvrige angivne variable er også omkring dobbelt 
så store for skøn foretaget året inden, end for skøn foretaget på et tids-
punkt, hvor der er kendskab til statistiske oplysninger for en del af året.  

For EU-kommissionens skøn foretaget året før, fremstår en vis tendens 
til systematisk at overvurdere væksten i BNP med ca. 0,2 pct.enheder. 

Usikkerheden på skønnene for ledighedsprocenten er 0,3 pct.enheder 
for indeværende år og 0,6 pct.enheder for det efterfølgende år. 

Der er endvidere en generel tendens til, at skønnene foretaget året før 
afviger med en størrelsesorden på godt 70 pct. af de normale udsving i de 
pågældende variable. Skønnene for indeværende år afviger med omkring 
40 pct. af de faktiske udsving. Det indebærer, at skønnene rummer in-
formationsværdi sammenlignet med blot at forlænge den historiske 
udvikling, men omvendt at der også er en forholdsvis stor usikkerhed. 
 
6.3. Evaluering af prognoserne i Økonomisk Oversigt 
Prognoserne for BNP i Økonomisk Oversigt følger i store træk udviklingen 
i den faktiske værdi, jf. figur 6.1a. I enkelte år er der store afvigelser mel-
lem det faktiske og det forventede. Det gælder primært for BNP-skøn på 
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det efterfølgende år. BNP-skønnene fra 1980 til 2001 samt tilhørende 
prognosefejl er vist i appendiks 6.1. 
   
Figur 6.1a. Prognoser for BNP, årlig 
realvækst 

Figur 6.1b. Prognosefejl og udsving 
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Anm.: For BNP anvendes det første foreløbige nationalregnskabstal for BNP som mål 
for den faktiske værdi. Prognoserne er taget fra efterårsudgaven af Økonomisk 
Oversigt. For inflationen og ledighedsraten er afvigelserne beregnet som de abso-
lutte afvigelser fra en HP-filtreret trend. Prognosefejlen er angivet som den gen-
nemsnitlige absolutte prognosefejl for efterårsskønnet på det efterfølgende år. 

Kilde:  Danmarks Statistik og Økonomisk Oversigt (1980-2001). 
 
For de danske skøn fremlagt i Økonomisk Oversigt fremstår ikke no-

gen systematisk tendens til over- eller undervurdering, jf. tabel 6.2. Skøn-
nene udarbejdet efteråret forinden har i gennemsnit overvurderet væksten 
i BNP med 0,1 pct.enhed, hvilket kan sammenlignes med de godt 0,2 
pct.enheder for EU-kommissionens skøn for EU som helhed.  

Størrelsen af den gennemsnitlige absolutte afvigelse for efterårsskønne-
ne på det efterfølgende år er knap 0,9 pct.enheder, hvilket ligger lidt over 
forudsigelsesfejlene i EU-kommissionens skøn. 

De årlige udsving i BNP-væksten – målt ved de absolutte afvigelser fra 
middelværdien – ligger på omkring 1¼ pct.enheder i perioden 1980-
2001, jf. figur 6.1b. I forhold til størrelsen af de årlige udsving er fejl-
skønnene for BNP-væksten således lidt over halvt så store. Afvigelserne på 
efterårsskønnet på BNP i det efterfølgende år er ca. 70 pct. af de årlige 
udsving i BNP-væksten, hvilket er lidt under EU-kommissionens skøn.  

De gennemsnitlige forudsigelsesfejl for inflationen har typisk været 0,5 
pct.enheder uden en systematisk tendens til over- eller undervurdering. 
Skønnene foretaget efteråret forinden fremstår lidt overraskende med en 
større forudsigelsesfejl end skøn foretaget på et tidligere tidspunkt. Resul-
tatet kan formentlig henføres til, at forårsskønnet på det efterfølgende år 
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og efterårsskønnet to år frem stort set kun forefindes for sidste halvdel af 
analyseperioden. Disse er derfor primært evalueret på baggrund af prog-
noserne i 90’erne, hvor prisudviklingen var en del mere stabil, jf. figur 
6.1b. 
 
Tabel 6.2. Prognoser i Økonomisk Oversigt over økonomiske nøgletal 
 Prognosehorisont 
 2 år frem 1 år frem Indeværende år 
 Efterår Forår Efterår Forår Efterår 
Antal observationer 9 14 22 19 22 
 ------------------------------ Pct. enheder ---------------------------
BNP-vækst:      
  Gnst. prognosefejl ....... -0,03 -0,23 -0,10 -0,01 0,08 
  Spredning.................... 1,16 0,85 1,11 0,74 0,59 
  Abs. gnst. afvigelse....... 1,01 0,64 0,88 0,62 0,52 
  - ift. faktisk variation ... 0,81 0,52 0,70 0,49 0,41 
Inflation:      
  Gnst. prognosefejl ....... -0,26 -0,07 0,13 0,20 -0,02 
  Spredning.................... 0,63 0,68 0,92 0,85 0,55 
  Abs. gnst. afvigelse....... 0,51 0,53 0,74 0,45 0,24 
  - ift. faktisk variation ... 0,63 0,65 0,92 0,56 0,29 
Ledighedsrate:      
  Gnst. prognosefejl ....... -0,17 -0,12 -0,02 -0,06 -0,04 
  Spredning.................... 1,20 0,95 0,74 0,41 0,15 
  Abs. gnst. afvigelse....... 1,06 0,81 0,54 0,31 0,12 
  - ift. faktisk variation ... 0,93 0,71 0,48 0,27 0,10 

Anm.: Prognosefejlen er udregnet som den første offentliggjorte værdi minus prognose-
skønnet. Forårsprognosen tager udgangspunkt i majudgaven af Økonomisk 
Oversigt. Efterårsprognosen er indtil 1990 taget fra oktoberudgaven af Økono-
misk Oversigt og fra 1991 i decemberudgaven. 

Kilde: Økonomisk Oversigt, 1979-2001. 
 

Forudsigelsesfejlene for ledigheden er godt 0,5 pct. af arbejdsstyrken 
for skønnene foretaget efteråret inden et år. Det svarer til knap 15.000 
personer. For skøn foretaget tidligere fremstår usikkerheden væsentligt 
større. Heller ikke for ledighedsskønnene er der tegn på systematisk over- 
eller undervurdering. 

Sammenlignet med de årlige udsving svarer afvigelserne på både infla-
tionen og ledigheden i gennemsnit til omkring halvdelen af de årlige ud-
sving. 

For BNP – og for de øvrige variable – fremgår en ikke overraskende 
tendens til, at forudsigelsesfejlene bliver mindre, jo tættere på udgangen af 
det pågældende år skønnene foretages. 
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Prognoserne for BNP er generelt sammenlignet med nationalregnska-
bets først offentliggjorte værdi for BNP. Til brug for tilrettelæggelsen af 
den økonomiske politik er det i højere grad afgørende at have det bedst 
mulige billede af den faktiske udvikling, for hvilken de endelige national-
regnskabstal i højere grad må vurderes at være dækkende. I modsat ret-
ning kan fremføres, at evalueringen af konjunkturprognoser nødvendigvis 
må baseres sig på de først offentliggjorte nationalregnskabstal, der i højere 
grad ligner de statistiske indikatorer, der også ligger til grund for progno-
serne. 

Det har imidlertid ingen betydning for de overordnede konklusioner 
om prognosernes træfsikkerhed, hvis de sammenlignes med de først of-
fentliggjorte eller de endelige nationalregnskabstal, jf. boks 6.1. 
 
Boks 6.1. Prognoseevaluering og nationalregnskabsrevisioner 

Figur a. Foreløbig og endelig BNP-
statistik, årlig realvækst 

Idet BNP og andre nøgletal baseret på 
nationalregnskabet revideres adskillige 
gange, kan der være væsentlig forskel på 
den første offentliggjorte værdi og den 
endelige værdi, jf. figur a1. Valget af 
sammenligningsværdi har derfor betyd-
ning for resultaterne af en prognoseeva-
luering. 
 Konjunkturprognoserne synes svagt 
bedre til at ramme de foreløbige natio-
nalregnskabstal end de endelige tal, jf. 
tabel a. En sådan tendens er forventelig, 
idet de foreløbige nationalregnskabstal i 
højere grad end de endelig må baseres på 
de samme konjunkturindikatorer, som 
prognoserne nødvendigvis må baseres på.  
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Kilde: Danmarks Statistik 

 
Tabel a. Prognosefejl for BNP 
 Prognosehorisont 
 Indeværende år 1 år frem 
BNP-statistik Foreløbig Endelig Foreløbig Endelig 
 ---------------------------- Pct. enheder ---------------------------
  Gnst. prognosefejl ....... 0,08 0,00 -0,10 -0,17 
  Abs. gens. afvigelse ...... 0,58 0,60 0,79 0,84 
  Spredning.................... 0,59 0,78 1,11 1,34 

Kilde: Danmarks Statistik og Økonomisk Oversigt (1980-2001). 
1 Nationalregnskabet ændrer over tiden basisår og definition. Serierne for prognoserne 
og de foreløbige tal er derfor ikke fuldt sammenlignelige med den endelig BNP-vækst.   
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Prognoser for udvalgte økonomiske nøgletal 
De procentvise årlige udsving i blandt andet investeringer og eksport er 
væsentligt større end for privatforbruget. Størrelsen af forudsigelsesfejl 
skal derfor generelt vurderes i forhold til, hvor store udsvingene i de på-
gældende variable er, jf. tabel 6.3. 
 
Tabel 6.3. Prognoser i Økonomisk Oversigt over udvalgte nøgletal 
  Prognosehorisont 
 2 år frem 1 år frem Indeværende år 
 

Faktisk 
variation1) Efterår Forår Efterår Forår Efterår 

Antal observationer  9 14 21 19 21 
  ---------------------- Pct. enheder --------------------- 
Privat forbrug:       
  Gnst. prognosefejl ....... - -0,24 -0,22 0,13 -0,01 0,15 
  Spredning.................... - 1,93 1,33 1,54 1,13 0,60 
  Abs. gnst. afvigelse....... 1,89 1,58 1,01 1,30 0,97 0,45 
  - ift. faktisk variation ... - 0,84 0,54 0,69 0,51 0,24 
Erhvervsinvesteringer:       
  Gnst. prognosefejl ....... - 2,12 0,38 0,66 -0,04 0,11 
  Spredning.................... - 6,35 8,34 6,76 4,68 2,85 
  Abs. gnst. afvigelse....... 7,87 4,84 6,28 5,18 3,51 2,53 
  - ift. faktisk variation ... - 0,69 0,85 0,67 0,44 0,32 
Industrieksport:       
  Gnst. prognosefejl ....... - 0,16 0,19 -0,93 1,30 0,89 
  Spredning.................... - 4,44 4,69 3,58 3,38 2,14 
  Abs. gnst. afvigelse....... 3,08 3,95 4,08 2,99 2,83 1,65 
  - ift. faktisk variation ... - 1,28 1,32 0,97 0,92 0,54 
Betalingsbalance:       
  Gnst. prognosefejl ....... - -0,09 0,44 0,10 0,29 -0,01 
  Spredning.................... - 1,90 1,94 1,48 1,15 0,65 
  Abs. gnst. afvigelse....... 1,17 1,73 1,65 1,24 0,93 0,53 
  - ift. faktisk variation ... - 1,48 1,41 1,06 0,80 0,46 
Offentlig saldo:       
  Gnst. prognosefejl ....... - -0,29 -0,40 -0,04 -0,10 0,06 
  Spredning.................... - 1,95 1,87 1,61 0,71 0,58 
  Abs. gnst. afvigelse....... 2,23 1,36 1,47 1,23 0,59 0,42 
  - ift. faktisk variation ... - 0,61 0,66 0,55 0,26 0,19 

Anm.: Prognosefejlen er udregnet som den første offentliggjorte værdi minus prognose-
skønnet. Forårsprognosen tager udgangspunkt i majudgaven af Økonomisk 
Oversigt. Efterårsprognosen er indtil 1990 taget fra oktoberudgaven af Økono-
misk Oversigt og fra 1991 i decemberudgaven. 

