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Forord 

Denne publikation diskuterer og analyserer EU-samarbejdet om den økonomiske 
politik, der er forankret i EU’s ministerråd for finansministre (ECOFIN). Arbejdet i 
ECOFIN leverer en række gode resultater for en bred vifte af centrale spørgsmål for 
den økonomiske udvikling i EU. Fokus i publikationen er rettet mod vigtige økono-
misk-politiske udfordringer i EU-landene, der i de kommende år vil have betydning 
for udviklingen i EU-landenes økonomier. 
 
Den internationale lavkonjunktur, der bundede i 2003, har påvirket de 25 EU-lande 
forskelligt. Nogle lande, især større eurolande, har fortsat svært ved at få gang i væk-
sten. Andre lande har forholdsvis robust vækst.  
 
Mulighederne for at hjælpe væksten i gang med økonomisk politik har generelt været 
begrænsede. Det skyldes blandt andet, at en del landes offentlige finanser i udgangs-
punktet ikke har været stærke nok til at kunne føre en effektfuld ekspansiv finanspo-
litik. Det skyldes også strukturelle svagheder. 
 
Mulighederne for højere vækst og beskæftigelse på længere sigt afhænger derfor af 
EU-landenes gennemførelse af strukturreformer. Det drejer sig især om reformer på 
arbejdsmarkederne, der kan øge arbejdsudbud og produktivitet.  
 
Strukturreformer og højere beskæftigelse er, sammen med en styrkelse af de offentli-
ge finanser i de nærmeste år, også afgørende for at sikre finanspolitikkens langsigtede 
holdbarhed. Det skyldes, at de offentlige finanser i alle lande er under pres fra de ald-
rende befolkninger. 
 
Seks ud af de 10 nye EU-lande fører fastkurspolitik over for euroen i EU’s valuta-
kurssamarbejde for lande uden for euroen (ERMII), hvor også Danmark er med. De 
nye EU-lande sigter mod at opfylde adgangskravene til euroen så hurtigt som muligt 
og flere lande ventes at søge om optagelse i euroen om få år.   
 
Vedrørende EU’s flerårige budgetrammer (de finansielle perspektiver) ventes EU-
landene snarest at indgå en aftale, der sikrer en afdæmpet udvikling i udgifterne og i 
stigende grad sætter fokus på fremadrettede politikområder.   
 
 

 

 

 Thor Pedersen 
Finansminister 
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1. Indledning og sammenfatning 

1.1 Indledning 
Det er anden gang, at ”Samarbejdet om den økonomiske politik i EU” udkommer – 
den første udgave af publikationen udkom i juni 2003. Formålet med publikationen 
er at diskutere og analysere centrale temaer i EU’s samarbejde om økonomisk politik 
med udgangspunkt i Ministerrådet for økonomi- og finansministre i EU – ECOFIN. 
 
Temaerne i denne udgave af publikationen er den økonomiske udvikling i EU, fi-
nanspolitik i EU-landene, EU-landenes strukturpolitik, de nye EU-lande og fastkurs-
samarbejdet i ERMII, EU’s finansielle perspektiver 2007-2013 og gennemførte lov-
givningstiltag på skatteområdet og det finansielle område. 
 
I maj 2004 blev EU udvidet med 10 nye lande. Udover de forandringer udvidelsen 
har medført for EU-samarbejdet generelt, har udvidelsen også påvirket det økonomi-
ske samarbejde. Mange af de udfordringer, som de gamle EU-lande står over for, er 
også relevante for de nye lande. Det gælder for eksempel konsolidering af de offent-
lige finanser og gennemførelse af strukturreformer, der kan styrke væksten og be-
skæftigelsen. 
 
Udvidelsen og konsekvenserne heraf bliver berørt – direkte eller indirekte – i de fle-
ste af de temaer, publikationen behandler. 
 
De vigtigste udfordringer for det økonomisk-politiske samarbejde i EU er sammen-
fattet i boks 1.1. 
 

Boks 1.1 
Udfordringer for det økonomisk-politiske samarbejde i EU de kommende år 

 

• Gennemføre strukturreformer, der kan styrke væksten og beskæftigelsen i de europæiske øko-
nomier. 

 
• Sikre at finanspolitikken er holdbar på lang sigt, i lyset af især udgiftspresset fra det stigende antal 

ældre, gennem en kombination af budgetkonsolidering/gældsreduktion og pensions- og struk-
turreformer, der styrker de offentlige finanser på længere sigt.   

 
• Forberede de nye landes optagelse i henholdsvis ERMII og eurosamarbejdet.  
 
• Indgå en aftale om de finansielle perspektiver, der sikrer en afdæmpet udgiftsudvikling og større 

fokus på fremadrettede politikområder. 
 
• Komplettere og konsolidere det indre marked for finansielle tjenesteydelser. 
 

 
 



 

 

Kapitel 1. Indledning og sammenfatning 

8 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 

1.2 Den økonomiske udvikling i EU 
Gennem de seneste ti år er BNP pr. indbygger i EU15 som helhed øget med knap 2 
pct. om året i gennemsnit. Det er omtrent på linie med den historiske velstandsud-
vikling siden 1980. De seneste 4-5 år har aktiviteten i økonomierne imidlertid været 
mærket af den vending i konjunkturerne, som indtraf i 2001. Stort set alle EU15-
landene oplevede en nedgang i væksten, men særligt de store eurolande (Tyskland, 
Italien og til dels Frankrig) har haft svært ved igen at øge momentum i økonomierne. 
Omvendt har væksten i Storbritannien og Spanien samt en række af de mindre lande 
både i og uden for euroområdet holdt et forholdsvist højt niveau. 
 
Afvigelserne landene imellem afspejler blandt andet variationer i effekten på den in-
denlandske efterspørgsel af den Europæiske Centralbanks (ECB) rentenedsættelser 
samt forskelle i mulighederne for at føre en ekspansiv finanspolitik. Nogle lande, 
herunder navnlig Storbritannien og Spanien, har desuden oplevet kraftige forbrugs-
stimulerende stigninger i husholdningernes boligformue. I Tyskland har en udbredt 
tillidskrise i husholdninger og virksomheder omvendt holdt den indenlandske efter-
spørgsel nede, og der synes nu at være et betydeligt opdæmmet forbrugs- og investe-
ringsbehov i tysk økonomi. 
 
Den økonomiske politik har generelt bidraget til at afdæmpe virkningerne af kon-
junkturtilbageslaget, om end svage offentlige finanser i specielt de store eurolande 
har reduceret mulighederne for at føre en succesfuld modcyklisk finanspolitik. Den 
fælles pengepolitik i euroområdet har til gengæld sandsynligvis sikret lavere realrenter 
i deltagerlandene, end det ellers havde været muligt, måske med Tyskland som eneste 
undtagelse.  
 
Mulighederne for en endnu kraftigere pengepolitisk respons fra ECB er blevet hæm-
met af, at inflationen i euroområdet som helhed kun i begrænset omfang har reageret 
på det aftagende efterspørgselspres i økonomierne, jf. figur 1.1a. Der er således tegn 
på, at inflationen i mindre grad dæmpes i situationer med ledige ressourcer, end den 
øges, når der er kapacitetspres i økonomierne. Det gør det vanskeligt at vurdere hvor 
store lempelser af den økonomiske politik, der er plads til, og hvor længe et opsving 
kan vare, før der opstår kapacitetsproblemer. 
 
Det er tvivlsomt, om den økonomiske politik på nuværende tidspunkt kan bidrage til 
at fremskynde en efterspørgselsdrevet konjunkturopgang. Renteniveauet er i forvejen 
historisk lavt, og gennemslaget på realøkonomien af de betydelige rentenedsættelser 
synes ikke at have været særligt stærkt for euroområdet som helhed. Dertil kommer, 
at mulighederne for og effektiviteten af at føre en mere vækststimulerende finanspo-
litik fortsat er begrænset af store offentlige underskud og høj gæld samt udbredt usik-
kerhed om den fremtidige finansiering af pensioner og sundhedsydelser mv. i lyset af 
befolkningsaldringen. Det har skabt en situation, hvor lempelser af finanspolitikken i 
større grad må forventes at blive modgået af højere privat opsparing. 
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Når efterspørgselspotentialet i europæisk og særligt tysk økonomi før eller siden bli-
ver udløst, er der med det nuværende udgangspunkt nogen usikkerhed om, hvor 
langvarig en konjunkturopgang kan blive. For EU15 som helhed synes der at være et 
vist, om end ikke markant, konjunkturbetinget vækstefterslæb. Ledigheden er ikke 
langt over sit strukturelle niveau, og den samlede produktion afviger ikke markant fra 
produktionspotentialet. Der er dermed risiko for, at et knaphedsbetinget løn- og in-
flationspres forholdsvis hurtigt vil bremse en vækstfremgang.  
 
Mulighederne for at øge vækst og beskæftigelse på længere sigt skal fortrinsvis findes 
i reformer af arbejds- og produktmarkederne, der kan øge arbejdsudbuddet og 
fremme produktivitetsvæksten. En højere beskæftigelse er også afgørende for, at lan-
dene kan håndtere presset på de offentlige finanser som følge af befolkningsaldrin-
gen uden at måtte reducere servicestandarderne eller øge skatterne. 
 
I de ti nye EU-lande har væksten været betydeligt højere end i EU15 de seneste ti år, 
jf. figur 1.1b. Denne udvikling afspejler primært gevinsterne ved en gradvis overgang 
til markedsøkonomi, en større adgang til markeder og teknologier i andre lande, her-
under EU15, samt en genopretning efter de forudgående produktionsfald i forbin-
delse med Murens fald i 1989. Landene har dog fortsat et betydeligt velstandsefter-
slæb i forhold til EU15 og er generelt præget af væsentlige struktur- og balancepro-
blemer. 
 

Figur 1.1a Figur 1.1b 
Outputgab og inflation i EU15 BNP pr. indbygger i de nye EU-lande og 

EU15, niveau i 2004 (PPP-korrigeret) og 
gennemsnitlig årlig realvækst, 1995-2004 
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Anm.: Den årlige realvækst i BNP pr. indbygger i Malta er ikke opgjort, da der først foreligger data fra 1999. 
Kilde:  Eurostat og AMECO.  
 
Selv om det økonomiske samkvem med de nye EU-lande gradvist er øget op gen-
nem 1990’erne, er handel, direkte investeringer og arbejdskraftvandringer endnu af 
forholdsvis begrænset størrelsesorden set fra EU15-landenes side. Den kraftige øko-
nomiske vækst i de ti nye EU-lande har da heller ikke haft væsentlig afsmittende ef-
fekt på aktiviteten i EU15. Også fremover må de nye lande forventes at drage størst 
fordel af udvidelsen og tættere økonomisk integration. For EU15-landene vil der væ-
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re begrænsede, men sikre økonomiske gevinster, der blandt andet knytter sig til, at 
øget handelsmæssig integration giver mulighed for bedre udnyttelse af landenes 
komparative fordele og øger forbrugernes købekraft. Dertil kommer, at EU bliver 
mere robust over for konjunktursvingninger, herunder som følge af udbygningen af 
handelssamkvemmet og større muligheder for afhjælpning af flaskehalsproblemer i 
de enkelte lande.  
 
Den økonomiske udvikling i EU er behandlet mere indgående i kapitel 2. 
 

Boks 1.2 
Hovedkonklusioner om den økonomiske udvikling i EU 

 

• Konjunkturvendingen i 2001 har ramt EU15-landene med forskellig styrke. Store eurolande, især 
Tyskland og Italien men til dels også Frankrig, har haft svært ved at komme fri af tilbageslaget. 
Omvendt har Storbritannien og Spanien samt en række mindre EU15-lande både i og uden for eu-
roområdet haft forholdsvis robust vækst. 

 
• Den økonomiske politik har bidraget til at afdæmpe vækstnedgangen i EU15 gennem de seneste 4-

5 år. Mulighederne for at føre en endnu kraftigere konjunkturmodløbende pengepolitik har imid-
lertid været begrænset af stivheder i løn- og prisdannelsen i euroområdet.  Tilsvarende har store of-
fentlige underskud, høj gæld og manglende finanspolitisk holdbarhed reduceret mulighederne for 
og effektiviteten af at føre en mere ekspansiv finanspolitik. 

 
• Tyskland har et betydeligt opdæmmet forbrugs- og investeringsbehov, som – når det bliver frigjort 

– kan medvirke til en kraftig efterspørgselsbaseret vækstfremgang. I EU15 under ét synes det kon-
junkturbetingede vækstefterslæb imidlertid at være af begrænset størrelse. Kapacitetsproblemer 
risikerer derfor forholdsvis hurtigt at bremse et opsving. 