1) Den faktiske variation er beregnet som gennemsnitlig absolut afvigelse fra mid-
delværdien i den faktiske serie mellem 1980-2001. For betalingsbalancen og of-
fentlig saldo er afvigelserne beregnet i forhold til en HP-filtreret trend.  

Kilde: Økonomisk Oversigt, 1979-2001.  
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De gennemsnitlig absolutte prognosefejl af efterårsskønnet for det 
kommende år udgør for både privat forbrug og erhvervsinvesteringer om-
kring 70 pct. af de faktiske udsving. Den høje usikkerhed på skøn over 
erhvervsinvesteringer sammenlignet med skøn for privat forbrug kan såle-
des henføres til de generelt store udsving i væksten for erhvervsinvesterin-
ger. 

For industrieksporten gælder, at forudsigelsesfejlene er lige så store 
som de gennemsnitlige årlige udsving. Forudsigelserne har dermed i reali-
teten haft en beskeden informationsværdi sammenlignet med en antagelse 
om, at industrieksporten stiger i samme tempo som det historiske gen-
nemsnit3. 

Det samme gælder for prognoserne over betalingsbalancen. For den of-
fentlige saldo udgør prognosernes absolutte afvigelser omkring 50 pct. af 
de årlige udsving. De absolutte prognosefejl på efterårsskønnene på beta-
lingsbalancen og den offentlige saldo set i forhold til de faktiske udsving 
ligger sammenlignet med EU-kommissionen på nogenlunde samme ni-
veau. 

For alle de undersøgte variable gælder, at usikkerheden er stigende, jo 
tidligere det forsøges at skønne på variablen. 
 
Udviklingen i prognosepræcisionen over tid 
En opdeling af analysen på 80’erne og 90’erne viser, at de gennemsnitlige 
absolutte fejl på skønnene er blevet mindre, jf. tabel 6.4. I forhold til de 
faktiske udsving er de gennemsnitlig absolutte fejl på BNP- og inflations-
skønnene dog stort set uændret. For prognoserne for BNP og inflationen 
modsvares den øgede træfsikkerhed således af, at der også har været en 
større stabilitet i 90’erne end i 80’erne. Modsat dækker de lavere gennem-
snitlige afvigelser på ledighedsskønnene i 90’erne over en reel forbedring i 
træfsikkerheden.  
 
 
 
 
 

                                                 
3 Det bør dog bemærkes at skønnene for industrieksporten er udarbejdet på baggrund af 
udenrigshandelsstatistikken. Modsat bygger de historiske årsværdier for industriekspor-
ten på ADAMs databank, som er baseret delvist på nationalregnskabet. De faktiske 
værdier kan således afvige væsentligt fra det datamæssige udgangspunkt, som ligger til 
grund for prognoserne. 
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Tabel 6.4. Prognosefejl i 80’erne og 90’erne 
 Prognosehorisont 
 Indeværende år 1 år frem 
 80-90 91-01 80-90 91-01 
 ----------------------------- Pct. enheder --------------------------- 
BNP-vækst:     
  Gnst. prognosefejl ........ 0,06 0,09 -0,05 -0,15 
  Spredning..................... 0,60 0,58 1,27 0,94 
  Abs. gnst. afvigelse........ 0,54 0,49 0,99 0,76 
  - ift. faktisk variation .... 0,36 0,49 0,66 0,76 
Inflation:     
  Gnst. prognosefejl ........ -0,05 0,01 0,58 -0,31 
  Spredning..................... 0,77 0,05 1,18 0,55 
  Abs. gnst. afvigelse........ 0,43 0,04 1,05 0,44 
  - ift. faktisk variation .... 0,37 0,09 0,91 0,93 
Ledighed:     
  Gnst. prognosefejl ........ -0,05 -0,02 -0,19 0,16 
  Spredning..................... 0,19 0,11 0,87 0,59 
  Abs. gnst. afvigelse........ 0,14 0,09 0,64 0,44 
  - ift. faktisk variation .... 0,14 0,07 0,62 0,36 

Anm.: Prognoserne tager udgangspunkt i efterårsskønnene.  
Kilde: Økonomisk Oversigt, 1979-2001.  
 
Sammenligning med mekaniske skøn 
Et mål for informationsindholdet i skønnene kan opnås ved at sammen-
ligne prognosernes træfsikkerhed med et mekanisk skøn. Et mekanisk 
skøn kan eksempelvis være en antagelse om at de økonomiske variable 
fremover forventes at være lig deres historiske gennemsnit.     
 
Til dette formål udarbejdes to mekaniske skøn: 

• Alternativ 1 antager at variablen fremadrettet følger det historiske 
gennemsnit af de seneste 10 år 

• Alternativ 2 antager at variablen fremadrettet er lig den seneste of-
fentliggjorte værdi. 

 
Prognoserne sammenlignes med mekaniske alternativer ved at sætte 
spredningen i de to i forhold til hinanden, den såkaldte Theil-statistik. En 
lav Theil-statistik, som er mindre end 1, betyder at konjunkturskønnet er 
bedre end det mekaniske skøn. Modsat vil en Theil-statistik, som er større 
end 1, betyde, at der ingen ekstra information er i konjunkturskønnet 
sammenlignet med det mekaniske alternativ. 
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Theil-statistikken for alternativ 1 kan endvidere fortolkes som et ud-
tryk for den del af variationen i den pågældende variabel, som ikke opfan-
ges af prognoseskønnet. Eksempelvis betyder en Theil-statistik på BNP-
væksten på 0,36, at over 60 pct. af BNP-vækstens variation omkring dets 
gennemsnit forklares af konjunkturskønnet, jf. tabel 6.5. 
 
Tabel 6.5. Sammenligning med mekaniske skøn, Økonomisk Oversigt 
1980-2001 
 Prognosehorisont 
 Indeværende år 1 år frem 
 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 1 Alternativ 2 
 ---------------------------- Pct. enheder --------------------------- 
BNP-vækst...................... 0,36 0,28 0,67 0,44 
Inflation.......................... 0,19 0,40 0,33 0,49 
Ledighed......................... 0,05 0,14 0,25 0,39 
Privat forbrug.................. 0,24 0,21 0,62 0,47 
Erhvervsinvesteringer ...... 0,30 0,24 0,71 0,48 
Industrieksport................ 0,67 0,40 1,13 0,64 
Betalingsbalance.............. 0,26 0,48 0,59 0,75 
Offentlig saldo ................ 0,15 0,24 0,41 0,45 

1) Opgjort i pct. af BNP. 
Kilde: Økonomisk Oversigt, 1979-2001. 

 
For skøn på indeværende år, er prognoserne ikke overraskende klart 

bedre end de mekaniske alternativer. Skønnet for industrieksporten for-
klarer dog kun ca. 30 pct. af variationen i forhold til gennemsnittet. 

Prognoser på det efterfølgende år er, med undtagelse af skøn på indu-
strieksporten, også væsentligt bedre end de mekaniske skøn, om end for-
skellen er noget mindre. Skøn over inflation, ledighed og den offentlige 
saldo har fortsat et højt informationsindhold og opfanger mellem 60-70 
pct. af variationen i den faktiske værdi. Prognoserne for de øvrige variable 
forklarer derimod kun mellem 30-40 pct. af udsvingene. 
 
Er der tegn på systematiske prognosefejl? 
En afgørende krav til økonomiske fremskrivninger er, at der ikke fore-
kommer systematiske prognosefejl. Eksempelvis kan der være en såkaldt 
prognosebias, hvor der er en tilbøjelighed til enten at over- eller under-
vurderer den faktiske udvikling. En sådan fejlkilde vil nemt kunne undgås 
og der kan derved opnås en ”gratis” forbedring i fremskrivningernes præ-
cision.  
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Statistiske tests indikerer, at der stort set ikke et tegn på systematiske 
prognosefejl i Økonomisk Oversigt, jf. boks 6.2. 
 
Boks 6.2. Systematiske prognosefejl 
Prognosefejlen bør ikke indeholde systematisk information, som kunne være brugt til 
at forbedre det pågældende forecast. Denne hypotese testes typisk ved at regressere den 
aktuelle værdi på det pågældende prognose: 

Faktisk = α+βForecast+ ε 

Resultaterne af denne regression skal fortolkes som følgende: 
• Hvis α er større(mindre) end nul er der en tilbøjelighed til i gennemsnit at un-

der(over)estimere det faktiske udfald. Et såkaldt forecastbias. 
• Hvis β er større(mindre) end 1 indikerer det at prognoserne under-

(over)vurderer udsvingene 
• Autokorrelation i fejlleddet antyder, at prognosefejlen følger et bestemt møn-

ster. Eksempelvis kan der være en tendens til at positive prognosefejl følges af en 
positiv prognosefejl i det efterfølgende år. 

 
Generelt indikerer resultaterne at der, bortset fra skøn på industrieksporten, ikke er 
problemer med forecastbias, jf. tabel a. Estimationen for industrieksporten antyder på 
linje med de foregående resultater, at skønnene herfor i gennemsnit ikke har haft en 
informationsværdi.  
 Der er en mindre tendens til, at udsvingene i BNP-væksten overvurderes, men 
resultatet er ikke statistisk signifikant. Tilsvarende overvurderes ændringerne i den 
offentlig saldo. For de resterende variable ligger β-koefficienten tæt på 1.  
 Kun for betalingsbalancen er der tegn på betydelig autokorrelation i form af en 
DW-statistik, der er væsentligt mindre end 2. For de fleste variable er der dog svage 
tegn på, at fejl i ét år efterfølges af tilsvarende fejl i det efterfølgende år. 
 
Tabel a. Estimationsresultater 

 BNP 
Inflati-

on 
Ledig-

hed 
Privat 

forbrug

Er-
hvervs-
invest. 

Indu-
stri- 

eksport

Betal. 
balance 

Off. 
saldo 

α 0,32 -0,07 -0,30 -0,20 -0,47 6,47 0,09 -0,19 
 (0,44) (0,38) (0,84) (0,70) (2,01) (1,80) (0,38) (0,48) 

β 0,78 1,05 1,03 1,18 1,08 -0,30 0,97 0,81 
 (0,19) (0,08) (0,09) (0,31) (0,63) (0,31) (0,18) (0,21) 
R2 0,45 0,95 0,77 0,48 0,22 0,05 0,64 0,54 
DW 1,74 1,79 1,40 1,94 1,55 2,47 0,95 1,55 

Anm.: Tallene i parenteserne er standardafvigelsen på koefficientestimatet. Til estima-
tionerne er anvendt efterårsprognosen for det efterfølgende år. 
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Årsager til prognosefejl 
Forudsigelsesfejl kan skyldes svigtende forudsætninger om henholdsvis 
udvikling i udlandet, den økonomiske politik eller den private sektors 
adfærd. Konjunkturprognoserne er således grundlæggende en beregning 
af konsekvenserne af en række gjorte antagelser om disse forhold.  