 
• På længere sigt er muligheden for højere vækst og beskæftigelse knyttet til reformer på arbejds- 

og produktmarkederne, som kan øge arbejdsudbuddet og produktivitetsvæksten. Højere beskæf-
tigelse er også nødvendig for at modgå presset på de offentlige finanser som følge af befolknings-
aldringen. 

 
• Høj vækst i de 10 nye EU-lande har kun haft mindre betydning for den økonomiske udvikling i 

EU15, fordi den økonomiske integration – set fra EU15-landene – endnu er forholdsvis begrænset.  
De nye EU-lande må forventes at drage størst nytte af udvidelsen og den videre økonomiske inte-
gration. For EU15-landene vurderes udvidelsen at have begrænsede, men sikre økonomiske fordele 
i form af øgede handelsgevinster og større robusthed over for konjunktursvingninger. 

 
 
 
1.3 Finanspolitik i EU-landene 
EU-landenes offentlige finanser er generelt bedre end i årtierne før konsolideringspe-
rioden i 1990’erne, der lå forud for indførelsen af euroen i 1999. De offentlige finan-
ser er imidlertid generelt blevet forringet siden 2000. 
 
Det gennemsnitlige underskud på de offentlige finanser er fra 1999 til 2004 således 
steget med ca. 2 pct.-enheder til godt 2,5 pct. af BNP i de 15 gamle EU-lande. Un-
derskuddet udgjorde godt 3,5 pct. af BNP i de ti nye EU-lande i 2004. Seks af de 
gamle og seks af de nye EU-lande havde i 2004 underskud på 3 pct. af BNP eller 
derover. Der er tendens til spredning mellem landene, idet en gruppe af lande har 
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moderate overskud eller underskud samt moderate og faldende gældskvoter, mens en 
anden gruppe har store underskud samt høje eller stigende gældskvoter. Lande med 
høje gældskvoter vil være særligt følsomme over for rentestigninger. De vil i givet 
fald blive belastet af uproduktive renteudgifter, der fortrænger en bedre anvendelse 
af offentlige midler, og dermed få relativt store velfærdstab. Rentestigninger vil såle-
des styrke disse landes incitament til at konsolidere de offentlige finanser, men på 
bekostning af større renteudgifter på den opbyggede gæld.  
 
Den samlede forringelse af saldoen i EU15 fra 1999 til 2004 skyldes i høj grad lem-
pelser af finanspolitikken og i mindre grad den internationale konjunkturafmatning. 
Finanspolitikken blev således lempet fire år i træk (2000-2003) med i alt over 2 pct. af 
BNP, mens den samlet set var neutral i 2004. Konjunkturudviklingen, der toppede i 
2000 og bundede i 2003, har samlet haft en vis negativ effekt på saldoen, der dog er 
blevet mere end opvejet af et fald i udgifter til renter på gælden, jf. figur 1.2a. 
 

Figur 1.2a Figur 1.2b 
EU15-landenes gnst. saldo og bidrag til 
saldoændring fra finanspolitik og  
konjunktur mv.  

Saldo (givet uændret forrentning siden 
1996) samt faktisk saldo, 2004 
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Kilde: Kommissionen, Ameco og egne beregninger. 
 
Det er ikke åbenbart, at de finanspolitiske lempelser, der særligt i 2000-2002 i nogen 
grad bestod af underfinansierede skattelettelser, har haft væsentlig positiv effekt på 
vækstforløbet. Manglende effekter på væksten fra ekspansiv finanspolitik kan hænge 
sammen med, at den private sektor øger sin opsparing og således delvist kompense-
rer for den lavere offentlige opsparing. Denne effekt må antages at være størst i lan-
de og perioder, hvor det tydeligt er nødvendigt med store fremadrettede stramninger, 
herunder i lyset af presset på de offentlige finanser fra de aldrende befolkninger. 
 
Ekspansiv finanspolitik kan generelt ikke – udover på helt kort sigt – fremme vækst 
og beskæftigelse. Stabilitetsorienteret finanspolitik kombineret med strukturreformer, 
der sigter på lav gæld og finanspolitisk holdbarhed, giver de bedste betingelser for 
stabil vækst og høj beskæftigelse på mellemlang og lang sigt. Udviklingen i EU-
landene set over 30 år peger på, at finanspolitisk disciplin ikke har nogen negativ ef-
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fekt på væksten, og at finanspolitiske stramninger generelt ikke indebærer omkost-
ninger i form af lavere vækst set over nogle år.  
 
ØMU’en har fra starten af 1990’erne bidraget positivt til udviklingen i de offentlige 
finanser i kraft af den finanspolitiske konsolidering, og fordi ØMU’en har understøt-
tet udviklingen med faldende renter og dermed medført lavere renteudgifter. Det har 
resulteret i lavere offentlige underskud og mindre gæld. 
 
Renteudgifterne er i perioden fra 1996 til 2004 faldet med knap 2,5 pct. af BNP, 
hvoraf knap 2 pct.-enheder skønnes at skyldes rentefaldet, mens resten skønnes at 
skyldes gældsreduktion gennem finanspolitikken. Rentefaldet vurderes således alt an-
det lige at have forbedret de offentlige finanser med i gennemsnit omkring 2 pct. af 
BNP og væsentligt mere i nogle lande, jf. figur 1.2b. 
 
Det er realrenten, og ikke den nominelle rente, der påvirker udviklingen i gældskvoten. 
Lige store fald i nominel rente og inflation – og dermed uændret realrente – giver en 
lavere forrentning af gælden og dermed et mindre underskud, men giver også en til-
svarende mindre inflationsudhuling af gælden. Det giver samlet set en uændret ud-
vikling i gældskvoten. Nominelle rentefald kan derfor give anledning til et ’optisk be-
drag’, idet den synlige forbedring af den offentlige saldo ikke modsvares af en tilsva-
rende forbedring af de underliggende offentlige finanser i form af en hurtigere reduk-
tion af gældskvoten.  
 
EU-landenes fald i realrenterne har været mindre – og er generelt indtruffet senere – 
end faldet i de nominelle renter, fordi inflationsraterne også er faldet. Det er derfor 
muligt, at nogle lande har overvurderet rentefaldenes positive effekt på de offentlige 
finanser og derfor har foretaget mindre budgetforbedringer, end de ellers ville have 
gjort og kunne have behov for.  
 
For EU15 som helhed har denne effekt (inflationsfaldets positive effekt på saldoen 
og negative effekt på gældsudhuling) været betydelig siden starten af 1990’erne og 
væsentlig mindre siden midten af 1990’erne, idet inflationsraterne især blev nedbragt 
i første halvdel af 1990’erne, mens realrenterne især faldt i anden halvdel af 
1990’erne. Effekten skønnes dog – selv fra midten af 1990’erne – at udgøre 3-4 pct. 
af BNP for lande som Italien og Grækenland, hvor inflationen er faldet 3-4 pct.-
enheder, og hvor gælden udgjorde og fortsat udgør over 100 pct. af BNP. For nogle 
lande har effekten således styrket de offentlige finanser væsentligt målt på den fakti-
ske saldo, men uden at de underliggende offentlige finanser er blevet styrket tilsva-
rende.      
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Finanspolitik i EU-landene er behandlet mere indgående i kapitel 3. 
 

Boks 1.3 
Hovedkonklusioner om finanspolitik i EU-landene 

 

• Underskuddet på de offentlige finanser udgjorde godt 2,5 pct. af BNP i de 15 gamle EU-lande i 
2004, en stigning på ca. 2 pct.-enheder siden 1999, og godt 3,5 pct. af BNP i de ti nye EU-lande. 
Forringelsen af de offentlige finanser i EU15 skyldes i høj grad finanspolitiske lempelser på i alt 
over 2 pct. af BNP og i mindre grad den internationale konjunkturafmatning.  

 
• Udviklingen i EU over de seneste 30 år peger på, at sunde offentlige finanser og finanspolitiske 

konsolideringer set over nogle år ikke har negative effekter på væksten. Stabilitetsorienteret fi-
nanspolitik kombineret med strukturreformer rettet mod finanspolitisk holdbarhed giver de bed-
ste betingelser for vækst og høj beskæftigelse på sigt.  

 
• ØMU’en har fra starten af 1990’erne bidraget positivt til udviklingen i de offentlige finanser ved at 

indebære krav om budgetkonsolidering og ved at understøtte rentefaldet, der i sig selv har bidra-
get væsentligt til konsolideringen. Det er faldet i realrenten, og ikke den nominelle rente, der på-
virker gældskvoten, og realrenterne er faldet mindre og senere end de nominelle renter. Det er så-
ledes muligt, at nogle lande har overvurderet rentefaldets positive effekter og undervurderet be-
hovet for strukturelle budgetforbedringer. 

 
 
 
1.4 EU-landenes strukturpolitik 
Samarbejdet om strukturpolitikken i EU spiller en væsentlig rolle i forhold til at sikre 
holdbare offentlige finanser og fremskynde reformer, der kan medvirke til at øge be-
skæftigelsen og velstanden i medlemslandene. På nogle områder har fællesskabet di-
rekte kompetence, eller reformer kan følge af fælles beslutninger, herunder vedrø-
rende det indre marked. Men på de fleste strukturpolitiske områder ligger ansvaret 
for implementering af reformer hos det enkelte medlemsland, og samarbejdet består 
derfor fortrinsvis af informationsudveksling, identifikation af effektive politikker, 
gensidig overvågning mv. Informationsudveksling og gensidig overvågning sker 
blandt andet gennem de nationale reformprogrammer, hvor de enkelte lande redegør 
for deres strategi for strukturelle reformer. Den danske regerings nationale reform-
program blev fremsendt til Kommissionen ultimo oktober 2005.1 
 
Selv om der har været fremgang på nogle områder i en række lande, har gennemfø-
relsen af reformer ikke været tilstrækkelig i forhold til at sikre holdbare offentlige fi-
nanser og høj vækst og beskæftigelse. Der er derfor behov for et intensivt samarbej-
de i EU, som kan hjælpe landene i bestræbelserne med at implementere strukturre-
former, særligt med fokus på højere beskæftigelsesfrekvenser, bedre uddannelse og 
flere resultater fra forskning og udvikling.  
 
Reformer af arbejdsmarkederne er af høj prioritet. Landene er i gennemsnit et stykke 
fra 2010-målet for beskæftigelsesfrekvensen i EU som helhed, den strukturelle ledig-
hed er høj, og en række landes arbejdsmarkeder er kendetegnet ved betydelig mangel 

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Det nationale reformprogram kan findes under ”publikationer” på www.fm.dk. 
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på fleksibilitet. Der er imidlertid markante variationer landene i mellem, hvilket viser 
et potentiale for forbedringer i de lande med de største problemer, jf. figur 1.3a. 
 
En række lande har indført lavere indkomstskatter for at øge tilskyndelsen til at ar-
bejde. De gavnlige effekter på arbejdsudbuddet fremkommer imidlertid derved på 
bekostning af holdbarheden af de offentlige finanser. Vigtige emner for reformer 
fremadrettet er tilbagetrækningsvilkårene for de 55-64-årige, de økonomiske vilkår og 
tilbud til andre grupper uden for arbejdsmarkedet, lovgivning vedrørende ansættel-
sesforhold samt mulighed for mere fleksible lønsystemer. 
 

Figur 1.3a Figur 1.3b 
Beskæftigelsesfrekvens og struktur-
ledighed i EU25-landene, 2004 

Implementeringsunderskud af indre  
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Anm.: I figur 1.3b er produktmarkedsreguleringsindikatoren (jo højere værdi af indikatoren, jo mere regulering) fra 

2003, mens implementeringsunderskuddet er opgjort pr. 1. juni 2005. Der er ikke opgjort en produktmar-
kedsreguleringsindikator for Luxembourg. 

Kilde: Eurostat, AMECO og OECD. 
 
Reformer af pensionssystemerne er blevet gennemført i et betydeligt antal lande, 
herunder blandt andre Finland, Frankrig, Italien, Storbritannien, Sverige og Tyskland. 
Sigtet har typisk været at forbedre balancen mellem de enkelte generationer og indi-
viders bidrag til og træk på pensionssystemerne samt at gøre pensionssystemerne me-
re robuste over for den demografiske udvikling. Det er blandt sket ved at knytte pen-
sionen til den gennemsnitlige levealder, eksempelvis gennem en reduktion af den år-
lige pensionsydelse eller en forøgelse af pensionsalderen, når levealderen stiger. An-
dre instrumenter har været en tættere kobling mellem individers indbetalinger til pen-
sionssystemer og optjening af pensionsrettigheder, øgede økonomiske incitamenter 
til at udskyde tilbagetrækningen, begrænsninger i adgangen til tidlig tilbagetrækning 
samt lavere årlig opjustering af pensionsydelser.  
 