Antagelserne om den private sektors adfærd baseres i praksis på den hi-
storiske udvikling, primært baseret på estimerede økonomiske modeller, 
suppleret med kendt statistisk information. Antagelserne om udlandet og 
den økonomiske politik skal overvejende gøres på grundlag af anden in-
formation. 

De største bidrag til afvigelser mellem de kortsigtede konjunktur-
prognoser er imidlertid uforudsete ændringer i den private sektors adfærd, 
jf. tabel 6.6. Fejlene er dog primært koncentreret om to år med meget 
kraftige ændringer i den økonomiske udvikling, nemlig 1984 og 1994, jf. 
tabellen. I begge tilfælde skete en kraftig stigning i privat forbrug og inve-
steringer, som kun delvist var forudset.  

Opgørelsen i tabel 6.6 er baseret på omfattende modelbaserede de-
komponeringer af bidrag til afvigelser mellem de konjunkturprognoser, 
der har ligget til grund for de årlige Finansredegørelser. Disse konjunk-
turprognoser er identiske med tidligere skøn i Økonomisk Oversigt – 
men metoden afviger således væsentligt fra de oven for anførte vurderin-
ger af skønnene ved at sammenholde konjunkturskøn på to forskellige 
tidspunkter (året før og indeværende år) og ikke sammenligne med de 
senere nationalregnskabstal. 

Forudsætninger omkring den økonomiske politik samt udlandets øko-
nomisk udvikling bidrager også til prognosefejlene i et væsentligt, men 
lidt mindre, omfang end de uforudsete ændringer i den private sektors 
adfærd. 

Den gennemsnitlige afvigelse for delbidragene og den samlede afvigelse 
har gennem perioden som helhed været tæt på nul. Der er derfor ikke 
nogen systematisk årsag til afvigelserne. 

Der er tegn på at afvigelserne som følge af revisioner i (eller ændrede 
skøn for) den økonomiske politik i de enkelte år overvejende trækker i 
modsat retning af bidragene til fejlskøn fra de øvrige poster. Det tyder på, 
at revisioner af den økonomiske politik også med denne korte tidshori-
sont overvejende har bidraget til at stabilisere den økonomiske udvikling, 
jf. boks 6.3. 
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Tabel 6.6. Ét-årige fejlanalyser, 1984-2000. Årsager til prognosefejl 
Vækst i BNP 
Faktisk - forventet 

Udlandsforud-
sætninger 

Økonomisk 
politik 

Adfærds-
ændringer 

I alt 

 ------------------------------- Pct.enheder ------------------------------- 
1984 ........................ 0,4 -0,1 1,9 2,2 
1985 ........................ -0,3 0,2 -0,7 -0,8 
1986 ........................ -0,3 -1,0 0,5 -0,8 
1987 ........................ -0,5 -0,4 -0,5 -1,4 
1988 ........................ 0,9 0,2 -0,5   1,11) 

1989 ........................ -0,1 -0,1 0,3 0,1 
1990 ........................ -0,3 0,4 -0,3 -0,2 
1991 ........................ 0,2 -0,1 -0,2 -0,1 
1992 ........................ -0,5 0,0 -0,3 -0,8 
1993 ........................ - - - 1,2 
1994 ........................ -0,1 -0,2 1,8 1,5 
1995 ........................ 0,2 0,1 0,6 0,9 
1996 ........................ -0,4 0,6 -1,1 -0,9 
1997 ........................ 0,1 0,8 -0,6 0,2 
1998 ........................ -0,1 0,2 -0,4 -0,3 
1999 ........................ 0,0 -0,2 -0,2 -0,3 
2000 ........................ 1,6 -0,4 0,1 1,4 
2001 ........................ - - - 0,9 
Gnst. afvigelse .......... 0,1 0,0 0,0 0,2 
Gnst.abs. afvigelse .... 0,4 0,3 0,6 0,8 

Anm.: ”I alt” viser forskellen mellem BNP-skønnet for hvert kalenderår mellem to på 
hinanden følgende Finansredegørelser. 

1) Inkl. bidrag på 0,5 fra lagerændringer. 
Kilde: Finansredegørelse 2001, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

Boks 6.3. Stabiliserende virkninger af økonomisk politik 
Regressionsanalyse indikerer, at afvigelserne i forudsætningerne vedrørende den øko-
nomiske politik typisk bevæger sig modsat afvigelser omkring udlandet og den private 
sektors adfærd, jf. de negative koefficienter i nedenstående regressioner. Estimationsre-
sultaterne indikerer, at det primært er adfærdsændringer i den private sektor som giver 
anledning til modsatrettede ændringer i den økonomiske politik. 
 Den økonomiske politik bidrager således også på helt kort sigt til at modvirke 
effekterne af uforudsete ændring i udlandet og den private sektors adfærd og derved 
stabiliserer den økonomiske udvikling. 
 
Øk. politik =  0,012  – 0,15*(Udlandsforuds. + Adfærdsændr.)  R2=0,15 
    (0,102) (0,096) 

Øk. politik =  0,004   –  0,07*Udlandsforudsætninger     R2=0,01 
    (0,110) (0,206) 

Øk. politik =  0,006  – 0,23*Adfærdsændringer      R2= 0,20 
    (0,099) (0,122) 
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6.4. Sammenligning med andre institutioners konjunktur-
prognoser  

Prognoser udarbejdet af Det Økonomiske Råd (DØRS), Dansk Industri 
(DI), Nordea, EU-kommissionen (EU) og OECD er generelt behæftet 
med samme størrelse prognosefejl og usikkerhed som konjunkturvurde-
ringerne i Økonomisk Oversigt (ØO). 

For at sikre det størst mulige datagrundlag i sammenligningen tages 
udgangspunkt i efterårsskønnet for efterfølgende år. Alle de ovennævnte 
institutioner udgiver deres efterårsvurdering i november eller december. 
Det har den fordel, at alle prognoser er foretaget på omkring samme tids-
punkt, hvorfor alle har haft omtrent samme mængde information at byg-
ge prognosen på. 

Træfsikkerheden af BNP-skønnet i de udvalgte konjunkturprognoser 
ligger relativt tæt på hinanden, jf. tabel 6.7. Den gennemsnitlige afvigelse 
ligger omkring 0,8 pct.enheder for alle prognoser bortset fra OECD, hvis 
prognose er præget af lidt større usikkerhed. For DØRS, DI og Nordea er 
der en tendens til at undervurdere udvikling i BNP, mens EU-prognosen 
modsat har været for optimistisk med hensyn til BNP-væksten. 

Afvigelserne på fejlskønnet for inflationsprognoserne ligger alle mellem 
0,6 og 0,8 pct.enheder. Der er således ikke væsentlige forskelle i pro-
gnosernes træfsikkerhed. Det samme gælder for ledigheden, hvor progno-
serne med undtagelse af EU og DØRS har en absolut gennemsnitlig 
prognosefejl på omkring 0,6 pct. For ledigheden afviger DØRS endvidere 
med en systematisk tendens til at overvurdere ledigheden med 0,5 
pct.enheder. Den samme tendens har Nordea og OECD haft, men i 
mindre omfang. 

Skøn på betalingsbalancen i pct. af BNP afviger i gennemsnit med 
omkring 1,2 pct.enheder fra den faktiske værdi for samtlige prognoser 
med undtagelse af EU og Nordea, som har en gennemsnitlig absolut afvi-
gelse på 1 pct.enhed. EU-prognoserne har dog en systematiske tendens til 
at undervurdere betalingsbalanceoverskuddet med omkring 0,4 pct.en-
heder.  
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Tabel 6.7. Prognosesammenligning (efterårsskøn på det kommende år). 
 ØO DØRS DI Nordea1) EU OECD 
 ----------------------------- Pct. enheder ----------------------------
BNP-vækst:       
  Gnst. prognosefejl ....... -0,10 0,24 0,27 0,24 -0,22 -0,01 
  Spredning.................... 1,11 0,98 1,09 1,04 1,14 1,32 
  Abs. gnst. afvigelse....... 0,88 0,76 0,87 0,74 0,86 1,06 
  Theil/Alternativ 1........ 0,67 0,59 0,66 0,63 0,69 0,80 
  Theil/Alternativ 2........ 0,44 0,39 0,43 0,41 0,45 0,52 
  Absolut gens. afvigelse       
  - 1980-1990 ................ 0,99 0,72 0,88 0,84 1,10 1,23 
  - 1991-2001 ................ 0,76 0,80 0,86 0,64 0,62 0,88 
Inflation:       
  Gnst. prognosefejl ....... 0,13 0,39 0,34 -0,11 0,37 0,13 
  Spredning.................... 0,94 1,13 0,92 0,94 0,87 1,08 
  Abs. gnst. afvigelse....... 0,76 0,80 0,70 0,76 0,63 0,80 
  Theil/Alternativ 1........ 0,33 0,40 0,33 0,33 0,31 0,38 
  Theil/Alternativ 2........ 0,50 0,60 0,49 0,50 0,46 0,57 
  Absolut gens. afvigelse       
  - 1980-1990 ................ 1,06 1,13 1,11 1,04 0,88 1,07 
  - 1991-2001 ................ 0,47 0,48 0,29 0,45 0,38 0,54 
Ledighedsraten:       
  Gnst. prognosefejl ....... -0,02 -0,50 0,04 -0,19 -0,15 -0,26 
  Spredning.................... 0,74 0,84 0,77 0,70 1,05 0,81 
  Abs. gnst. afvigelse....... 0,54 0,73 0,59 0,54 0,75 0,67 
  Theil/Alternativ 1........ 0,33 0,38 0,35 0,31 0,47 0,36 
  Theil/Alternativ 2........ 0,39 0,44 0,41 0,37 0,55 0,43 
  Absolut gens. afvigelse       
  - 1980-1990 ................ 0,64 0,88 0,45 0,61 0,98 0,79 
  - 1991-2001 ................ 0,44 0,59 0,74 0,46 0,53 0,55 
Betalingsbalancen2)       
  Gnst. prognosefejl ....... 0,10 0,06 -0,01 0,00 0,41 0,21 
  Spredning.................... 1,48 1,34 1,46 1,36 1,26 1,46 
  Abs. gnst. afvigelse....... 1,24 1,14 1,23 1,02 1,04 1,24 
  Theil/Alternativ 1........ 0,59 0,53 0,58 0,54 0,50 0,58 
  Theil/Alternativ 2........ 0,75 0,68 0,74 0,69 0,64 0,74 
  Absolut gens. afvigelse       
  - 1980-1990 ................ 1,29 1,16 1,26 1,28 1,13 1,25 
  - 1991-2001 ................ 1,18 1,12 1,20 0,73 0,94 1,23 

Anm.: Forecastfejlen er beregnet som den senest offentliggjorte værdi minus prognose-
skønnet. Alternativ 1 og 2 er defineret på samme måde som i tabel 6.5. 