Befolkningsaldringen har også givet anledning til reformer af sundhedssystemerne i 
en række lande, primært med formål at øge effektiviteten og begrænse udgifterne. 
Elementer i reformerne har blandt andet været strammere styring af medicinudgif-
terne, øget brug af kontrakt- og aktivitetsbestemte budgetter i sygehussektoren samt 
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mere udbredt anvendelse af brugerbetaling og større inddragelse af private aktører i 
produktionen af sundhedsrelaterede ydelser.  
 
Det strukturpolitiske samarbejde synes generelt at være kommet længst på produkt-
markedet, hvor mange emner ligger inden for EU’s formelle kompetenceområde, og 
hvor reformerne derfor i vid udstrækning udmøntes gennem fællesskabsregulering. 
Særligt er etableringen af et effektivt indre marked for varer nået langt, om end der i 
en række lande er et betydeligt efterslæb i forhold til at få implementeret direktiverne 
i den nationale lovgivning, jf. figur 1.3b. Liberaliseringen af en række netværksindu-
strier er ligeledes fremskreden, men med visse udeståender. En væsentlig udfordring 
for produktmarkedssamarbejdet synes at være etableringen af et effektivt indre mar-
ked for serviceydelser, som vil kunne give betydelige velfærdsgevinster. Der er også 
et vist potentiale i yderligere dereguleringer, herunder på infrastrukturområdet, som 
kan øge produktmarkedskonkurrencen generelt, ligesom bestræbelserne på at ned-
bringe statsstøtten og give den et mere horisontalt – og dermed mindre konkurrence-
forvridende – præg kan intensiveres. 
 
Forskning og udvikling er et højt prioriteret område inden for EU-samarbejdet. Ind-
satsen knytter sig i vidt omfang til at identificere de rammebetingelser, der giver pri-
vate og offentlige aktører en tilskyndelse til at engagere sig i forskning og udvikling, 
og som sikrer en høj kvalitet og effektivitet i indsatsen. Elementer herunder er blandt 
andet muligheder for offentlig-privat samspil, uddannelse af forskere, konkurrence 
om forskningsmidler og inddragelse af repræsentanter fra erhvervslivet i ledelsen af 
universiteterne. Inden for EU-samarbejdet er der desuden opstillet et specifikt mål 
om, at udgifterne til forskning og udvikling skal nærme sig 3 pct. af BNP senest i 
2010. Det har bidraget til at fokusere megen politik – ikke kun udgiftsmæssigt – på 
forskning og udvikling. Denne linje er vigtig at fortsætte for at få det optimale ud af 
investeringerne. 
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EU-landenes strukturpolitik er behandlet mere indgående i kapitel 4. 
 

Boks 1.4 
Hovedkonklusioner om EU-landenes strukturpolitik 

 

• Reformprocessen på arbejds- og produktmarkederne samt for en række sociale systemer skrider 
generelt fremad, om end ikke i tilstrækkeligt omfang til at sikre holdbare offentlige finanser samt 
høj vækst og beskæftigelse. Nogle lande har dog gjort væsentlige fremskridt på udvalgte områder. 

 
• Arbejdsmarkedsreformerne har i mange lande været koncentreret om at øge tilskyndelsen til at 

arbejde gennem skattenedsættelser og i mindre grad gennem reformer af understøttelsessyste-
mer. Vigtige reformemner fremadrettet er tilbagetrækningssystemer, incitamenter til arbejde for 
ikke-erhvervsaktive, ansættelseslovgivning og fleksibilitet i lønsystemer. 

 
• Pensionsreformer i flere lande har sigtet på at skabe bedre balance mellem de enkelte generationer 

og individers bidrag til og træk på ordningerne samt større robusthed i pensionssystemerne over 
for demografiske ændringer.  

 
• Befolkningsaldringen vil øge presset på sundhedssystemerne, og mange lande har et betydeligt 

reformbehov for at sikre holdbarheden af de offentlige finanser. Fokusområder er øget effektivitet 
og bedre incitamentsstrukturer. 

 
• Generelt er EU kommet forholdsvis langt med etablering af åbne og effektive produktmarkeder. 

Det går imidlertid langsomt med at få opbygget et effektivt indre marked for serviceydelser og få 
afviklet statsstøtteordninger. 

 
• Indsatsen for forbedring af forskning og udvikling involverer blandt andet muligheder for offentlig-

privat samspil, uddannelse af forskere, konkurrence om forskningsmidler og inddragelse af repræ-
sentanter fra erhvervslivet i ledelsen af universiteterne. 

 
 
 
1.5 De nye EU-lande og fastkurssamarbejdet ERMII 
De ti lande, som blev optaget i EU den 1. maj 2004, deltager i det generelle økono-
misk-politiske samarbejde i ØMU’en, men ikke i eurosamarbejdet. De nye medlems-
lande deltager således ikke i den fælles valuta, euroen, ECB og den fælles penge- og 
valutakurspolitik. De nye EU-lande har pligt til at deltage i eurosamarbejdet og vil 
kunne søge optagelse, når de opfylder Traktatens adgangskrav, særligt de økonomi-
ske konvergenskriterier vedrørende sunde offentlige finanser, lav inflation og rente 
samt kravet om fastkurspolitik inden for rammerne af valutakurssamarbejdet ERMII, 
hvor landenes valutaer skal være stabile over for euroen i to år. 
 
Seks ud af de ti nye EU-lande er blevet optaget i ERMII, idet Estland, Litauen og 
Slovenien blev optaget i juni 2004, mens Letland samt Malta og Cypern blev optaget 
i maj 2005. Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet ventes at søge om optagelse i ER-
MII på senere tidspunkter. 
 
Landenes optagelse i ERMII i bølger afspejler økonomiernes relative styrke og eg-
nethed til fastkurspolitik. De seks lande, som er blevet optaget i ERMII, opfylder så-
ledes typisk flere konvergenskriterier, eller er tættere på, end de øvrige fire lande, jf. 
figur 1.4a og b. De har typisk også i højere grad været vant til at føre fastkurspolitik i 
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en årrække inden optagelsen i ERMII. Set på tværs af konvergenskriterierne gælder 
der, at de lande, der har relativt store underskud, typisk også har gældskvoter, der ik-
ke bare stiger, men i forvejen ligger på et højt niveau, og endvidere har de højeste 
renter. Konsolideringen af de offentlige finanser og nedbringelse af inflationen udgør 
generelt den største udfordring. 
 

Figur 1.4a Figur 1.4b 
Offentligt budgetunderskud og gæld i de 
nye EU-lande, 2004 

Inflation og lang rente i de nye EU-lande, 
2004 
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Kilde: Kommissionen, Ameco, Eurostat og egne beregninger. 
 
For et land med relativt gunstige økonomiske nøgletal, herunder sunde offentlige fi-
nanser, lav inflation, og omtrent ligevægt eller overskud på betalingsbalancen, samt 
en generelt fleksibel økonomi, herunder et fleksibelt arbejdsmarked, kan fastkurspoli-
tik – i forhold til flydende kurser – yderligere styrke økonomien. En troværdig fast-
kurspolitik kan således styrke muligheden for at fastholde lav inflation ved at knytte 
valutaen til euroen, reducere risikopræmier og rentespænd og øge finanspolitikkens 
effektivitet. Med en robust økonomi og stabil valuta reduceres endvidere risikoen 
for, at uforudsete svingninger på de finansielle markeder bringer konjunktursituatio-
nen ud af fase med euroområdets. Et land med fastkurspolitik har ikke mulighed for 
gennem egen pengepolitik at søge at udjævne andre årsager til konjunkturafvigelser 
fra euroområdet, men ud over at bevarelsen af denne mulighed øger risikoen for stød 
fra de finansielle markeder, er det ikke givet – især ikke for små åbne lande – at selv-
stændige ændringer i den pengepolitiske korte rente i praksis realt virker konjunktur-
stabiliserende, når også de afledte effekter på den lange rente og valutakursen med-
regnes. 
 
For et land med relativt svage nøgletal kan fastkurspolitik imidlertid indebære om-
kostninger, som er knyttet til risici for svigtende tillid til fastkurspolitikken på de fi-
nansielle markeder og pres mod landets valuta. Investorer kan således i en svag kon-
junktursituation foretage porteføljeomlægninger, der giver pres mod landets valuta, 
hvis der opleves at være risici forbundet med investeringer i den pågældende valuta, 
herunder hvis der vurderes at være risiko for, at landet opgiver sin fastkurspolitik til 
fordel for en pengepolitisk lempelse i et forsøg på en kortsigtet stimulering af øko-
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nomien. Hvis man i en sådan situation skal fastholde sin fastkurspolitik, kan det kræ-
ve en pengepolitisk stramning, som dermed yderligere vil svække konjunktursituatio-
nen. Erfaringerne fra Danmark og en række andre EU-lande inden indførelsen af eu-
roen bekræfter denne risiko for procykliske rentespænd ved fastkurspolitik. 
 
De nye EU-lande sigter derfor alle mod en så kort periode i ERMII som muligt (mi-
nimum er to år) før optagelse i eurosamarbejdet, herunder at udskyde medlemskab af 
ERMII til de økonomiske nøgletal er tilstrækkelige gode til at forebygge den risiko 
for rentestigninger og valutapres, som findes i ERMII, men ikke i eurosamarbejdet. 
 
I lyset af ERMII’s potentielle positive og negative effekter på henholdsvis stærke og 
svage økonomier er det nødvendigt at forberede økonomien på fastkurspolitik ved at 
sikre relativt gunstige økonomiske nøgletal og at være indstillet på behovet for fortsat 
at fremme en gunstig økonomisk udvikling gennem en stabilitetsorienteret økono-
misk politik. Dette vil minimere risikoen for, at store rentestigninger bliver nødven-
dige for at forsvare fastkurspolitikken. Det er herunder centralt at sikre sunde offent-
lige finanser, som via et tilstrækkeligt råderum muliggør finanspolitisk stimulering af 
den økonomiske aktivitet på kort sigt, og som dermed reducerer risikoen for en afvi-
gelse fra fastkurspolitikken – eller forventninger herom på de finansielle markeder – i 
et forsøg på pengepolitisk stimulering. 
 
De nye EU-landes levestandard udgør kun godt halvdelen af levestandarden i euro-
området, men landenes levestandard konvergerer i kraft af en relativt høj økonomisk 
vækst. En relativt lav levestandard udgør generelt ikke noget problem i relation til 
fastkurspolitik over for euroen eller deltagelse i euroen, såfremt det pågældende land 
har sunde offentlige finanser og lav inflation. Et sådant land med høj vækst kan imid-
lertid ved at knytte rente og valuta til euroen få en relativt lav merrente (forskellen 
mellem rente og vækst), hvilket kan bidrage til et i forvejen højt investeringsniveau 
og stigende forbrug og dermed større underskud på betalingsbalancen. Flere af de 
nye EU-lande har – blandt andet som følge af høje forventede afkast og væsentlige 
indstrømninger af udenlandske direkte investeringer – relativt store underskud på be-
talingsbalancerne, som dog må ventes reduceret i takt med økonomiernes modning.   
 
De nye ERMII-landes økonomiske situation i forhold til euroområdet vurderes end-
videre at være forholdsvis favorabel sammenlignet med de enkelte ERM-landes øko-
nomiske situation i forhold til Vesttyskland/Tyskland under de tidligere fastkursre-
gimer i EU gennem 1980’erne og 1990’erne. Det taler – i kombination med de nye 
EU-landes ventede korte ophold i ERMII – for, at disse lande har relativt gode mu-
ligheder for en mere stabil og velfungerende fastkurspolitik, end det generelt var til-
fældet for en række af de gamle EU-lande inden indførelsen af euroen. 
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De nye EU-lande og fastkurssamarbejdet ERMII er behandlet mere indgående i kapitel 5. 
 

Boks 1.5 
Hovedkonklusioner om de nye EU-lande og fastkurssamarbejdet ERMII 

 

• Fastkurspolitik kan styrke en stærk økonomi med gunstige nøgletal, herunder sunde offentlige 
finanser, lav inflation, pæn betalingsbalance – i forhold til et regime med flydende kurser – ved at 
sikre valutakursstabilitet, ved at reducere risikopræmier og rentespænd samt ved at øge finanspo-
litikkens effektivitet. Fastkurspolitik over for euroen kan – sammenlignet med en inflationsmål-
sætning – omvendt svække en økonomi med relativt svage nøgletal samt manglende troværdig-
hed i forhold til gennemførelsen af en samlet stabilitetsstrategi.  

 
• I lyset af ERMII’s potentielle effekter på henholdsvis stærke og svage økonomier forbereder de nye 

EU-lande en fastkurspolitik ved at stile mod relativt gunstige nøgletal og mod fortsat at fremme en 
gunstig økonomisk udvikling gennem en stabilitetsorienteret økonomisk politik. Dette vil minime-
re risikoen for, at store rentestigninger bliver nødvendige for at forsvare fastkurspolitikken. Det er 
blandt andet centralt at sikre sunde offentlige finanser. 

 
• De nye ERMII-landes relativt lave levestandard udgør generelt ikke noget problem i forhold til fast-

kurspolitik, såfremt de har lav inflation og sunde offentlige finanser. Men deres høje vækst kan give 
en relativ lav merrente (forskel mellem rente og vækst), der kan bidrage til store underskud på be-
talingsbalancerne, hvilket øger kravene til finanspolitikken.  

 
• De seks nuværende ERMII-lande blandt de nye EU-lande synes generelt at være i en mere favorabel 

økonomisk situation end de daværende ERM-lande målt i forhold til de respektive anker-områder, 
euroområdet og Vesttyskland/Tyskland. Det peger sammen med de nye EU-landes ventede korte 
ophold i ERMII på gode muligheder for et vellykket økonomisk forløb – med fravær af valutapres og 
stigende rentespænd – i ERMII for disse lande. 

 
• Risikoen for valutapres og stigende rentespænd er formentlig større for de fire øvrige nye EU-

lande, som af samme grund har valgt at stå uden for ERMII, indtil deres økonomiske nøgletal er 
blevet forbedret. En fordel for disse lande – med svage økonomiske nøgletal – ved foreløbig at stå 
uden for ERMII kan være, at tendensen til procykliske rentespænd dæmpes. 

 
 
 
1.6 EU’s finansielle perspektiver 
Forhandlingerne om EU’s budgetrammer for 2007-2013 – de såkaldte finansielle 
perspektiver – blev igangsat i 2004 og vil fortsætte ind i 2006. Det luxembourgske 
formandskab gjorde i første halvår 2005 en stor indsats for at opnå en aftale, men 
det lykkedes ikke at opnå enighed på Det Europæiske Råd i juni 2005. 
 
Bliver der opnået et kompromis tæt på det luxembourgske kompromisudkast betyder 
det en fortsat budgetdisciplin med stabilisering af udgiftsniveauet på godt 1 pct. af 
EU’s BNI og med en svagt faldende tendens, jf. figur 1.5a.  
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Figur 1.5a Figur 1.5b 
Udviklingen i budgetlofterne som andel af 
BNI  

Fordelingen af udgifter på EU's budget 
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Anm.: Figur 1.5b er opstillet efter de udgiftskategorier som er gældende i dag, dvs. for perioden 2000-2006.  
Kilde:  Kommissionen samt egne beregninger baseret på det foreliggende kompromisudkast fra det luxembourgske 

formandskab.  
 
Den fælles landbrugspolitik og strukturfondene forventes fortsat at være de største 
udgiftsområder, jf. figur 1.5b. Opgjort efter de nuværende udgiftskategorier kan struk-
turfondsområdet overtage pladsen som den tungeste udgiftspost i slutningen af bud-
getperioden 2007-2013.  
 
Den samlede strukturfondsstøtte forventes i 2007-2013 at ligge nogenlunde på sam-
me niveau som andel af BNI. Midlerne vil i stigende grad blive kanaliseret til de ti 
nye medlemslande, som generelt har et noget lavere velstandsniveau end de øvrige 
medlemslande. De nye medlemslande har udsigt til at øge deres andel af de samlede 
strukturfondsmidler fra 23 pct. i 2006 til knap 60 pct. i 2013.  
 
At der samlet set kan forventes en svagt faldende tendens i EU’s udgiftsniveau beror 
i høj grad på, at landbrugsudgifterne fortsat forventes at falde som andel af BNI. 
Rammen for landbrugsudgifterne falder fra at udgøre 0,51 pct. af BNI i 2006 til 0,41 
pct. af BNI i 2013, inklusiv landdistriktsstøtten. Ændringen vedrører primært den 
egentlige fælles landbrugspolitik (den såkaldte søjle 1) som falder fra 0,41 pct. til 0,33 
pct. af BNI fra 2006 til 2013 på linje med den aftale, som blev indgået på Det Euro-
pæiske Råd i oktober 2002.  
 
Det efterlader rum for stigninger på fremadrettede politikområder. Der er udsigt til 
stigende bevillinger til interne politikker, som dækker over forskning og udvikling 
samt innovation, uddannelse, transeuropæiske net og EU’s interne sikkerhed mv. 
Udgiftsloftet hertil stiger med det seneste aktuelle kompromisforslag fra det luxem-
bourgske formandskab med knap 70 pct. fra 2006 til 2013 svarende til en stigning fra 
0,08 pct. af EU’s BNI til 0,12 pct. af BNI i 2013. 
 
Der lægges endvidere op til en styrkelse af EU’s eksterne politikker, når man ser bort 
fra førtiltrædelsesbevillinger til lande, som har tiltrådt eller forventes at tiltræde EU.  
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EU-budgettets finansieringssystem forventes fortsat at bestå af bidrag fra medlems-
landene som en andel af deres samlede indkomst (BNI) samt en andel af momsind-
tægterne. Hertil kommer EU’s særlige egne indtægter fra told, landbrugsafgifter m.m. 
Bidrag som andel af BNI udgør hovedindtægtskilden, og medlemslandenes bidrag 
udgør dermed i udgangspunktet en progressiv betaling afhængig af landenes vel-
standsniveau.  
 
En væsentlig del af et kompromis om EU’s budget for 2007-2013 er løsning af 
spørgsmålet om rabatordninger for UK og andre lande, der finder, at deres bidrag til 
EU er for høje set i sammenhæng med de midler, som kommer de pågældende lande 
direkte til gode. Kravet har også udgangspunkt i en kritik af størrelsen af landbrugs-
støtten og strukturfondsstøtte til mere velstående regioner i EU15. Løsningen på 
længere sigt er at sikre en tilpasning af EU’s udgiftspolitik således, at alle lande kan 
og vil finansiere EU’s budget på lige vilkår.  
 
Det er svært at forudse udviklingen i Danmarks bidrag i de kommende år. Det årlige 
danske EU-bidrag er stærkt afhængigt af indholdet af det endelige kompromis, samt 
hvordan den faktiske årlige budgettering og implementering af budgettet bliver. Der 
kan forventes en vis stigning i størrelsen af det absolutte bidrag, men et fald i bidra-
get som andel af Danmarks BNI i perioden 2007-2013. 
 
EU’s finansielle perspektiver er behandlet mere indgående i kapitel 6. 
 

Boks 1.6 
Hovedkonklusioner om EU’s finansielle perspektiver 

 

• Der er udsigt til en fortsat stabilisering af EU’s udgiftsrammer i perioden 2007-2013 på godt 1 pct. 
af BNI og med en svagt faldende tendens som andel af BNI. 

 
• Det vil fortsat være udgifter til strukturfonde og landbrug, som udgør hoveddelen af udgiftsram-

merne.  Landbrugsudgifterne er imidlertid faldende som andel af BNI og udgør den primære forkla-
ring på den faldende tendens i den samlede udgiftsramme.   

 
• EU-budgettet forventes langsomt at bevæge sig mod stigende fokus på udgiftsområder, hvor en 

fællesskabsindsats har en klar merværdi som supplement til den nationale indsats; forhøjede bevil-
linger til EU’s interne politikker, hvor forskning, udvikling, uddannelse og retlige og indre anlig-
gender står centralt samt forhøjede bevillinger til EU’s eksterne politikker, dvs. udviklingsbistand 
og fælles udenrigspolitik. Desuden bliver EU’s strukturfondsmidler i stigende grad fokuseret mod 
behovene i EU’s nye fattigere medlemslande frem mod 2013. 

 
• Landbrugsstøtten, inklusiv prisstøtte betalt af forbrugerne, har ikke udviklet sig nævneværdigt 

sammenholdt med værdien af landbrugets produktion i de senere år. Der sker dog fortsat en be-
vægelse væk fra støtte via forhøjede markedspriser til direkte støtte, som har mindre forvridende 
effekter. 
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1.7 Finansielle og skattemæssige tiltag i ECOFIN 
En af EU’s målsætninger er at skabe et velfungerende indre marked. Et vigtigt led i 
det økonomiske samarbejde i EU er derfor at gennemføre initiativer, som kan bi-
drage til at understøtte og fjerne barrierer for det indre markeds funktion. På det fi-
nansielle og skattemæssige område er det Rådet for økonomiske og finansielle for-
hold (ECOFIN), som har det overordnede ansvar. 
 
Som led i etableringen af et indre marked for finansielle tjenesteydelser vedtog 
ECOFIN i 1999 en handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i EU. Initiativerne i 
handlingsplanen vedrører blandt andet regnskabsregler for virksomheder og handel 
med værdipapirer. Handlingsplanen en nu stort set gennemført – 41 af de oprindeli-
ge 42 initiativer er vedtaget. I perioden 2003-2005 er blandt andet en forordning om 
anvendelse af internationale regnskabsstandarder blevet vedtaget for at skabe øget 
gennemsigtighed i koncernregnskaber. Inden for handel med værdipapirer er ek-
sempelvis prospektdirektivet blevet vedtaget. Med dette direktiv indføres oplys-
ningskrav til prospekter, som er på linje med internationale standarder, hvilket skal 
bidrage til en ensartet beskyttelse af investorerne.  
 
I løbet af november 2005 fremlægger Kommissionen en ny finansiel handlingsplan 
for 2005-2010. Den nye handlingsplan vil primært fokusere på at konsolidere den 
eksisterende lovgivning og sikre en effektiv implementering af de mange vedtagne 
initiativer. 
 
ECOFIN har på det finansielle område også vedtaget direktiver til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge. Der er blandt andet vedtaget et direktiv, som skal sikre et 
effektivt system mod hvidvaskning og terrorfinansiering via en samordning af be-
kæmpelsen på EU-plan og på internationalt plan (3. hvidvaskdirektiv). 
 
På skatteområdet – som generelt er national kompetence – beskæftiger ECOFIN sig 
blandt andet med visse elementer af den indirekte beskatning og selskabsbeskatning. 
ECOFIN har eksempelvis vedtaget et fusionsskattedirektiv, som skal harmonisere 
beskatningen af erhvervsmæssige omstruktureringer. Desuden har ECOFIN vedta-
get moder-/datterselskabsdirektivet, som skal harmonisere de skattemæssige regler 
for forbindelserne mellem moder- og datterselskaber, der er beliggende i forskellige 
medlemsstater. Derudover er der vedtaget et direktiv om rentebeskatning, som skal 
medvirke til, at personer i samme land beskattes ens, uanset om de placerer deres 
aktiver i deres hjemland eller i et andet land. 
 
ECOFIN har desuden vedtaget en række initiativer vedrørende moms- og punktaf-
gifter, herunder initiativer som skal bidrage til at forbedre det administrative samar-
bejde på moms- og punktafgiftsområdet mellem medlemsstaterne.  
 
Et enkelt af Fællesskabets bistandsprogrammer – makrofinansiel assistance – bliver 
varetaget af ECOFIN. Makrofinansiel assistance er en exceptionel støtte, der ydes 
som betalingsbalanceassistance (budgetstøtte). Bistanden kan ydes til lande med tæt 
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tilknytning til EU, og som samtidig har indgået en aftale med IMF om makroøko-
nomiske og strukturelle reformer. Inden for de seneste år har EU ydet makrofinan-
siel bistand til Bosnien og Hercegovina, Serbien og Montenegro samt Albanien. 
 
Finansielle og skattemæssige tiltag i ECOFIN er behandlet mere indgående i kapitel 7. 
 

Boks 1.7 
Hovedkonklusioner om finansielle og skattemæssige tiltag i ECOFIN 

 

• Handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser fra 1999 er nu stort set gennemført. I løbet af no-
vember 2005 fremlægger Kommissionen en ny handlingsplan for finansielle tjenesteydelser for 
2005-2010. Den kommende handlingsplan vil primært være fokuseret på at sikre en konsolidering 
af eksisterende lovgivning samt sikre effektiv implementering af de mange initiativer vedtaget un-
der den tidligere handlingsplan. 