1) Prognoseskønnene fra Nordea er kædet med serier fra Unibank og Privatbanken. 
2) Opgjort i pct. af BNP. 
Kilde: Økonomisk Oversigt, Dansk Økonomi, Dansk Industris prognose, Nordeas 

prognose, EU-kommissionens prognose og OECD Economic Outlook. 
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Appendiks 6.1. 
Prognoser på BNP 
 
Tabel A.1.1. Prognoser på BNP-vækst, Økonomisk Oversigt (1980-
2001) 
BNP-vækst Nationalregnskabstal BNP-prognoser 

Indeværende år 1 år frem  
Endelige Forløbige 

Skøn Prognose-
fejl 

Skøn Progno-
sefejl 

 ----------------------------------- Pct.enheder ----------------------------------
1980 ................. -0,6 -0,5 -1,0 0,5 -0,3 -0,2 
1981 ................. -2,0 -0,6 -1,0 0,4 0,9 -1,5 
1982 ................. 2,8 2,2 2,5 -0,3 4,0 -1,8 
1983 ................. 1,9 2,9 2,0 0,9 0,8 2,1 
1984 ................. 3,7 3,5 4,0 -0,5 1,5 2,0 
1985 ................. 3,9 3,1 2,5 0,6 3,0 0,1 
1986 ................. 4,1 3,3 3,3 0,0 3,8 -0,5 
1987 ................. -0,3 -1,0 -0,8 -0,3 0,8 -1,8 
1988 ................. -0,8 -0,2 0,5 -0,7 -0,8 0,6 
1989 ................. 0,2 1,1 2,0 -0,9 0,8 0,4 
1990 ................. 1,0 1,6 0,8 0,9 1,5 0,1 
1991 ................. 1,1 1,0 2,2 -1,2 1,0 0,0 
1992 ................. 0,6 1,1 0,8 0,3 2,4 -1,3 
1993 ................. 0,0 1,2 0,2 1,0 2,6 -1,4 
1994 ................. 5,5 4,4 4,6 -0,2 3,0 1,4 
1995 ................. 2,8 2,6 3,1 -0,5 3,7 -1,1 
1996 ................. 2,5 2,4 2,2 0,2 2,7 -0,3 
1997 ................. 3,0 3,4 3,0 0,4 2,9 0,5 
1998 ................. 2,5 2,9 2,4 0,5 2,7 0,2 
1999 ................. 2,3 1,6 1,3 0,3 1,6 0,0 
2000 ................. 3,0 2,9 2,4 0,5 1,6 1,3 
2001 ................. 1,0 1,0 1,2 -0,2 1,8 -0,8 
Gnst. afvigelse ... - - - 0,1 - -0,1 
Gnst. absolut 
afvigelse............. 1,6 1,2 - 0,5 - 0,9 

Anm.: Prognoserne tager udgangspunkt i efterårsskønnene.  
Kilde: Økonomisk Oversigt, 1979-2001. 
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Tabel B.1. Efterspørgsel, import og produktion. 
  Mængder Priser 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

 Mia. kr. Pct. Pct. 

Privat forbrug .................... 662 690 719 2,4 2,2 2,4 2,4 1,8 1,8 

Offentligt forbrug 1) ............ 356 369 383 1,3 0,7 1,0 2,5 3,0 2,9 
Offentlige investeringer ...... 25 25 26 2,0 0,0 2,0 2,2 1,9 2,1 
Boliginvesteringer .............. 52 53 55 -4,0 1,0 2,0 1,7 1,8 1,4 
Faste erhvervsinvesteringer . 214 223 234 1,5 2,7 3,8 1,4 1,4 1,1 
I alt indenlandsk 
efterspørgsel ekskl. 
lagerændringer ................... 1.308 1.360 1.417 1,7 1,8 2,3 2,2 2,0 1,9 

Lagerændringer 2) ................ 2 3 3 -0,1 0,0 0,0    

I alt indenlandsk 
efterspørgsel ....................... 1.311 1.363 1.420 1,6 1,9 2,3 2,5 2,1 1,8 

Eksport af varer og tjenester  612 637 683 2,8 3,8 5,8 -2,9 0,4 1,3 

Samlet efterspørgsel ............ 1.923 2.000 2.104 2,0 2,5 3,5 0,7 1,5 1,6 

Import af varer og tjenester  536 558 602 3,2 4,3 6,8 -1,5 0,0 1,0 

Bruttonationalproduktet .... 1.387 1.442 1.501 1,5 1,8 2,1 1,6 2,2 2,0 

Produktskatter, netto ......... 197 204 212       

Bruttoværditilvækst ............ 1.191 1.238 1.289 1,2 1,9 2,1 1,7 2,0 2,0 

Heraf i private byerhverv 3) .. 798 830 866 1,4 2,2 2,5 2,0 1,7 1,8 
Anm.: Opdelingen i mængde- og priskomponent er foretaget på grundlag af en fastprisberegning i 

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

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

(i 1995-priser) i det foregående år. 
3) Ekskl. boligbenyttelse, søtransport samt imputerede finansielle tjenester.  
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Tabel B.2. Nøgletal for den internationale økonomi. 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
BNP  ------------------------------- Realvækst, pct. --------------------------   
EU .................................... 2,9 2,8 3,4 1,5 1,0 2,0 2,6 
Euroområdet ..................... 2,9 2,8 3,5 1,5 0,8 1,8 2,6 
        
Tyskland ........................... 2,0 2,0 2,9 0,6 0,4 1,4 2,3 
Frankrig ............................ 3,4 3,2 3,8 1,8 1,0 2,0 2,7 
Italien ............................... 1,8 1,6 2,9 1,8 0,4 1,8 2,4 
Spanien ............................. 4,3 4,2 4,2 2,7 1,9 2,6 3,2 
Holland ............................ 4,3 4,0 3,3 1,3 0,2 0,9 2,2 
Belgien .............................. 2,0 3,2 3,7 0,8 0,7 2,0 2,8 
Østrig ............................... 3,9 2,7 3,5 0,7 0,7 1,8 2,2 
Finland ............................. 5,3 4,1 6,1 0,7 1,4 2,8 3,4 
        
Danmark .......................... 2,5 2,3 3,0 1,0 1,5 1,8 2,1 
        
Sverige .............................. 3,6 4,5 3,6 1,2 1,6 2,2 2,4 
Storbritannien ................... 2,9 2,4 3,1 2,0 1,6 2,5 2,7 
        
USA .................................. 4,3 4,1 3,8 0,3 2,3 2,3 2,8 
Japan ................................ -1,1 0,7 2,4 -0,1 -0,6 1,2 1,4 
Norge ............................... 2,6 2,1 2,4 1,4 2,1 2,6 3,5 
Forbrugerpriser (HICP) 1) 

--------------------------------- Pct.vis vækst ----------------------------- 
EU .................................... 1,3 1,2 2,1 2,3 2,1 1,9 1,8 
Euroområdet ..................... 1,2 1,1 2,4 2,5 2,3 2,0 1,8 
        
Tyskland ........................... 0,6 0,6 2,1 2,4 1,4 1,5 1,2 
Frankrig ............................ 0,7 0,6 1,8 1,8 1,9 1,8 1,6 
Italien ............................... 2,0 1,7 2,6 2,3 2,6 2,0 1,9 
Spanien ............................. 1,8 2,2 3,5 2,8 3,6 2,9 2,4 
Holland ............................ 1,8 2,0 2,3 5,1 3,9 2,8 2,4 
Belgien .............................. 0,9 1,1 2,7 2,4 1,6 1,4 1,7 
Østrig ............................... 0,8 0,5 2,0 2,3 1,9 1,6 1,5 
Finland ............................. 1,4 1,3 3,0 2,7 1,9 1,8 2,0 
        
Danmark .......................... 1,9 1,3 2,7 2,3 2,4 1,9 1,7 
        
Sverige .............................. 1,0 0,6 1,3 2,7 2,1 2,3 2,1 
Storbritannien ................... 1,6 1,3 0,8 1,2 1,2 1,5 1,8 
        
USA .................................. 1,6 2,2 3,4 2,8 1,6 2,3 2,3 
Japan ................................ 0,6 -0,3 -0,7 -0,6 -1,0 -1,0 -0,8 
Norge ............................... 2,0 2,1 3,0 2,7 1,2 2,5 2,5 
1)  For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). 
Kilde:  EU-kommissionens efterårsprognose 2002, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.3. Nøgletal for den internationale økonomi. 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Lønudvikling 1) 

-------------------------------- Pct.vis vækst ---------------------------- 
EU ..................................... 2,1 2,7 3,3 3,4 3,1 3,2 3,2 
Euroområdet ...................... 1,3 2,3 2,8 2,8 2,9 2,8 2,9 
        
Tyskland ............................ 2,0 1,8 4,0 1,9 2,2 2,3 2,5 
Frankrig ............................. 0,6 2,9 0,6 2,3 2,9 2,6 2,9 
Italien ................................ -1,4 2,5 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 
Spanien .............................. 3,0 2,1 3,8 4,3 4,2 3,4 2,9 
Holland ............................. 3,9 3,2 4,8 4,7 4,9 3,9 3,6 
Belgien ............................... 1,7 3,3 2,6 3,5 4,6 3,2 3,7 
Østrig ................................ 3,4 0,6 2,2 0,7 1,9 1,9 1,9 
Finland .............................. 4,5 2,9 4,2 5,0 3,4 4,2 4,0 
        
Danmark 1) ......................... 4,1 4,7 3,9 4,3 4,2 4,0 3,7 
        
Sverige ............................... 3,6 1,3 8,6 5,2 4,0 4,0 4,1 
Storbritannien .................... 4,8 5,3 5,4 4,6 3,1 4,3 4,0 
        
USA ................................... 4,3 4,6 6,7 0,3 2,4 4,0 4,5 
Japan ................................. 0,6 -0,6 0,8 -1,0 -1,6 -0,3 0,2 
Norge ................................ 6,3 6,2 3,8 4,9 5,0 4,4 4,6 
Betalingsbalancesaldo 2) --------------------------------- Pct. af BNP --------------------------------- 
EU ..................................... 0,5 0,0 -0,8 -0,2 0,3 0,4 0,5 
Euroområdet ...................... 0,5 -0,3 -0,9 0,0 0,6 0,7 0,8 
        
Tyskland ............................ -0,3 -0,8 -1,0 0,2 1,9 1,7 1,9 
Frankrig ............................. 2,4 2,6 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 
Italien ................................ 1,9 1,0 -0,2 0,6 0,7 1,0 1,1 
Spanien .............................. -0,6 -2,3 -3,3 -2,8 -2,2 -2,0 -1,9 
Holland ............................. 3,0 4,0 5,3 3,3 3,6 4,3 5,5 
Belgien ............................... 5,3 5,3 4,4 4,5 5,0 5,2 5,3 
Østrig ................................ -2,3 -3,0 -2,6 -2,2 -0,7 -1,0 -1,3 
Finland .............................. 5,6 6,0 7,6 6,8 6,9 7,0 7,4 
        
Danmark ........................... -0,9 1,7 1,6 2,5 2,0 2,0 2,0 
        
Sverige ............................... 3,8 4,0 3,6 3,3 3,6 3,8 3,7 
Storbritannien .................... -0,6 -2,2 -2,0 -2,1 -1,8 -1,8 -1,6 
        
USA ................................... -2,3 -3,0 -4,1 -3,8 -4,7 -5,2 -5,8 
Japan ................................. 3,0 2,6 2,5 2,1 3,0 3,6 3,9 
Norge ................................ 0,0 5,4 15,0 15,4 13,2 11,7 11,2 
1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget i    

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

Nationalregnskabetsopgørelse afviger fra den officielle betalingsbalance pga. 
definitionsforskelle. 
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Tabel B.4. Nøgletal for den internationale økonomi. 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ledighed 1) ----------------------------- Pct. af arbejdsstyrke ----------------------------
EU ....................................  9,4 8,7 7,8 7,4 7,6 7,7 7,4 
Euroområdet ...................... 10,2 9,4 8,5 8,0 8,2 8,3 8,0 
        
Tyskland ...........................  9,1 8,4 7,8 7,7 8,1 8,2 7,9 
Frankrig ............................. 11,4 10,7 9,3 8,5 8,8 9,0 8,3 
Italien ................................ 11,7 11,3 10,4 9,4 8,9 8,9 8,7 
Spanien .............................. 15,2 12,8 11,3 10,6 11,4 10,9 10,2 
Holland ............................. 3,8 3,2 2,8 2,4 3,1 4,3 4,6 
Belgien ............................... 9,3 8,6 6,9 6,6 6,8 6,8 6,5 
Østrig ................................. 4,5 3,9 3,7 3,6 4,3 4,3 4,1 
Finland .............................. 11,4 10,2 9,8 9,1 9,1 9,3 8,9 

        
Danmark 2) ......................... 6,4 5,6 5,3 5,1 5,1 5,4 5,2 
Danmark ........................... 4,9 4,8 4,4 4,3 4,3 4,6 4,4 
        
Sverige ...............................  8,3 7,1 5,8 4,9 4,9 5,3 5,3 
Storbritannien .................... 6,2 5,8 5,4 5,0 5,0 4,9 4,8 
        
USA  .................................. 4,5 4,2 4,0 4,8 5,8 6,0 6,0 
Japan ................................. 4,1 4,7 4,7 5,0 5,2 5,3 5,3 
Norge ................................ 3,2 3,2 3,4 3,6 4 4,3 4,9 
Beskæftigelse -------------------------------- Pct.vis vækst --------------------------------- 
EU ..................................... 1,8 1,7 1,9 1,2 0,4 0,4 0,9 
Euroområdet ...................... 1,8 1,8 2,1 1,4 0,4 0,4 1,0 
        
Tyskland ............................ 1,1 1,2 1,8 0,4 -0,5 0,0 0,5 
Frankrig ............................. 1,5 1,9 2,4 2,1 0,6 0,4 1,2 
Italien ................................ 1,0 1,1 1,9 1,6 1,0 0,4 1,0 
Spanien .............................. 3,9 3,5 3,4 2,4 1,3 1,8 2,3 
Holland ............................. 2,6 2,6 2,2 1,9 0,3 -0,5 0,2 
Belgien ............................... 1,2 1,4 1,6 1,2 0,0 0,6 1,1 
Østrig ................................ 1,0 1,4 0,8 0,7 0,1 0,4 0,6 
Finland .............................. 2,1 2,7 2,2 1,1 0,2 0,0 0,8 
        
Danmark ........................... 1,7 1,3 0,8 0,5 -0,2 0,1 0,5 
        
Sverige ............................... 1,2 2,2 2,1 1,9 0,1 -0,1 0,2 
Storbritannien .................... 1,5 1,2 1,1 0,6 0,7 0,7 0,8 
        
USA  .................................. 2,2 1,9 1,9 -0,3 -0,5 0,4 0,6 
Japan ................................. -0,7 -0,8 -0,1 -0,5 -1,2 -0,3 0,3 
Norge ................................ 2,5 0,8 0,4 0,5 0,1 0,2 -0,2 
1)  Eurostats sammenlignelige ledighedsbegreb som afviger fra den danske. Blandt andet 

stiller EU en række krav til søgeaktivitet og rådighed. Til gengæld medtages 
arbejdssøgende personer, selv om de ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp. 

2) Opgjort efter dansk definition. 
Kilde: EU-kommissionens efterårsprognose 2002, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.5. Nøgletal for den internationale økonomi. 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Samlet offentlig saldo ---------------------------------- Pct. af BNP ---------------------------------  
EU ..................................... -1,6 -0,7 1,0 -0,8 -1,9 -1,8 -1,6 
Euro-landene ..................... -2,2 -1,3 0,1 -1,5 -2,3 -2,1 -1,8 
        
Tyskland ............................ -2,2 -1,5 1,1 -2,8 -3,8 -3,1 -2,3 
Frankrig ............................. -2,7 -1,6 -1,3 -1,4 -2,7 -2,9 -2,5 
Italien ................................ -2,8 -1,8 -0,5 -2,2 -2,4 -2,2 -2,9 
Spanien .............................. -2,7 -1,1 -0,6 -0,1 0,0 -0,3 0,1 
Holland ............................. -0,8 0,7 2,2 0,1 -0,8 -1,2 -0,9 
Belgien ............................... -0,7 -0,5 0,1 0,4 -0,1 0,0 0,3 
Østrig ................................ -2,4 -2,3 -1,5 0,2 -1,8 -1,6 -1,5 
Finland .............................. 1,3 1,9 7,0 4,9 3,6 3,1 3,5 
        
Danmark ........................... 1,1 3,2 2,4 2,7 1,5 1,7 2,2 
        
Sverige ............................... 1,9 1,5 3,7 4,8 1,4 1,2 1,5 
Storbritannien .................... 0,2 1,1 4,0 0,7 -1,1 -1,3 -1,4 
        
USA ................................... 0,3 0,7 1,5 -0,5 -3,2 -3,6 -3,8 
Japan ................................. -10,7 -7,1 -7,4 -7,2 -8,0 -8,1 -8,2 
Norge ................................ 3,6 6,1 15,1 15,0 12,4 10,6 9,8 
Samlet strukturel offentlig 
saldo 

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

EU ..................................... -1,7 -1,0 -1,0 -1,2 -1,6 -1,4 -1,3 
Euro-landene ..................... -2,2 -1,6 -1,7 -1,9 -2,0 -1,7 -1,5 
        
Tyskland ............................ -1,9 -1,4 -1,9 -2,8 -3,3 -2,4 -1,9 
Frankrig ............................. -2,6 -2,0 -2,1 -2,0 -2,7 -2,8 -2,4 
Italien ................................ -3,0 -1,9 -2,1 -2,4 -1,8 -1,6 -2,5 
Spanien .............................. -2,6 -1,5 -1,4 -0,7 -0,1 -0,2 0,0 
Holland ............................. -1,9 -1,2 -0,6 -1,2 -0,6 0,0 0,3 
Belgien ............................... -0,6 -0,9 -1,1 -0,3 0,2 0,2 0,1 
Østrig ................................ -2,4 -2,5 -2,5 0,0 -1,6 -1,4 -1,3 
Finland .............................. -0,4 0,3 3,8 3,8 3,7 3,3 3,6 
        
Danmark 1) ......................... 0,5 1,8 2,0 2,5 1,7 1,9 1,9 
        
Sverige ............................... 2,3 0,6 2,1 4,2 1,3 1,3 1,5 
Storbritannien .................... -0,3 0,8 1,2 0,7 -0,6 -0,9 -1,0 
1)  Egne beregninger. 
Kilde: EU-kommissionens forårsprognose 2002, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.6. Befolkning og arbejdsmarked. 
1.000 personer 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Samlet befolkning..................................... 5.322 5.340 5.360 5.380 5.398 5.413 
I arbejdsstyrken ....................................... 2.843 2.856 2.865 2.859 2.871 2.879 
Beskæftigede på ordinært arbejdsmarked 1) .....   2.651 2.672 2.683 2.673 2.670 2.680 
Støttet beskæftigelse 2) ....................................  34 34 37 41 46 50 
Heraf:    Privat sektor ....................................  13 12 14 16 18 19 
              Offentlig sektor 3) ............................   22 22 23 25 28 30 
Ledige ....................................................  158 150 145 146 155 150 
Uden for arbejdsstyrken ................................  2.479 2.484 2.495 2.521 2.526 2.534 
Personer på individuel jobtræning 4) ..............   17 17 16 16 16 16 
Personer på arbejdsmarkedsorlov 5) ................   32 26 22 16 4 3 
Personer i uddannelsesaktivering eller anden 
aktivering 6) ...................................................   45 45 45 46 45 42 
Personer på overgangsydelse ..........................  31 25 20 16 12 7 
Efterlønsmodtagere mv. 7) ..............................   150 156 159 170 176 180 
Personer under 15 år .....................................  974 988 1.000 1.011 1.018 1.022 
Øvrige 15-64 årige uden for arbejdsmarkedet. 501 498 502 512 517 520 
Personer over 64 år uden beskæftigelse ..........  729 729 731 734 738 743 
Samlet befolkning 15-64 år ...........................  3.557 3.561 3.567 3.573 3.578 3.585 
Beskæftigede 15-64 årige ...............................  2.623 2.643 2.657 2.651 2.654 2.666 
Beskæftigelsesfrekvens for 15-64 årige, pct. ....  73,7 74,2 74,5 74,2 74,2 74,4 
Personer over 64 år i arbejdsstyrken 8) ............   62 62 63 62 62 63 
15-64 årige i arbejdsstyrken ...........................  2.781 2.794 2.802 2.797 2.809 2.816 
Erhvervsfrekvens for 15-64 årige, pct. ............  78,2 78,5 78,6 78,3 78,5 78,6 
1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i nationalregnskabet, og den 

støttede beskæftigelse, hvis grundkilde er AMFORA. Som følge af forskelle i 
afgrænsningen af beskæftigelsen i de to kilder er opgørelsen behæftet med en vis 
usikkerhed. Den støttede beskæftigelse inkluderer jobtræning, puljejob, etablering, 
igangsætning, iværksætning og arbejdspraktik. Personer på individuel jobtræning 
modtager ikke løn, og indgår derfor ikke i beskæftigelsen. 

2) Inklusive fleks- og skånejob. 
3) Støttet beskæftigelse i uoplyst sektor indgår i tallet for støttet beskæftigelse i den offentlige 

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

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

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

7) Inkl. modtagere af  delefterløn (ophørt pr. 31 juni 1999). 
8) Omfatter for 67 årige og ældre kun beskæftigede (idet kun personer i aldersgruppen 16-

66 år kan registreres som ledige). Størstedelen af gruppen består af selvstændige 
erhvervsdrivende. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.7. Stigningen i de samlede timelønsomkostninger. 
 2002 2003 2004 

Direkte lønomkostninger ................................... 4,1 3,9 3,7 
Lovbestemte lønomkostninger 1) ......................... 0,1 - - 
-    AER-bidrag .................................................. 0,0 - - 
-    ATP-kompensation og finansieringsbidrag ..... 0,0 0,1 - 
-    Arbejdsmiljøafgift ......................................... - -0,0 - 
-    Arbejdsskadeforsikring .................................. 0,1 - - 
Øvrige lønomkostninger .................................... - - - 
I alt øvrige lønomkostninger ............................... 0,1 0,1 - 
Samlede timelønsomkostninger ........................... 4,2 4,0 3,7 
Anm.:  Afrunding gør, at bidragene ikke summer til totalen. 
1)  Bidrag i pct.enhed til stigningen i de samlede timelønsomkostninger. 