 
• På skatteområdet har ECOFIN vedtaget en række tiltag, som skal bidrage til at sikre funktionen af 

det indre marked og undgå skatteforvridende effekter. Blandt de vedtagne direktiver er fusions-
skattedirektivet, moder-/datterselskabsdirektivet samt direktiv om rentebeskatning. På moms- og 
punktafgiftsområdet har ECOFIN blandt andet vedtaget tiltag, som skal forbedre samarbejdet mel-
lem medlemsstaterne. 

 
• EU har ydet finansiel bistand til Bosnien og Hercegovina, Serbien og Montenegro samt Albanien via 

bistandsprogrammet makrofinansiel assistance, som varetages af ECOFIN. 
 

 



 



 

 

 Kapitel 2. Den økonomiske udvikling i EU

 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 25 

2. Den økonomiske udvikling i EU 

2.1 Indledning 
Set over den seneste tiårs periode er velstanden – målt ved BNP pr. indbygger – øget 
med omtrent 20 pct. i de femten lande, som frem til 2004 udgjorde EU. Det er 2¾ 
pct.-enheder mindre end velstandsstigningen i USA. Både i de ti nye EU-lande og i 
en række emerging markets i Asien har væksten været betydeligt højere. Disse lande 
har høstet en række af de gevinster, der knytter sig til en gradvis overgang til mar-
kedsøkonomi og en større adgang til markeder og teknologier i andre lande. Tilsva-
rende vækstimpulser har ikke været til stede i EU15 og USA. 
 
De sidste 4-5 år har udviklingen i EU15 været præget af det økonomiske tilbageslag, 
som ramte økonomierne i 2001. Der er dog væsentlige forskelle mellem landene. 
Specielt de store eurolande (Tyskland, Italien og til dels Frankrig) har haft svært ved 
at øge momentum i økonomierne. Det skal blandt andet ses i lyset af en tilsynela-
dende svagere effekt af ECB’s rentenedsættelser i disse lande, og særligt for Tysk-
lands vedkommende en udbredt tillidskrise i husholdninger og virksomheder. Dertil 
kommer, at landene er præget af lav potentiel vækst og betydelige struktur- og balan-
ceproblemer. Tyskland, Italien og Frankrig har alle både høj strukturel ledighed samt 
store og vedvarende underskud på de offentlige finanser.  
 
Omvendt har væksten i Storbritannien og Spanien samt en række af de mindre lande, 
herunder eurolande som Irland, Grækenland, Luxembourg og Finland, holdt et for-
holdsvist højt niveau. Både i Storbritannien og Spanien har kraftige stigninger i bolig-
formuerne medvirket til at holde væksten oppe. Mens rentehævninger gennem de 
seneste knap to år har bidraget til en afdæmpning af prisstigningstakten i Storbritan-
nien, er huspriserne fortsat kraftigt stigende i Spanien og udgør en potentiel risiko 
for en hård landing af økonomien. I Storbritannien har en meget lempelig offentlig 
udgiftspolitik desuden medvirket til at øge den indenlandske efterspørgsel. Det af-
spejles i et betydeligt underskud på den offentlige sektors saldo og et stort udeståen-
de stramningsbehov. 
 
Generelt har den økonomiske politik bidraget til at holde væksten oppe under kon-
junkturtilbageslaget. Svage offentlige finanser i særligt de store eurolande har imidler-
tid reduceret mulighederne for at føre en succesfuld modcyklisk finanspolitik. Tilsva-
rende har muligheden for en mere ekspansiv pengepolitik i euroområdet været 
hæmmet af en forholdsvis begrænset respons i inflationstakterne i forbindelse med 
vækstafdæmpningen, hvilket tyder på en vis stivhed i løn- og prisdannelsen i euro-
området. Særligt er der tegn på, at inflationen i højere grad øges i situationer med ka-
pacitetspres, end den dæmpes, når der er ledige ressourcer i økonomierne. Det gør 
det vanskeligt at vurdere, hvor langt det er muligt at gå med lempelser af den øko-
nomiske politik, og hvor længe et opsving kan vare, før der opstår kapacitetsproble-
mer. 
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For de fleste eurolande er der næppe tvivl om, at den fælles pengepolitik har sikret 
lavere realrenter, end det ellers havde været muligt, måske med Tyskland som eneste 
undtagelse. 
 
I Tyskland er hovedproblemet lav potentiel vækst, som en lempeligere pengepolitik 
ikke kan afhjælpe. Der synes nu at være et betydeligt opdæmmet forbrugs- og inve-
steringsbehov i tysk økonomi, som – hvis løsgjort fra de tillidsbetingede bindinger – 
kan udgøre en markant impuls til europæisk økonomi. 
 
Aktuelt synes der ikke at være klare tegn på øget momentum i EU15 under ét, og det 
er tvivlsomt om den økonomiske politik kan bidrage til at fremskynde en efterspørg-
selsdrevet konjunkturopgang. Renteniveauet er i forvejen historisk lavt, og gennem-
slaget på realøkonomien af de betydelige rentenedsættelser synes ikke at have været 
særligt stærkt for området som helhed. Dertil kommer, at mulighederne for og effek-
tiviteten af at føre en mere vækststimulerende finanspolitik fortsat er begrænset af 
store offentlige underskud i kombination med høj gæld og manglende holdbarhed af 
de offentlige finanser i mange lande.  
 
Når efterspørgselspotentialet i europæisk og især tysk økonomi før eller siden bliver 
udløst, er der med det nuværende udgangspunkt nogen usikkerhed om, hvor langva-
rig en konjunkturopgang kan blive. For EU15 som helhed synes der at være et vist, 
om end ikke markant, konjunkturbetinget vækstefterslæb. Der er dermed risiko for, 
at et knaphedsbetinget løn- og inflationspres forholdsvis hurtigt vil bremse en vækst-
fremgang.  
 
Mulighederne for at øge vækst og beskæftigelse på længere sigt skal derfor fortrinsvis 
findes i reformer af arbejds- og produktmarkederne, der kan øge arbejdsudbuddet og 
fremme produktivitetsvæksten. Højere beskæftigelse er også en helt afgørende forud-
sætning for, at landene kan håndtere presset på de offentlige finanser som følge af 
befolkningsaldringen i de kommende årtier uden at måtte reducere servicestandar-
derne eller øge skatterne. 
 
Det markant stærkere vækstforløb i de ti nye EU-lande gennem de seneste ti år har 
kun i meget begrænset omfang haft afsmittende effekt på aktiviteten i EU15. Det 
skyldes, at det handels- og investeringsmæssige samkvem – på trods af en betydelig 
stigning i takt med ophævelsen af handelsbarriererne op gennem 1990’erne – endnu 
er forholdsvis begrænset set fra EU15-landenes side. Også vandringen af arbejdskraft 
fra de nye EU-lande mod de rigere, gamle EU-lande, har indtil videre været af min-
dre omfang, dog med Storbritannien som en vigtig undtagelse.  
 
Den kraftige vækst i de nye EU-lande afspejler dels en genopretning efter de forud-
gående produktionsfald i forbindelse med Murens fald, dels en indhentningseffekt i 
forhold til de gamle EU-landes forspring i BNP pr. indbygger. Landene har dog fort-
sat et betydeligt velstandsefterslæb og er for de flestes vedkommende præget af væ-
sentlige struktur- og balanceproblemer. De nye landes store underskud på betalings-
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balancen skal dog ses i lyset af dels de historisk lave renter og en afdæmpet inden-
landsk efterspørgsel i EU15, og dels en for emerging markets forholdsvis normal si-
tuation med stor tilgang af udenlandske investeringer. 
 
De nye lande må forventes at høste størsteparten af de økonomiske gevinster ved 
udvidelsen og den videre økonomiske integration. De vil fortsat drage fordel både af 
et betydeligt større og købekraftigt marked og af nemmere adgang til den nuværende, 
mere avancerede, teknologi i EU15. Fremadrettet vil den tættere økonomiske inte-
gration medvirke til at gøre EU mere robust over for konjunktursvingninger og øge 
områdets fleksibilitet og evne til at håndtere pressituationer på arbejdsmarkedet. For 
EU15-landene er det vurderingen, at udvidelsen indebærer begrænsede, men sikre 
økonomiske fordele i form af billigere import, større konkurrence og bedre mulighe-
der for at udjævne konjunkturbevægelser. 
 
I det følgende behandles først den økonomiske udvikling i EU15 gennem de seneste 
ti år med udgangspunkt i væksten i BNP pr. indbygger og drivkræfterne bag den. 
Herefter ses der nærmere på forskelle EU15-landene imellem, med særlig fokus på 
Tyskland og de øvrige store eurolande. Størrelsen af de konjunkturelt betingede 
vækstefterslæb vurderes efterfølgende, fulgt af en diskussion af mulighederne for at 
bringe den økonomiske aktivitet i nærheden af sit vækstpotentiale og for at øge dette 
potentiale. Endelig afrundes med et blik på udviklingen i de nye EU-lande.  
 
 
2.2 Højere beskæftigelse har bidraget til væksten i EU15 
Siden midten af 1990’erne er BNP pr. indbygger i EU15 vokset med i gennemsnit 
knap 2 pct. om året. Det er omtrent ½ pct.-enhed lavere end den gennemsnitlige 
vækst siden 1960 men på linje med udviklingen siden 1980, jf. figur 2.1a. Langt ho-
vedparten af forøgelsen i BNP pr. indbygger de seneste 10 år – 1½ pct.-enhed om 
året i gennemsnit – kan henføres til stigninger i produktiviteten pr. arbejdstime, jf. 
figur 2.1b. Samtidig er der også sket en betydelig stigning i andelen af personer i den 
erhvervsaktive alder (15-64 år), som er i beskæftigelse. Tilsammen har disse to bevæ-
gelser bidraget til at øge BNP pr. indbygger med knap 2¼ pct. om året.  
 
Et fald i antallet af arbejdstimer pr. beskæftiget har imidlertid trukket i modsat ret-
ning. Denne udvikling følger en klar historisk tendens til, at øget velstand delvist 
udmøntes i lavere arbejdstid for den enkelte erhvervsaktive. Dertil kommer, at en 
væsentlig del af forøgelsen i beskæftigelsesfrekvensen kan henføres til, at flere kvin-
der er blevet aktive på arbejdsmarkedet. De har som oftest en større tilbøjelighed til 
at have deltidsarbejde.  
 
Også den demografiske udvikling har bidraget til at dæmpe væksten i velstanden. Der 
har således været en bevægelse i retning af færre i den erhvervsaktive alder i forhold 
til befolkningen som helhed, hvilket isoleret set reducerer væksten i BNP pr. indbyg-
ger. Effekten har imidlertid været beskeden indtil nu.  
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Figur 2.1a Figur 2.1b 
Gennemsnitlig årlig realvækst i BNP pr.  
indbygger i EU15 

Dekomponering af realvækst i BNP pr.  
indbygger i EU15 
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Kilde: Eurostat og OECD. 
 
Velstanden er vokset lidt svagere i EU end i USA 
Sammenholdt med en række andre regioner i verden har væksten i EU15 været for-
holdsvis begrænset. Det gælder specielt i forhold til en række nyindustrialiserede lan-
de og emerging markets i Asien, særligt Kina og Indien, og i Østeuropa, herunder de 
ti nye EU-lande, jf. figur 2.2a.1 Kendetegnende for disse økonomier er, at de har valgt 
at indlede en proces mod en stadig større grad af markedsbaseret økonomi og åbning 
mod omverdenen. Landene kommer fra et forholdsvist lavt velstandsniveau, jf. figur 
2.2b, og har et betydeligt vækstpotentiale i udnyttelse af adgangen til eksisterende 
teknologier og arbejdsmetoder fra mere udviklede lande.  
 
Det er mere relevant at sammenligne væksten i EU15-landene med USA og Japan, 
som befinder sig på nogenlunde samme markedsøkonomiske udviklingsstadie og vel-
standsniveau. Japan har imidlertid i en længere årrække haft særlige problemer, som 
gør det vanskeligt at fortolke den relative udvikling i forhold til EU15. Mest nærlig-
gende er det derfor at sammenholde den økonomiske udvikling i forhold til USA. 
 