 
 
 
 
Tabel B.8. Bruttoinvesteringer. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

  --------------------------- Realvækst, pct. -----------------------
Faste bruttoinvesteringer ................... 1,0 10,7 -0,2 0,6 2,2 3,4 
Heraf:       
Boliginvesteringer ............................. 2,5 11,0 -13,5 -4,0 1,0 2,0 
Samlede erhvervsinvesteringer ........... 0,4 11,1 3,0 1,5 2,7 3,8 
   Heraf:       
  -  Bygge- og anlægsinvesteringer ...... -8,9 3,7 -1,3 1,2 2,3 3,4 
  -  Materielinvesteringer ................... 4,3 13,3 4,6 1,6 2,9 3,9 
Offentlige investeringer ..................... 2,5 6,7 3,5 2,0 0,0 2,0 
  Heraf:       
  -  Bygge- og anlægsinvesteringer ...... -1,9 3,0 7,9 2,9 0,0 3,0 
  -  Materielinvesteringer ................... 7,5 10,5 -0,6 1,0 0,0 1,0 
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Tabel B.9. Betalingsbalancens løbende poster. 
Mia. kr. 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Industrieksport ekskl. skibe mv. ....... 235,2 270,2 284,0 294,6 312,3 340,5

 Landbrugseksport mv. ...................... 67,9 73,9 81,1 77,9 79,4 81,4

 Øvrig vareeksport ............................. 19,3 23,3 23,1 24,2 25,3 26,3

 I alt .................................................. 322,5 367,4 388,2 396,6 417,0 448,2

 Nettoimport af energi ...................... -1,7 -12,2 -8,5 -13,0 -15,6 -16,9

 Øvrig vareimport ekskl. skibe mv. .... 294,1 334,0 346,4 362,7 385,1 417,0

 Handelsbalance ekskl. skibe mv. ....... 30,1 45,6 50,3 46,9 47,5 48,0

 Nettoeksport af skibe mv. ................ 3,3 -3,8 -6,1 -6,0 -6,0 -6,1

 Handelsbalance, i alt ........................ 33,4 41,8 44,2 40,9 41,5 41,9

 Turistindtægter, netto ...................... -0,4 0,8 2,7 4,7 5,5 6,3

 Øvrige tjenester ................................ 24,3 33,3 39,3 30,8 32,1 32,8

 Vare og tjenestebalance .................... 57,3 76,0 86,2 76,4 79,1 81,0

 Løn og formueindkomst, netto ......... -16,6 -29,1 -29,9 -25,2 -24,9 -23,6

 EU-betalinger .................................. -2,0 -3,2 -2,7 -6,3 -6,1 -7,9

 Andre løbende overførsler ................ -18,5 -23,0 -19,3 -19,3 -19,1 -19,6

 Nettooverførsler til udlandet, i alt .... -37,1 -55,3 -52,0 -51,9 -50,1 -51,0

 Løbende poster, i alt1)  ...................... 20,2 20,6 34,2 28,0 29,0 30,0

 Do i pct. af BNP1) ............................. 1,7 1,6 2,5 2,0 2,0 2,0

 Udlandsgæld, ultimo2) ...................... 163,0 177,0 224,0 225,0 196,0 166,0

 Do i pct. af BNP .............................. 13,4 13,7 16,7 16,2 13,6 11,1
1)  Danmarks Statistik har senest oprevideret saldoen på betalingsbalancens løbende poster 

i 1999 og 2001 til 21,2 og 39,7 mia. kr. svarende til 1,7 og 3,0 pct. af BNP, mens 
saldoen for 2000 er nedrevideret til 17,7 mia. kr. eller 1,4 pct. af BNP.     

2) For 2003 og 2004 er der ikke taget højde for evt. værdireguleringer. 
Kilde:  ADAMs databank og egne beregninger. 
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Tabel B.10. Eksport og import i faste priser. 
 2001 2001 2002 2003 2004 

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

Eksport af:   

Landbrugsvarer mv. ................... 81,1 1,0 -0,5 2,2 1,7 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) ... 284,0 2,6 4,5 5,2 7,4 

Øvrige varer 1) ............................ 58,7 -9,9 10,8 3,8 2,5 

Tjenester i alt ............................. 189,2 13,1 -1,3 1,6 5,9 

I alt ............................................ 613,0 3,7 2,8 3,8 5,8 

Import af:      

Landbrugsvarer mv. ................... 36,9 5,5 1,5 2,8 3,5 

Industrivarer .............................. 289,5 1,2 5,5 5,8 7,9 

Øvrige varer 1) ............................. 53,1 2,9 4,3 0,1 1,1 

Tjenester i alt ............................. 147,2 14,4 -3,0 1,8 6,7 

I alt ............................................ 526,8 4,3 3,2 4,3 6,8 
1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.  
 
 
 
 
Tabel B.11. Eksport- og importpriser.  

 2001 2001 2002 2003 2004 

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

Eksportpriser for:      

Landbrugsvarer mv. ................... 81,1 8,7 -3,5 -0,2 0,8 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) ... 284,0 2,4 -0,8 0,8 1,5 

Øvrige varer 1) ............................. 58,7 0,5 -1,5 1,0 0,1 

Tjenester i alt ............................. 189,2 6,5 -6,4 0,0 1,9 

I alt ............................................ 613,0 4,2 -2,9 0,4 1,3 

Importpriser af:      

Landbrugsvarer mv. ................... 36,9 2,1 0,5 1,0 1,0 

Industrivarer .............................. 289,5 1,8 -0,2 0,9 1,1 

Øvrige varer 1) ............................. 53,1 -2,3 -3,0 0,5 -0,3 

Tjenester i alt ............................. 147,2 4,7 -2,4 -1,4 2,2 

I alt ............................................ 526,8 2,7 -1,5 0,0 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. 
 2001 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

 Niveau       

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

Forbrug i alt ........................ 631,3 2,4 2,2 2,4 2,4 2,2 2,4 

Detailomsætning ................. 232,2 3,4 2,5 3,3 1,4 1,0 1,3 

Heraf:        

 - Fødevarer ......................... 73,1 0,3 1,0 1,0 0,0 0,1 0,1 

 - Nydelsesmidler ................ 35,9 1,0 2,5 6,0 0,1 0,1 0,3 

 - Øvrige ikke-varige varer ... 73,3 4,5 3,0 3,5 0,6 0,4 0,5 

 - Øvrige varige varer ........... 49,8 7,0 3,5 4,0 0,7 0,4 0,4 

Bilkøb ................................. 19,5 22,0 6,0 5,0 0,7 0,2 0,2 

Brændsel, m.m. ................... 37,5 4,0 1,5 1,0 0,2 0,1 0,1 

Benzin og lignende .............. 18,8 1,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Boligbenyttelse .................... 133,5 1,0 1,2 1,3 0,2 0,2 0,2 

Kollektiv trafik mv.1) ............ 29,6 3,9 3,8 3,7 0,2 0,2 0,2 

Øvrige tjenester ................... 163,0 0,3 2,0 2,3 0,1 0,5 0,5 

Turistudgifter ..................... 36,3 17,0 -1,0 7,0 0,8 -0,1 0,4 

Turistindtægter 2) ................. -39,1 20,0 0,0 8,0 -1,2 0,0 -0,6 
1)   Inkl. charterfly, turistbusser, hyrevogne mv. samt porto og telefon. 
2) Når en stigning (et fald) i turistindtægterne angives at yde et negativt (positivt) bidrag til 

ændringen af det samlede private forbrug, skyldes det, at turistindtægterne – udlændinges 
forbrug i Danmark – indgår i detailomsætningen mv. 

 
 
 
 
Tabel B.13. Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer. 
Mia. kr. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Privat sektor i alt ...............  -10,4 -12,2 -4,0 6,4 4,4 -3,4 
 - Husholdninger ..............  -50,2 -56,3 -29,5 -19,9 -21,1 -33,6 
 - Selskaber ........................  39,8 44,1 25,5 26,2 25,5 30,2 
Offentlig forvaltning og 
service ...............................  38,2 32,7 38,1 21,4 24,6 33,5 
Udland 3)............................  27,9 20,5 34,0 27,8 29,0 30,1 
1) Danmarks Statistik har seneste oprevideret saldoen på betalingsbalancens løbende 

poster i 1999 og 2001 til 21,2 og 39,7 mia. kr. eller 1,7 og 3,0 pct. af BNP, mens 
saldoen for    2000    er nedrevideret til 17,7 mia. kr. eller 1,4 pct. af BNP.   
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Tabel B.14. Disponibel indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing. 
Mia. kr. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Husholdninger:       
Bruttooverskud ..................................... 129,2 136,5 141,0 145,7 151,1 157,4 
Lønsum ................................................ 654,2 684,5 718,0 742,4 770,6 800,9 
Nettoformueindkomst .......................... -13,2 -12,3 -13,0 -12,2 -11,1 -11,0 
Primær bruttoindkomst ........................ 770,3 808,7 846,0 875,8 910,6 947,2 
Sociale ydelser ....................................... 240,7 250,7 258,0 269,1 279,9 288,6 
Andre løbende nettooverførsler ............. -3,7 -4,9 -2,3 -1,4 -1,7 -1,6 
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 334,6 346,1 352,3 359,7 374,7 398,2 
 - Bidrag til sociale ordninger ................ 78,3 81,5 84,5 81,6 86,3 92,1 
Disponibel bruttoindkomst ................... 594,4 626,9 664,9 702,2 727,8 743,9 
 - Privat forbrug .................................... 597,5 613,3 631,3 662,4 689,6 719,0 
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser 1) .................. 13,4 9,1 10,0 11,9 14,9 18,6 
Bruttoopsparing .................................... 10,3 22,7 43,7 51,7 53,1 43,5 
Bruttoinvesteringer ............................... 62,7 76,8 70,4 70,1 72,5 75,6 
Nettokapitaloverførsler .......................... 2,3 -2,2 -2,8 -1,4 -1,6 -1,6 
Nettofordringserhvervelse ..................... -50,2 -56,3 -29,5 -19,9 -21,1 -33,6 
Selskaber:      
Bruttooverskud ..................................... 221,6 263,1 262,4 265,9 279,4 293,0 
Nettoformueindkomst .......................... 15,6 -1,4 -4,4 -1,9 -6,3 -4,9 
Primær bruttoindkomst ........................ 237,2 261,7 258,0 264,0 273,0 288,1 
Bidrag til sociale ordninger .................... 39,0 38,0 39,8 43,1 46,9 51,5 
Andre løbende nettooverførsler ............. -2,0 -4,4 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 36,6 30,7 41,4 38,6 38,4 39,4 
 - Sociale ydelser .................................... 25,6 28,9 29,8 31,2 32,0 32,9 
Disponibel bruttoindkomst ................... 212,0 235,7 225,1 235,8 248,0 265,9 
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser 1) .................. 13,4 9,1 10,0 11,9 14,9 18,6 
Bruttoinvesteringer ............................... 161,9 182,8 190,5 198,2 207,2 216,7 
Nettokapitaloverførsler .......................... 3,2 0,3 0,9 0,6 -0,4 -0,4 
Nettofordringserhvervelse ..................... 39,8 44,1 25,5 26,2 25,5 30,2 
Privat sektor:      
Bruttooverskud ..................................... 350,8 399,6 403,4 411,6 430,5 450,4 
Lønsum ................................................ 654,2 684,5 718,0 742,4 770,6 800,9 
Nettoformueindkomst .......................... 2,4 -13,7 -17,4 -14,2 -17,4 -15,9 
Primær bruttoindkomst ........................ 1.007,4 1.070,4 1.103,9 1.139,8 1.183,6 1.235,3 
Sociale ydelser ....................................... 215,2 221,8 228,2 237,9 248,0 255,7 
Andre løbende nettooverførsler ............. -5,7 -9,3 -3,8 -2,9 -3,2 -3,0 
 - Løbende indkomst- og formueskatter . 371,2 376,8 393,7 398,3 413,2 437,6 
 - Bidrag til sociale ordninger ................ 39,3 43,5 44,7 38,5 39,4 40,6 
Disponibel bruttoindkomst ................... 806,4 862,6 890,0 938,0 975,8 1.009,8 
 - Privat forbrug .................................... 597,5 613,3 631,3 662,4 689,6 719,0 
Bruttoopsparing .................................... 208,9 249,3 258,7 275,6 286,1 290,8 
Bruttoinvesteringer ............................... 224,7 259,6 260,9 268,3 279,7 292,2 
Nettokapitaloverførsler .......................... 5,4 -1,9 -1,9 -0,9 -2,0 -2,1 
Nettofordringserhvervelse ..................... -10,4 -12,2 -4,0 6,4 4,4 -3,4 
1)  Beløbet indgår i husholdningernes opsparing, men ikke i deres disponible bruttoindkomst. 
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Tabel B.15. Procentvise ændringer i indkomst, privat forbrug og 
bruttoopsparing.  
Pct.vis stigning i ft. året før 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Husholdninger:       
Bruttooverskud ..................................... 1,9 5,6 3,3 3,3 3,8 4,1 
Lønsum ................................................ 4,2 4,6 4,9 3,4 3,8 3,9 
Nettoformueindkomst ..........................       
Primær bruttoindkomst ........................ 3,5 5,0 4,6 3,5 4,0 4,0 
Sociale ydelser ....................................... 2,3 4,1 2,9 4,3 4,0 3,1 
Andre løbende nettooverførsler .............       
Løbende indkomst- og formueskatter .... 6,8 3,4 1,8 2,1 4,2 6,3 
Bidrag til sociale ordninger .................... 11,6 4,0 3,7 -3,4 5,7 6,7 
Disponibel bruttoindkomst ................... -0,3 5,5 6,1 5,6 3,6 2,2 
Do., korrigeret 1) .................................... 1,8 5,5 4,5 4,2 3,9 4,0 
Privat forbrug ....................................... 2,8 2,6 2,9 4,9 4,1 4,3 
Nettoindbetaling til forsikringsselskaber 
og (private) pensionskasser  ....................       
Bruttoopsparing .................................... -66,0 120,2 92,5 18,5 2,6 -17,9 
Bruttoinvesteringer ............................... 4,8 22,4 -8,3 -0,4 3,4 4,2 
Selskaber:       
Bruttooverskud ..................................... 10,6 18,7 -0,3 1,3 5,0 4,9 
Nettoformueindkomst ..........................       
Primær bruttoindkomst ........................ 13,9 10,4 -1,4 2,3 3,4 5,5 
Bidrag til sociale ordninger .................... 0,5 -2,6 4,9 8,3 8,6 9,8 
Løbende indkomst- og formueskatter .... 11,9 -16,1 35,0 -6,8 -0,5 2,4 
Sociale ydelser ....................................... 9,6 13,2 3,1 4,7 2,3 2,9 
Disponibel bruttoindkomst ................... 10,1 11,1 -4,5 4,7 5,2 7,2 
Bruttoinvesteringer ............................... -5,2 12,9 4,2 4,1 4,5 4,6 
Privat sektor:       
Bruttooverskud ..................................... 7,2 13,9 1,0 2,0 4,6 4,6 
Lønsum ................................................ 4,2 4,6 4,9 3,4 3,8 3,9 
Nettoformueindkomst ..........................       
Primær bruttoindkomst ........................ 5,8 6,3 3,1 3,2 3,8 4,4 
Sociale ydelser ....................................... 1,5 3,1 2,9 4,2 4,2 3,1 
Andre løbende nettooverførsler .............       
Løbende indkomst- og formueskatter .... 7,3 1,5 4,5 1,2 3,7 5,9 
Bidrag til sociale ordninger .................... 25,4 10,6 2,8 -13,9 2,4 3,0 
Disponibel bruttoindkomst ................... 2,2 7,0 3,2 5,4 4,0 3,5 
Do., korrigeret 1) .................................... 3,9 7,0 2,1 4,3 4,2 4,8 
Privat forbrug ....................................... 2,8 2,6 2,9 4,9 4,1 4,3 
Bruttoopsparing .................................... 0,7 19,3 3,8 6,5 3,8 1,6 
Bruttoinvesteringer ................................ -2,6 15,5 0,5 2,9 4,3 4,5 
Anm: Når der ikke er angivet tal for visse af linjerne fra tabel B.15, skyldes det, at det ikke er 

meningsfuldt at beregne procentvise ændringer for visse saldo-/nettostørrelser. 
1) Korrigeret for aktieafkastskat og Særlig Pensionsopsparing, jf. tabel B.16.
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Tabel B.16. Korrektionen af indkomsterne for Særlig 
Pensionsopsparing og aktieafkastskat. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Husholdningerne:  ---------------------------- Mia. kr. -----------------------------

Disponibel indkomst1)...................... 594,4 626,9 664,9 702,2 727,8 743,9 
-  Særlig Pensionsopsparing.............. 0,0 0,0 0,0 7,1 7,3 7,6 
+  Aktieafkastskat 2) .......................... 4,6 4,8 -4,7 -7,2 -5,5 7,0 
=  Korrigeret disponibel indkomst.... 598,9 631,7 660,2 688,0 715,0 743,3 
Hele den private sektor: ---------------------------- Mia. kr. -----------------------------
Disponibel indkomst1)...................... 806,4 862,6 890,0 938,0 975,8 1009,8 
-  Særlig Pensionsopsparing.............. 0,0 0,0 0,0 7,1 7,3 7,6 
+  Aktieafkastskat2) ........................... 4,6 4,8 -4,7 -7,2 -5,5 7,0 
=  Korrigeret disponibel indkomst.... 811,0 867,4 885,3 923,7 963,0 1009,2 
1) Jf. bilagstabel B.14. 
2)  Aktieafkastskatten kan blive negativ, hvis aktiekurserne falder, eller hvis der er 

overskydende negativ skat fra årene før. 

 
 
 
 
 
Tabel B.17. Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Husholdningerne 1): ------------------------------- Pct. -------------------------------
Forbrugskvote .......................................  100,5 97,8 94,9 94,3 94,8 96,6 
Forbrugskvote, korrigeret 2) ...................  99,8 97,1 95,6 96,3 96,5 96,7 
Opsparingskvote ...................................  1,7 3,6 6,6 7,4 7,3 5,9 
Opsparingskvote, korrigeret 2)................  2,5 4,4 5,9 5,3 5,5 5,8 
Hele den private sektor:  ------------------------------- Pct. -------------------------------
Forbrugskvote .......................................  74,1 71,1 70,9 70,6 70,7 71,2 
Forbrugskvote, korrigeret 2) ...................  73,7 70,7 71,3 71,7 71,6 71,2 
Opsparingskvote ...................................  25,9 28,9 29,1 29,4 29,3 28,8 
Opsparingskvote, korrigeret 2)................  26,3 29,3 28,7 28,3 28,4 28,8 
1) Når summen af husholdningernes forbrugs- og opsparingskvoter ikke er præcis 100 pct., 

skyldes det, at nettoindbetalingen til forsikringsselskaber og pensionskasser indgår i 
husholdningernes opsparing, men ikke i deres disponible indkomster, jf. tabel B.14. 

2) Korrigeret for aktieafkastskat og Særlig Pensionsopsparing, jf. tabel B.16.  
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Tabel B.18. Lønkvoter. 
Pct. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Private erhverv ..........................................    55,9 53,9 54,9 55,1 54,9 54,8 
Hele økonomien .......................................    63,4 61,6 62,5 62,8 62,7 62,6 
Husholdningernes pct.vise andel af den 
private sektors disponible indkomst ...........  73,7 72,7 74,7 74,9 74,6 73,7 

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

 
 
 
 
Tabel B.19. Ejendomsmarked og byggeri. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ejendomsmarked:       
Stigning (pct.) i prisen 1) for omsatte 
enfamiliehuse ............................................ 6,9 6,5 5,8 2,5 2,0 1,5
Antal salg af enfamiliehuse (1.000)............. 49,0 51,0 48,9 - - - 
Stigning (pct.) i prisen 1) for omsatte 
ejerlejligheder ........................................... 14,1 12,2 12,5 - - -
Antal salg af ejerlejligheder (1.000) ............ 21,7 20,3 19,0 - - -
Boligbyggeri:    
Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. .......... 2,5 11,0 -13,5 -4,0 1,0 2,0
Påbegyndt 2) mio. kvadratmeter ................. 2,4 2,1 2,3 - - - 
Erhvervsbyggeri:    
Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. .......... -17,5 29,8 -1,1 3,4 2,2 6,8
Påbegyndt, mio. kvadratmeter .................. 4,6 5,1 4,8 - - - 
1) Kontant købesum i procent af ejendomsværdien. 
2) Helårsbeboelse. 
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Tabel B.20. De offentlige udgifter og indtægter.  
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

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

Offentlige udgifter i alt ...........................  669,8 689,6 715,6 739,5 759,4 786,0 
Heraf:       
 - Offentligt forbrug ..............................  313,9 325,8 343,0 356,0 369,0 383,5 
 - Offentlige investeringer ......................  20,4 22,2 23,5 24,5 25,0 26,0 
 - Indkomstoverførsler til  
   husholdninger 1)..............................  214,8 221,4 228,1 237,8 247,9 255,6 

 - Renteudgifter .....................................  56,9 54,1 54,8 51,3 48,3 48,4 
       
Offentlige indtægter i alt 2) .......................  708,0 722,3 753,6 760,9 784,1 819,5 
Heraf:       
 - Indkomst- og formueskatter ...............  371,9 377,7 394,7 399,3 414,2 438,6 
 - Produktions- og importskatter ...........  218,8 220,0 229,4 238,8 246,4 255,7 
Det offentlige overskud.............................  38,2 32,7 38,1 21,4 24,6 33,5 