Over de seneste ti år er BNP vokset 1 pct.-enhed mere om året i USA i forhold til 
EU15. En væsentlig del af mervæksten skyldes imidlertid en kraftigere forøgelse af 
befolkningen. Ser man på BNP pr. indbygger – som udgør et bedre velstandsmål2 – 
                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Den gennemsnitlige vækst i gruppen af lande bestående af Filippinerne, Indonesien, Malaysia og Thailand (AEM) 
trækkes ned af markante fald i BNP i 1998 i kølvandet på den finansielle krise i landene. Fraset 1998 har landegrup-
pens gennemsnitlige årlige vækst i BNP pr. indbygger været godt 3½ pct.  
2 I kraft af sin simplicitet og datatilgængelighed er BNP pr. indbygger et vidt anvendt mål for velstand. Det er imid-
lertid ikke et optimalt mål. For det første tages der ikke højde for ændringer i bytteforholdet, som påvirker købekraf-
ten. Det kan der i princippet tages højde for ved at bruge bytteforholdskorrigeret BNP. For det andet bør der tages 
højde for nettostrømme af indkomst fra udenlandske investeringer og nedskrivning af kapitalbeholdningen. Det tilsi-
ger brug af nettonationalindkomsten som indkomstbegreb i stedet for BNP. Blandt EU15-landene vil anvendelse af 
nettonationalindkomsten særligt ændre velstandsmålene for Irland og Luxembourg, jf. OECD (2005a). Grundlæg-
gende vil summen af forbrug og ændringer i nettoformue (både i indenlandske og udenlandske aktiver/passiver) 
formentlig give det bedste billede af velstanden, men formuedata er enten ikke-eksisterende eller af stærkt varierende 
kvalitet. Derudover kunne det argumenteres, at materiel velstand alene ikke er et dækkende mål for levestandarden. 
Fritid, herunder værdien af gør-det-selv arbejde, er eksempelvis et væsentligt gode, som der ikke tages højde for i 
denne type sammenligninger. 
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begrænser mervæksten i USA sig til knap en ¼ pct.-enhed om året i gennemsnit. For 
perioden som helhed svarer det til en udvidelse af USA’s forspring i BNP pr. ind-
bygger på 2¾ pct.  
 

Figur 2.2a Figur 2.2b 
Gennemsnitlig årlig realvækst i BNP pr. 
indbygger, 1995-2004 

BNP pr. indbygger, købekraftskorrigeret, 
2004 
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Anm.: EU10 angiver de ti nye EU-lande. Nyligt Industrialiserede Asiatiske Lande (NIAL): Hong Kong, Singapore, 

Sydkorea og Taiwan. Asiatiske Emerging Markets: Filippinerne, Indonesien, Malaysia og Thailand.  
Kilde:  IMF World Economic Outlook. 
 
Den højere vækst i USA afspejler primært en større stigning i timeproduktiviteten, jf. 
tabel 2.1. Det skal formentlig i et vist omfang ses som modstykket til en noget krafti-
gere forøgelse af beskæftigelsesfrekvensen i EU15, der både skyldes et større fald i 
ledigheden og en kraftigere stigning i erhvervsdeltagelsen. Flere mennesker i periferi-
en af arbejdsmarkedet er således kommet i arbejde, og de kan som udgangspunkt 
forventes at have lavere produktivitet end de allerede beskæftigede, hvilket isoleret 
set trækker væksten i timeproduktiviteten ned. 
 

Tabel 2.1 
Realvækst i BNP pr. indbygger i USA og EU15, 1995-2004 

 
  Mervækst i USA, pct.  

  Gnst. pr. år Hele perioden  
 BNP pr. indbygger 0,2 2,7  
 Heraf:    
 - Timeproduktivitet 0,7 8,4  
 - Arbejdstimer pr. beskæftiget 0,1 1,4  
 - Beskæftigelsesfrekvens -0,7 -7,5  
     - Ledighedsprocent -0,2 -1,9  
     - Erhvervsfrekvens -0,5 -5,5  
 - Andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder  0,1  1,0  
   
 
Kilde: Eurostat, AMECO, OECD og egne beregninger. 
 
Det skal bemærkes, at væksten i beskæftigelsen – målt i personer – faktisk har været 
en smule større i USA. Beskæftigelsesvæksten i USA har dog fortrinsvis været truk-
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ket af en stigning i antallet af personer i den erhvervsaktive alder, mens den i EU15 
primært skyldes, at flere inden for gruppen af personer i den erhvervsaktive alder er 
kommet i beskæftigelse.  
 
En væsentlig forklaring på den højere produktivitetsvækst i USA er desuden, at pro-
duktionsstrukturen i USA i højere grad er rettet mod brancher med høj strukturel 
produktivitetsvækst, herunder blandt andet fremstilling af IKT-produkter, jf. Fi-
nansministeriet (2005a).3 USA har endvidere været begunstiget af en stigning i ande-
len af befolkningen i den erhvervsaktive alder – modsat EU15. Og antallet af ar-
bejdstimer pr. beskæftiget er faldet noget mindre end i EU15. 
 
Stimuli fra den økonomiske politik har dæmpet konjunkturnedgangen 
Den økonomiske udvikling i EU15 over de seneste ti år synes i store træk at spænde 
over en fuld konjunkturcykel. Fra et udgangspunkt med nogen overskudskapacitet i 
midten af 1990’erne bevægede økonomierne som helhed sig mod en situation med 
kapacitetspres i forbindelse med vækstopsvinget i anden halvdel af årtiet, jf. figur 2.3a. 
Det efterfølgende kollaps i IT-sektoren og efterspørgselsafdæmpningen i kølvandet 
på de dertil relaterede aktiemarkedsfald startede en recession, som endnu præger en 
række af økonomierne.  
 

Figur 2.3a Figur 2. 3b 
Outputgab i EU15 og USA Realvækst i BNP i EU15, fordelt på bidrag 
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Anm.: Det OECD-baserede outputgab for EU15 er en sammenvejning af OECD’s estimerede outputgab for 

 euroområdet samt Danmark, Storbritannien og Sverige. 
Kilde:  Eurostat, OECD og egne beregninger. 
 
Tilbageslaget ramte primært investeringerne, som faldt i både 2001 og 2002, jf. figur 
2.3b. Samtidig halveredes væksten i det private forbrug. I 2004 bragte fornyet vækst i 
investeringerne den samlede stigning i aktiviteten tilbage omkring den potentielle 
vækstrate, og outputgabet indsnævredes en smule. Udviklingen i det seneste års tid 
tyder imidlertid på, at væksten endnu ikke har bidt sig fast. Det aktuelle skøn for 
                                                                                                                                                                                                                                                             
3 Finansministeriet (2005a) anfører, at en større andel af disse brancher ikke nødvendigvis øger velstanden i økono-
mien. Det skyldes, at brancherne samtidig oplever en betydelig relativ prisnedgang. Den højere produktivitetsvækst i 
USA afspejles således i nogen grad i et bytteforholdstab. Der er desuden knyttet væsentlige måleproblemer til opgø-
relsen navnlig i de serviceerhverv, hvor der er opgjort en høj produktivitetsvækst. 
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stigningen i BNP i 2005 for EU15 som helhed ligger omkring 1½ pct., jf. Finansmi-
nisteriet (2005b). 
 
USA har haft et nogenlunde parallelt konjunkturforløb. Den initiale tilbagegang var 
dog betydeligt kraftigere end i EU15, mens den amerikanske økonomi omvendt har 
været hurtigere til at rette sig igen. Outputgabet er således reduceret markant siden 
2002, mens der fortsat ikke er udsigt til en videre indsnævring af det konjunkturelt 
betingede vækstefterslæb i EU15.  
 
Forklaringen på disse forskelle skal navnlig søges i en mere ekspansiv økonomisk po-
litik i USA. Samlet set har lempelser af finanspolitikken i perioden 2001-04 isoleret 
set hævet BNP i USA med 4 pct., mens det tilsvarende bidrag i euroområdet blot har 
været omkring 0,4 pct.4, jf. tabel 2.2. Det skal delvist ses i lyset af en væsentlig bedre 
stilling på de offentlige finanser i USA ved indgangen til konjunkturtilbageslaget, som 
har givet plads til finanspolitiske lempelser. Som resultat af de kraftige lempelser er 
USA’s underskud nu væsentligt større end EU15’s. 
 

Tabel 2.2 
Bidrag til realvækst i BNP i euroområdet og USA, pct. 

 
  2001 2002 2003 2004  
 Euroområdet      
 BNP-vækst 1,4 1,4 0,7 2,0  
 Bidrag fra:      
 Økonomisk politik 1,0 0,8 0,4 -0,3  
 - heraf pengepolitik 0,3 0,5 0,7 0,0  
 - heraf finanspolitik 0,7 0,3 -0,3 -0,3  
 Andre faktorer 0,5 0,6 0,3 2,3  
 USA      
 BNP-vækst 0,8 1,9 3,0 4,2  
 Bidrag fra:      
 Økonomisk politik 2,3 3,8 0,8 -1,9  
 - heraf pengepolitik 1,1 1,0 -0,1 -0,9  
 - heraf finanspolitik 1,3 2,8 0,9 -1,0  
 Andre faktorer -1,5 -1,9 2,2 6,1  
   
 
Anm.: Beregningerne er foretaget på baggrund af multiplikatorer 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 – med udgangspunkt i standardmultiplikatorer fra OECD’s Interlink-model. Der er medtaget ak-
kumulerede effekter siden 2001. 

Kilde:  OECD og egne beregninger.  
 
Omvendt har de offentlige finansers stilling i særligt de store eurolande reduceret 
muligheden for at føre en succesfuld modcyklisk finanspolitik i EU15. Det skyldes 

                                                                                                                                                                                                                                                             
4 Af konsistenshensyn er beregningerne for både USA og euroområdet baseret på OECD’s estimater for den primæ-
re strukturelle saldo. Anvendes i stedet den strukturelle primære saldo som opgjort af EU-kommissionen, svarende til 
de data som anvendes i kapitel 3, kan det samlede BNP-bidrag fra finanspolitikken opgøres til 0,5 pct. for euroområ-
det. Til sammenligning kan BNP-vækstbidraget fra finanspolitiske lempelser i EU15 som helhed opgøres til ca. 1 
pct.-enhed. Den kraftigere effekt afspejler navnlig de markante lempelser i Storbritannien. 
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først og fremmest, at disse lande undlod at konsolidere de offentlige finanser under 
den forrige konjunkturopgang, men tværtimod i et vist omfang førte procyklisk fi-
nanspolitik. I takt med den efterfølgende nedgang i aktiviteten er landene rykket i en 
position med markante underskud.  
 
I samme periode har der været stigende fokus på holdbarheden af pensions- og 
sundhedssystemer mv. i lyset af befolkningsaldringen. På trods af en række reformer 
af disse systemer udestår et betydeligt finansieringsproblem i en lang række lande, jf. 
kapitel 3. Høj offentlig gæld, store underskud på de offentlige finanser og usikkerhed 
om den fremtidige finansiering af pensioner og sundhedsydelser mv. har tilsammen 
skabt en situation, hvor lempelser af finanspolitikken i højere grad må forventes at 
blive modgået af større privat opsparing, idet sådanne tiltag yderligere øger kravene 
til de stramninger, der nødvendigvis må ske senere. Det synes allerede at have været 
tilfældet med de tiltag, der er foretaget i Tyskland indtil nu, jf. senere.5  
 
Den mere ekspansive finanspolitik i USA afspejles i en relativt kraftigere forværring 
af den offentlige sektors saldo, på trods af mere udbyggede automatiske stabilisatorer 
i EU15, jf. figur 2.4a og b. Reelt er forværringen i EU15 endda mindre end antydet i 
figuren, fordi salget af UMTS-licenser førte til en engangsforøgelse af den offentlige 
saldo for området under ét på omkring 1 pct.-enhed af BNP i 2000. 
 

Figur 2.4a Figur 2.4b 
Opsparingsbalancer i EU15 Opsparingsbalancer i USA 
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Kilde: Eurostat, AMECO og OECD. 
 