 ---------------------------Pct. realvækst --------------------- 
Offentlige udgifter i alt 3) .........................  -0,5 -0,7 1,0 1,7 0,5 1,5 
Heraf:       
 - Offentligt forbrug ..............................  1,8 0,6 1,2 1,3 0,7 1,0 
 - Offentlige investeringer ......................  2,5 6,7 3,5 2,0 0,0 2,0 
 - Indkomstoverførsler til  
   husholdninger 4)...............................  -1,2 -0,1 -0,1 1,5 1,0 -0,1 
 - Renteudgifter 3) ..................................  -9,8 -8,4 -1,3 -7,9 -7,8 -1,8 
       
Offentlige indtægter i alt .........................  3,1 -1,6 1,5 -0,7 0,9 2,5 
Heraf:       
 - Indkomst- og formueskatter 3) .............  4,8 -2,0 1,7 -0,5 1,5 3,8 
 - Produktions- og importskatter 3)..........  1,1 -3,0 1,5 2,4 1,0 1,7 
1) I tabel B.23 vises en mere detaljeret opgørelse af indkomstoverførslerne til hushold-

ningerne. 
2) I tabel B.21 vises en mere detaljeret opgørelse af skattetrykket. 
3) Deflateret med BNP-deflatoren.  
4) Deflateret med satsreguleringsprocenten.
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Tabel B.21. Skatter og skattetryk. 
Mia. kr. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Indirekte skatter .................................... 221,5 222,7 231,9 241,4 249,1 258,6 
  - Moms ............................................... 119,0 123,8 128,6 133,3 137,7 143,3 
  - Registreringsafgift ............................. 17,4 14,4 12,8 14,7 16,7 18,2 
  - Punktafgifter ..................................... 61,5 61,2 64,4 66,2 66,7 67,6 
  - Ejendomsskatter ............................... 12,8 13,6 14,7 15,8 16,8 17,8 
  - Vægtafgift på erhverv ........................ 1,3 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 
  - Øvrige indirekte skatter .................... 9,3 8,1 9,8 9,6 9,4 9,8 
Kildeskatter............................................ 254,4 268,4 280,5 284,4 296,3 305,7 
Heraf: 
  - Statsskat ........................................... 66,3 66,5 66,4 64,6 67,4 68,7 

 - Bundskat .................................... 41,2 40,8 40,2 38,4 40,0 40,7 
 - Mellemskat ................................ 13,2 12,8 12,4 11,7 12,3 12,5 
 - Topskat ...................................... 11,9 12,9 13,7 14,5 15,1 15,5 

  - Kirkeskat .......................................... 3,9 4,0 4,3 4,5 4,7 4,8 
  - Kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) .... 120,0 122,1 129,7 134,2 140,1 145,2 
  - Amtsskatter ....................................... 55,3 56,1 61,0 63,1 66,0 68,4 
  - Kommune- og amtsskat .................... 175,3 178,3 190,7 197,3 206,0 213,6 
  - Ejendomsværdiskat ........................... -    8,4 9,5 10,2 10,4 10,7 
  - Pensionsafkastbeskatning .................. 14,6 8,8 0,6 0,3 0,3 11,2 
  - Selskabsskat ...................................... 36,6 30,7 41,4 38,6 38,4 39,4 
  - Andre personlige skatter .................... 7,2 8,6 8,6 8,5 9,2 9,7 
  - Vægtafgifter fra husholdninger .......... 4,9 5,3 5,7 6,0 6,1 6,2 
  - Arbejdsmarkedsbidrag ....................... 54,0 56,7 59,2 61,4 63,9 66,4 
  - Sociale bidrag (ATP og A-kasse) 1) ...... 26,0 29,4 29,3 22,6 23,2 23,8 
  - Kapitalskatter .................................... 2,4 2,9 2,7 2,5 2,7 2,8 
Samtlige skatter ...................................... 621,6 633,5 660,0 665,8 689,2 723,7 
Samtlige skatter i pct. af BNP .................. 51,2 48,9 49,1 48,0 47,8 48,2 
BNP ..................................................... 1.213,6 1.296,1 1.344,5 1.387,3 1.442,1 1.501,3 
1) Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag, ATP-bidrag samt 1 pct. pensionsbidrag til ATP 

i 1999, 2000 og 2001. 
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Tabel B.22. Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 1998-
2003. 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Kommunalt skattegrundlag       
Revideret Juni-vurdering 1998, mia. kr. ...... 561,9 . . . .  
Vækst i pct. ................................................. 4,6      
Revideret maj-vurdering 1999, mia. kr........ 564,0 569,9 . . .  
Vækst i pct................................................... 4,9 1,0     
Maj-vurdering 2000, mia. kr. ...................... 564,8 568,6 589,6 . .  
Vækst i pct. ................................................. 4,8 0,7 3,7    
August-vurdering 2000, mia. kr. ................. 564,7 569,1 588,4 . .  
Vækst i pct. ................................................. 4,8 0,8 3,4    
December-vurdering 2000, mia. kr. ............ 563,5 567,1 596,8 616,8 .  
Vækst i pct. ................................................. 4,5 0,6 5,2 3,4   
Revideret maj-vurdering 2001, mia. kr. ...... 563,9 568,0 598,0 617,3 .  
Vækst i pct. ................................................. 4,5 0,7 5,3 3,2   
Revideret august-vurdering 2001, mia. kr.  563,9 575,8 598,9 619,7 .  
Vækst i pct. ................................................. 4,5 2,1 4,0 3,5   
Januar-vurdering 2002, mia. kr. .................. 563,9 575,6 600,1 619,9 644,5  
Vækst i pct. ................................................. 4,5 2,1 4,3 3,3 4,0  
Maj-vurdering 2002, mia. kr. ...................... 563,9 575,5 601,8 625,2 650,1  
Vækst i pct. ................................................ 4,5 2,1 4,6 3,9 4,0  
August-vurdering 2002, mia. kr. ................. 563,9 575,5 604,2 623,3 649,4  
Vækst i pct. ................................................. 4,5 2,1 5,0 3,2 4,2  
December-vurdering 2002, mia. kr. ......... 563,9 575,5 604,6 622,1 648,6 672,1 
Vækst i pct. ................................................. 4,5 2,1 5,1 2,9 4,3 3,6 
       

Ejendomsværdiskat       

Revideret maj-vurdering 1999, mia. kr. ...... - 7,8 . . .  

Maj-vurdering 2000, mia. kr. ...................... - 8,1 9,0 . .  

August-vurdering 2000, mia. kr. ................. - 8,2 9,0 . .  

December-vurdering 2000, mia. kr. ............ - 8,5 9,5 9,5 .  

Revideret maj-vurdering 2001, mia. kr. ...... - 8,5 9,7 10,0 .  

Revideret august-vurdering 2001, mia. kr. .. - 8,5 9,6 9,9 .  

Januar-vurdering 2002, mia. kr. .................. - 8,5 9,7 10,5 10,9  
Maj-vurdering 2002, mia. kr........................ - 8,5 9,7 10,5 10,9  
August-vurdering 2002, mia. kr. ................ - 8,4 9,5 10,3 10,7  
December-vurdering 2002, mia. kr. .....…...  8,4 9,5 10,2 10,4 10,7 
Note: Rækkerne angiver tidspunkt for budgettering af det kommunale skattegrundlag hhv. 

ejendomsskat angivet i mia. kr. samt vækstrater. Søjlerne angiver det pågældende års  
skattegrundlag hhv. ejendomsværdiskat. Statsgarantien for det pågældende år er markeret 
med en understregning. 

1) Eksklusive dødsboskat fra og med år 2000. 
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Tabel B.23. Indkomstoverførsler.  
Mia. kr. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Dagpenge ...................................  17,3 17,5 17,3 17,7 19,4 19,4 
Sociale pensioner .........................  83,5 85,1 88,5 91,0 94,4 97,4 
Øvrige pensioner 1) .......................  18,1 19,0 20,2 21,0 21,8 23,0 
Efterløn 2).....................................  17,2 18,4 19,4 20,8 22,4 24,1 
Overgangsydelse ..........................  3,4 2,9 2,5 2,0 1,5 1,0 
Kontanthjælpsydelser 3)...............  19,8 21,1 22,5 22,7 23,0 23,1 
Syge-barselsdagpenge ..................  12,2 13,1 14,3 15,5 18,2 19,0 
Orlovsydelser 4) ............................  3,4 2,8 2,3 1,7 0,6 0,5 
Boligydelse og boligstøtte ..........  8,7 8,6 8,9 8,9 9,3 9,7 
Børnefamilieydelse ......................  10,3 10,8 11,3 11,8 12,3 12,8 
Andet 5) ........................................  20,7 21,7 22,8 24,7 25,0 25,6 
I alt ........................................  214,7 221,2 229,6 237,8 247,9 255,6 
1) Inkl. tjenestemandspensioner, delpension, ATP mv.  
2) Inkl. delefterløn. 
3) Inkl. bruttorevalideringsydelse. 
4) Inkl. kommunal støtte til forældreorlov. 
5) Inkl. SU, børnetilskud, tilskud til fritidsplads i daginstitution mv. 
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Tabel B.24. Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser 
for 2001, 2002 og 2003. 

 Dec. Maj Aug. Jan. Maj Aug. Dec. 
 2000 2001 2001 2002 2002 2002 2002

        
2001    
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) .................................. 1,8 1,5 1,4 1,1 0,9 1,0 1,0 
Ledighed (1.000 personer) ....... 152 154 149 144 145 145 145 
Forbrugerpriser (pct.vis  
stigning) .................................. 2,5 2,1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 
Betalingsbalancesaldo (mia. 
kr.) .......................................... 34,0 28,0 39,3 39,1 33,7 34,2 39,7 
Samlet offentlig saldo (mia. 
kr.) .......................................... 37,7 36,4 30,4 26,0 37,0 38,1 36,6 
       
BNP i EU (pct.vis stigning)...... 3,1 2,6 2,2 1,7 1,7 1,5 1,6 
       
2002       
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) .................................. 1,7 1,9 2,0 1,4 1,7 1,5 1,5 
Ledighed (1.000 personer) ....... 150 153 148 149 143 144 146 
Forbrugerpriser (pct.vis  
stigning) .................................. 1,8 1,8 1,9 1,6 2,2 2,3 2,4 
Betalingsbalance (mia. kr.) ....... 36,5 27,5 33,8 40,6 37,5 31,5 28,0 
Samlet offentlig saldo (mia. 
kr.) .......................................... 35,6 36,4 35,7 26,1 31,3 29,7 21,4 
       
BNP i EU (pct.vis stigning)...... 2,9 2,7 2,5 1,4 1,5 1,1 1,0 
       
2003       
BNP (i faste priser, pct.vis 
stigning) .................................. - - - 2,4 2,3 2,2 1,8 
Ledighed (1.000 personer) ....... - - - 145 141 142 155 
Forbrugerpriser (pct.vis 
stigning) .................................. - - - 1,9 2,0 1,8 2,0 
Betalingsbalancesaldo (mia. 
kr.) .......................................... - - - 45,8 42,3 35,0 29,0 
Samlet offentlig saldo (mia. 
kr.) .......................................... - - - 31,0 41,2 32,2 24,6 
       
BNP i EU (pct.vis stigning)...... - - - 2,9 2,9 2,6 2,1 
 
 