I begge regioner er den private finansielle opsparing omvendt steget betydeligt i peri-
oden 2001-04 – i forhold til forværringen af den offentlige sektors saldo dog relativt 

                                                                                                                                                                                                                                                             
5 Generelt er det erfaringen blandt 21 OECD-lande, at der er en delvis, men substantiel, sammenhæng mellem privat 
og offentlig opsparing. Det følger for det første af, at højere privat finansiel opsparing, eksempelvis via en højere 
opsparingskvote i husholdningerne, isoleret set vil begrænse aktiviteten i økonomien, og dermed – via de automati-
ske stabilisatorer – sænke opsparingen i den offentlige sektor som følge af øgede offentlige udgifter og lavere indtæg-
ter. Omvendt kan diskretionære lempelser af finanspolitikken medføre øget privat opsparing, hvis husholdningerne 
forventer at sådanne lempelser må finansieres ved højere skatter på et senere tidspunkt. Sammenhængen mellem 
diskretionær finanspolitik og husholdningernes opsparingsadfærd afhænger blandt andet af gældssituationen og stør-
relsen af de diskretionære tiltag (jo større tiltag, jo kraftigere modgående ændring i husholdningernes opsparing), jf. 
Hoeller et al. (2004). 
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mest i EU15. Det afspejles i en stigning i den samlede opsparing i EU15, hvorimod 
det i forvejen betydelige betalingsbalanceunderskud i USA er øget yderligere i perio-
den. Det indikerer, at USA kan imødese en periode med lavere vækst, når de opbyg-
gede ubalancer i økonomien før eller siden korrigeres enten via de almindelige øko-
nomiske tilpasningsmekanismer eller gennem den økonomiske politik. 
 
USA har også ført en mere aktiv pengepolitik. Set over perioden 2001-04 har vækst-
bidraget fra pengepolitikken ganske vist været lidt større i euroområdet, men det af-
spejler større initiale lempelser og senere stramninger i USA. Fra begyndelsen af 2001 
til midten af 2003 sænkede den amerikanske centralbank sin toneangivende rente 
med 550 basispoint, fra 6½ til 1 pct., jf. figur 2.5a. ECB’s rentenedsættelse udgjorde i 
samme periode 275 basispoint, fra 4¾ til 2 pct. Siden midten af 2004 har den ameri-
kanske centralbank hævet sin rente igen med 300 basispoint i takt med genopretnin-
gen af økonomien og stigende inflationstakter, mens ECB har fastholdt sin rentesats. 
 
Den kraftigere respons i USA har været muliggjort dels af et initialt højere renteni-
veau, dels af en kraftigere nedgang i det inflationære pres i økonomien. Forbruger-
prisinflationen i USA faldt således fra 3½ pct. til omtrent 1¼ pct. gennem 2001, jf. 
figur 2.5b, om end nedgangen i kerneinflationen (forbrugerprisinflation ekskl. bidrag 
fra fødevarer og energi) har været mindre markant og er kommet langsommere. Stig-
ningstakten i det harmoniserede forbrugerprisindeks for euroområdet som helhed 
har stort set holdt sig omkring ECB’s øvre målgrænse for inflationen på 2 pct. gen-
nem hele konjunkturnedgangen. Det har medvirket til at afholde ECB fra at sænke 
renten yderligere. 
 

Figur 2.5a  Figur 2.5b  
Pengepolitiske renter i USA og  
euroområdet 
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Kilde: Eurostat og OECD. 
 
Den relativt begrænsede respons i inflationstakterne i forhold til aktivitetsafdæmp-
ningen kunne tyde på en vis stivhed i løn- og prisdannelsen i euroområdet. Blandt 
eurolandene er det kun Tyskland og Finland, som har oplevet gennemsnitlige inflati-
onstakter væsentligt under 2 pct. gennem de sidste fire år, jf. figur 2.6a. I mere end 
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halvdelen af eurolandene har inflationen ligget omkring eller højere end 2½ pct. i 
gennemsnit.  
 
En række studier synes at bekræfte, at inflationen reagerer kraftigere i situationer 
med kapacitetspres, end når der er ledig kapacitet i økonomierne.6 Selv i situationer 
med stor konjunkturledighed og uudnyttet kapacitet kan det derfor være svært at få 
inflationen mærkbart under 2 pct. Det betyder omvendt også, at der vil være noget 
rum for en reduktion af den konjunkturbetingede ledighed uden væsentligt øget in-
flationspres. Presses ledigheden under sit strukturelle niveau, vil inflationen til gen-
gæld kunne stige kraftigt. Det gør det vanskeligt at vurdere, hvor langt det er muligt 
at gå med lempelser af den økonomiske politik, og hvor længe et opsving kan vare, 
før der opstår kapacitetsproblemer.  
 
En årsag til mindre kraftige nedadgående reaktioner i inflationen kan være forskelle i 
pressituationen mellem landene. I det omfang inflationstakten påvirkes asymmetrisk 
af kapacitetspres og situationer med ledige ressourcer, kan betydelige forskelle i lan-
denes position i konjunkturcyklen give anledning til et inflationspres på aggregeret 
plan, selv hvis der i euroområdet som helhed er ledige ressourcer. Høj økonomisk 
aktivitet i nogle lande bidrager således mere til at øge prisstigningstakten, end afmat-
ning i andre lande bidrager til dæmpe den.7  
 
En del af prisstivheden kan formentlig også henføres til markedsstrukturer, som i 
mindre grad giver mulighed for eller tilskynder til pristilpasninger.8 Eksempelvis er 
der udbredt anvendelse af forskellige former for prisindeksering af lønningerne i eu-
roområdet, hvilket isoleret set har dæmpet effekten på lønstigningstakterne af lavere 
aktivitet.9 Samtidig har strikte jobbeskyttelsesregler medvirket til en begrænset tilpas-
ning af arbejdskraften under konjunkturtilbagegangen og dermed lav produktivitets-
vækst, hvilket har bidraget til at holde prisstigningerne oppe. Manglende konkurrence 
er formentlig også en væsentlig årsag til, at særligt prisstigningerne på serviceydelser 
er forblevet på et højt niveau.  
 
En tredje væsentlig årsag til den vedvarende høje inflation skal findes i højere energi- 
og fødevarepriser. Kerneinflationen – som illustreret ved stigningen i det harmonise-
                                                                                                                                                                                                                                                             
6 Se blandt andet Hoeller et al. (2004) og Cournède et al. (2005). Eksempelvis finder Hoeller et al. (2004), at koefficien-
ten til et negativt outputgab er halvt så stor som koefficienten til et positivt gab i en estimation af Phillipskurven.  
7 Asymmetrisk respons i inflationstakten i de enkelte lande (ikke-linearitet i Phillipskurven) og forskelle i landenes 
position i konjunkturcyklen estimeres i Hoeller et al. (2004) at have hævet inflationstakten i det nuværende euroom-
råde som helhed med 0,2 pct.-enhed i gennemsnit over perioden 1980-2003. Den forholdsvis begrænsede effekt skal 
dog ses i lyset af, at perioden var præget af en reduktion af inflationsraten og få positive outputgab i de fleste lande. 
8 Cournède et al. (2005) finder, at inflationen i euroområdet reagerer væsentligt svagere på ledig produktionskapacitet, 
end det er tilfældet i Canada, Storbritannien og USA, og at dette til dels kan henføres til mere rigide produkt- og i 
særdeleshed arbejdsmarkeder (målt ved indikatorer for jobbeskyttelsesregler, koncentration af lønforhandlinger og 
produktmarkedsregulering). 
9 I ni ud af 12 eurolande har indekseringsregler væsentlig betydning, rangerende fra systematisk indeksering (Belgien 
og Luxembourg) til betinget indeksering (justering mulig hvis inflationen overstiger et givet niveau – Grækenland og 
Finland) og indekseringsklausuler i kollektive aftaler (Spanien og Nederlandene). I Frankrig er mindstelønninger pris-
indekserede, og i Italien foretages ex post justeringer for inflationsoverraskelser i forbindelse med lønforhandlinger, 
jf. Hoeller et al. (2004). 
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rede forbrugerprisindeks eksklusive energi og fødevarer mv. – er således reduceret 
noget og ligger i øjeblikket omkring 1½ pct., jf. figur 2.6b.  
 

Figur 2.6a  Figur 2.6b 
Inflation i eurolandene, 2001-2005 Inflationsmål i euroområdet 
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Kilde: Eurostat. 
 
På den baggrund kan det diskuteres, i hvilket omfang udviklingen i det harmonisere-
de forbrugerprisindeks giver et fuldt dækkende billede af presset i økonomierne. I 
den forbindelse skal der tages hensyn til mulige anden-runde effekter af energipris-
stigninger mv. via lønningerne. De højere oliepriser gennem de seneste to år synes 
imidlertid indtil nu kun i meget begrænset omfang at have smittet af på lønstignin-
gerne, og effekten på realøkonomien har tilsvarende været forholdsvis afdæmpet, jf. 
boks 2.1. Generelt anlægger ECB et mere mellemfristet perspektiv i tilrettelæggelsen 
af sin pengepolitik, hvor midlertidige påvirkninger af inflationstakten, herunder fra 
udsving i eksempelvis olie- og fødevarepriser, tillægges mindre vægt. 
 
Spørgsmålet er i øvrigt, om endnu lavere renter ville have haft væsentlige realøko-
nomiske virkninger. Niveauet for både de korte og lange renter er i øjeblikket på et 
historisk lavt niveau, jf. figur 2.7a, og burde derfor allerede nu drive den indenlandske 
efterspørgsel i vejret.  
 
Når det alligevel går trægt, kunne det tyde på, at de pengepolitiske transmissionsme-
kanismer er relativt svage i euroområdet. Det gælder særligt i forhold til institutio-
nerne på boligmarkedet. Markederne for boligfinansiering i de tre største lande, 
Tyskland, Frankrig og Italien synes således at være relativt mindre effektive og inno-
vative i forhold til lande som Danmark, Nederlandene og Storbritannien, hvor om-
fanget af udbudte produkter og mængden af alternative valg af rentejusterings- og 
tilbagebetalingsprofiler er betydeligt, jf. Catte et al. (2004). Nogle af disse produkter 
eksisterer også i Italien og Tyskland, men de er mindre udbredte, til dels fordi de 
først er blevet introduceret for nylig. Refinansiering er generelt vanskeligt i Tyskland, 
og i Frankrig er omkostningerne herved så høje, at det er uattraktivt at refinansiere 
ved små rentefald.  
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Boks 2.1 
Stigningen i oliepriserne har kun begrænset realøkonomisk betydning 

 
Siden begyndelsen af 2004 er olieprisen mere end fordoblet fra omtrent 30 USD pr. tønde til over 60 
USD pr. tønde. Modsat situationen i 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne er prisstigningerne pri-
mært et resultat af en vedvarende stærkt stigende efterspørgsel, særligt fra USA og Kina. En medvir-
kende årsag til de seneste års prisstigninger har desuden været et forholdsvis rigidt udbud, blandt 
andet som følge af lille overskudskapacitet i produktion og forædling af olie. Stigningen i olieprisen er 
også kommet mere gradvist, og realt er olieprisen stadig noget lavere end i årene omkring 1980.  
 
De realøkonomiske virkninger af olieprisstigningerne synes også at have været forholdsvis begræn-
sede. Det skal dels ses i lyset af, at drivkræften i stigningen primært er højere efterspørgsel. Dertil 
kommer, at energiintensiteten i produktion og forbrug er faldet over de sidste 30 år. Sammen med 
stigende indkomster betyder det, at energi udgør en mindre post på budgettet i virksomheder og 
husholdninger. For euroområdet synes effekten på realøkonomien af højere energipriser desuden i 
større omfang end ved tidligere episoder med prisstigninger at være dæmpet af højere import fra de 
olieproducerende lande, jf. ECB (2005). 
 
De højere oliepriser har i nogle lande ført til forskellige foranstaltninger, eksempelvis afgiftsreduktio-
ner og subsidier, med formål at afdæmpe virkningen for husholdninger og virksomheder. Det gælder 
særligt i en række asiatiske lande, herunder Indien, Indonesien, Malaysia og Thailand. Ud over de rent 
fiskale problemer ved sådanne tiltag betyder det, at de almindelige markedsmekanismer sættes ud af 
kraft, dvs. efterspørgslen efter olie holdes oppe i forhold til en situation, hvor forbruget blev tilpasset 
nedadtil som reaktion på de højere priser. Det medvirker til at presse (før-skat) prisen, som fastsættes 
på verdensmarkedet, yderligere op. Reelt bliver eksempelvis afgiftsnedsættelser dermed i et vist om-
fang at sidestille med en direkte overførsel til de olieproducerende lande. Inden for det økonomiske 
samarbejde i EU er brugen af sådanne instrumenter af samme grunde søgt minimeret, og de har da 
også kun fundet meget begrænset anvendelse blandt EU-landene. Generelt gælder det med globalt 
prissatte råvarer, at forsøg på at reducere forbrugerpriserne ved at sænke afgifterne isoleret set vil 
hæve før-skat prisen. 
 

 
Figur 2.7a  Figur 2.7b 
Lange renter i Tyskland og USA Pengepolitisk indeks i euroområdet og USA 
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Anm.: Det pengepolitiske indeks er beregnet som et vejet gennemsnit af korte og lange nominelle renter og nomi-

nel effektiv valutakurs. Vægtningen afspejler renternes henholdsvis valutakursernes beregnede betydning for 
 BNP-væksten. En lav indeksværdi indikerer en stimulerende effekt på aktiviteten. 

Kilde:  ECB, Ecowin og egne beregninger. 
 
Foruden forskelle i den økonomiske politik og dens effekter kan en del af den rela-
tivt langsomme genopretning i euroområdet i forhold til USA henføres til en appre-
ciering af euroen, jf. figur 2.7b. Den effektive eurokurs er således øget med knap en 
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fjerdedel siden lavpunktet i slutningen af 2000, hvilket isoleret set har forværret euro-
landenes konkurrenceevne og reduceret muligheden for genopretning via handelska-
nalen. Eurokursudviklingen afspejles i en stigning i indekset for den samlede mone-
tære situation siden 2001 i euroområdet, hvorimod der i USA har været tale om et 
markant fald i indekset. 
 
 
2.3 Den økonomiske aktivitet varierer betydeligt mellem EU15-landene 
Set over de seneste ti år har en række af de mindre EU15-lande haft relativt kraftige 
stigninger i BNP pr. indbygger. Særligt Irland skiller sig ud med en gennemsnitlig 
vækst omkring 7½ pct. om året, jf. figur 2.8a. Det skal dog ses i lyset af betydelige 
udenlandske direkte investeringer og overførsler af udbytter til udenlandske investo-
rer. Udviklingen i befolkningens købekraft har derfor været noget mindre kraftig. 
Det samme gør sig til en vis grad gældende for Luxembourg. 
 
Finland og Sverige er også blandt de hurtigst voksende økonomier. Det afspejler i 
høj grad en genopretningsproces efter de markante tilbageslag i begyndelsen af 
1990’erne. I begge lande har en kraftig ekspansion i de IKT-producerende erhverv 
været en væsentlig drivkraft i eksporten og dermed den samlede vækst. Disse erhverv 
har imidlertid samtidig oplevet betydelige fald i de relative priser. Hvis der korrigeres 
for ændringer i bytteforholdet, har væksten i de to lande således været godt ½ pct.-
enhed lavere i gennemsnit pr. år, jf. figur 2.8b.  
 

Figur 2.8a Figur 2.8b 
Dekomponering af gennemsnitlig årlig  
realvækst i BNP pr. indbygger i  
EU15-lande, 1995-2004 
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Anm.:  I det bytteforholdskorrigerede BNP pr. indbygger er forskellen mellem eksporten i løbende priser deflateret 

med importprisdeflatoren og eksporten i faste priser tillagt det officielle mål for BNP. Dermed fås et bedre 
udtryk for købekraften af den indenlandske produktion. I Danmarks tilfælde har bytteforholdsforbedringer 
bidraget til at øge velstanden med knap ½ pct.-enhed årligt. I Finland og Sverige har bytteforholdsforringel-
serne derimod isoleret set trukket væksten i det bytteforholdskorrigerede BNP ned med godt ½ pct.-enhed 
om året. 

Kilde:  Eurostat, AMECO og OECD. 
 
Blandt de små lande ligger Danmark i den lave ende med en gennemsnitlig vækstrate 
i BNP pr. indbygger i underkanten af 1¾ pct. Det skal dog ses i lyset af en forholds-
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vis høj udnyttelse af arbejdskraftressourcer allerede i begyndelsen af perioden og 
dermed mindre potentiale for yderligere stigninger, og af at en betydelig del af vækst-
indhentningen efter lavkonjunkturen i begyndelsen af 1990’erne er koncentreret i 
1994. Dertil kommer, at Danmark – modsat Finland og Sverige – har oplevet mar-
kante bytteforholdsgevinster gennem de seneste ti år. Korrigeres der herfor, ligger 
Danmark midt i feltet af EU15-lande for så vidt angår vækst i velstanden pr. indbyg-
ger. 
 
EU15-landene kan groft set opdeles i fire grupper, alt efter om de har haft høj eller 
moderat/lav vækst og om de har begrænsede eller betydelige struktur- og balance-
problemer.  
 
Godt halvdelen af landene har haft relativ moderat/lav vækst, defineret ved gennem-
snitlige, årlige vækstrater i BNP pr. indbygger (ikke korrigeret for bytteforholdsæn-
dringer) på 2 pct. og derunder, jf. figur 2.9a. Heraf skiller Tyskland og Italien sig ud 
med betydelige vækstproblemer. I begge lande har den gennemsnitlige vækstrate i 
BNP pr. indbygger været under 1½ pct. om året i den seneste tiårs periode. For 
Tysklands vedkommende har særligt færre arbejdstimer trukket væksten ned, men 
landet har også oplevet en relativt lille stigning i beskæftigelsesfrekvensen og et fald i 
andelen af befolkningen, som er i den erhvervsaktive alder. Italien har omvendt haft 
en ganske kraftig vækst i beskæftigelsen, men til gengæld en meget svag udvikling i 
timeproduktiviteten.  
 
For begge lande afspejler den afdæmpede aktivitet i vidt omfang en meget lav poten-
tiel vækst, jf. figur 2.9b. Landene har imidlertid forholdsvis høj ledighed og for særligt 
Italiens vedkommende også lav udnyttelse af arbejdskraftressourcer generelt (lav be-
skæftigelsesfrekvens), jf. figur 2.9c og d. Det antyder et betydeligt rum for en forøgelse 
af vækstpotentialet, hvis strukturerne på arbejdsmarkedet forbedres. 
 
De øvrige lande i gruppen af lande med moderat/lav vækst, herunder et tredje stort 
euroland, Frankrig, synes ikke på samme måde som Tyskland og Italien at være fan-
get i et lavvækst spor. En række af disse lande har desuden forholdsvis høj udnyttelse 
af arbejdskraftressourcer (Danmark, Nederlandene og Østrig).  
 
For Frankrigs vedkommende synes væksten i særlig grad at være blevet begrænset af 
et fald i antallet af arbejdstimer pr. beskæftiget, hvilket skal ses i sammenhæng med 
indførelsen af 35-timers arbejdsugen. Effekten heraf kan dog i et vist omfang være 
blevet modgået af en højere vækst i timeproduktiviteten. 
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Figur 2.9a  Figur 2.9b 
Gruppering af EU-lande efter økonomiske 
problemer 

Gennemsnitlig årlig realvækst i potentiel 
BNP i EU15-lande, 1995-2004 
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Figur 2.9c  Figur 2.9d 
Ledighedsrate i EU15-lande Beskæftigelsesfrekvens i EU15-lande 
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Kilde:  Eurostat og AMECO. 
 
En række af landene med forholdsvis lav vækst er også at finde i gruppen af lande, 
som vurderes at have betydelige struktur- og balanceproblemer. Tyskland, Italien og 
Frankrig har alle både høj strukturel ledighed samt store og vedvarende underskud 
på de offentlige finanser, jf. figur 2.10a og b. For Belgien og Portugals vedkommende 
knytter problemerne sig primært til henholdsvis en høj strukturel ledighed og et mar-
kant underskud på betalingsbalancen (som følge af både stort underskud på de of-
fentlige finanser og lav privat finansiel opsparing), jf. figur 2.10c og d. Også højvækst 
landene Grækenland og Spanien vurderes at have betydelige struktur- og balance-
problemer. Begge har høj strukturel ledighed og et betydeligt indenlandsk opspa-
ringsunderskud. De adskiller sig dog ved, at opsparingsunderskuddet i Grækenland 
primært kan henføres til den offentlige sektor, mens Spanien omvendt har et betyde-
ligt opsparingsunderskud i den private sektor.  
 
Det relativt høje niveau for den strukturelle ledighed i de store eurolande afspejler 
blandt andet (med nogen forskel mellem landene) en udbredt anvendelse af job-
beskyttelsesregler, høje minimumslønninger, administrative udbredelser af kollektive 
overenskomster til ikke-forhandlingsdækkede områder, de facto prisindeksering af 



 

 

Kapitel 2. Den økonomiske udvikling i EU 

40 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 

lønninger, lav mobilitet og begrænset anvendelse af aktive arbejdsmarkedsprogram-
mer.10  
 

Figur 2.10a Figur 2.10b 
Strukturledighed i EU15-lande Offentlig sektors saldo i EU15-lande,  

EDP-definition 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

N
LD

LU
X

IR
E

A
U

T
D

K
U

K
SW

E
PR

T
BE

L
FI

N
IT

A
D

EU FR
A

G
RC ES

P
0
2
4
6
8
10
12
14
16

1995 2004

Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken

 

 

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3

D
K

FI
N

SW
E

IR
E

BE
L

ES
P

LU
X

A
U

T
N

LD PR
T

IT
A

U
K

D
EU FR

A
G

R
C

2004 Gnst. 1995-2004

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

 
Figur 2.10c Figur 2.10d 
Privat finansiel opsparing i EU15-lande Betalingsbalance i EU15-lande 
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Anm.: I figur 2.10b-d dækker data for Spanien perioden 1996-2004. 
Kilde:  Eurostat og AMECO.  
 
Alle disse faktorer trækker i retning af mere rigide arbejdsmarkeder, som kun i rela-
tivt begrænset omfang kan understøtte jobskabelsen. Stramme afskedigelsesregler 
kan eksempelvis gøre det vanskeligt for grupper i periferien af arbejdsmarkedet (så-
som unge, ældre, indvandrere og langtidsledige) at få ordentligt fodfæste, fordi virk-
somhederne vil være tilbageholdende med at ansætte uprøvet arbejdskraft, som de 
efterfølgende kan have svært ved at afskedige, i fald det skulle vise sig at være en fejl-
investering. Det betyder blandt andet, at en længere periode med konjunkturelt be-
tinget høj ledighed kan udvikle sig til varige strukturproblemer.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
10 Gaard (2005) finder, at blandt andet høj arbejdsløshedsunderstøttelse (både i pct. af foregående lønindkomst og i 
varighed), passiv arbejdsmarkedspolitik, svage rådighedskrav og skrappe jobbeskyttelsesregler alle bidrager til at øge 
strukturledigheden.  
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Væksttilbageslaget ramte bredt 
Stort set samtlige lande i EU15 oplevede en betydelig vækstnedgang i begyndelsen af 
dette årti. Kun i Grækenland voksede økonomien kraftigere i perioden 2001-2004 
end i de foregående seks år, jf. figur 2.11a. Det skal delvist ses i lyset af de kraftige in-
vesteringer op til afholdelsen af de olympiske lege i 2004. 
 
Blandt de mindre lande oplevede særligt Portugal og Nederlandene en markant ned-
gang i væksten i årene 2001-2004, men fra relativt høje niveauer i den foregående pe-
riode. I Tyskland og Italien blev væksten mere end halveret i forhold til niveauerne 
for perioden 1995-2000, som i forvejen var de laveste i EU15. De to landes andel af 
væksten i området under ét har således svinget mellem 0 og 25 pct. i de seneste fire 
år, hvilket er væsentligt lavere end de knap 40 pct., som ville gælde, hvis de to øko-
nomier var vokset i samme takt som gennemsnittet af de øvrige EU15-lande, jf. figur 
2.11b.  
 

Figur 2.11a  Figur 2.11b  
Gennemsnitlig årlig realvækst i BNP i  
EU15-lande 

Landenes bidrag til realvækst i BNP i EU15, 
1995-2004 
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Kilde:  Eurostat, AMECO og OECD. 
 
Både i Tyskland og Italien har lav vækst i privatforbruget været en væsentlig faktor 
bag vækstafdæmpningen. For Tysklands vedkommende er det dog særligt et kraftigt 
fald i investeringerne, som har holdt den indenlandske efterspørgsel nede, jf. figur 
2.12a. Til gengæld er nettoeksporten vokset kraftigt. I Italien er nettoeksporten om-
vendt faldet. Det skal navnlig ses i lyset af et betydeligt tab af markedsandele som 
følge af kraftigt stigende relative enhedslønomkostninger og øget global konkurrence 
inden for de områder, hvor Italien har specialiseret sin produktion. En stort set flad 
produktivitetsvækst er en væsentlig forklaring på tabet af konkurrenceevne. 
 
I modsætning til Tyskland og Italien har den økonomiske aktivitet i to af de andre 
store lande, Storbritannien og Spanien, holdt et forholdsvis højt momentum gennem 
konjunkturtilbagegangen. Det skal delvist ses i lyset af kraftige stigninger i boligpri-
serne i kølvandet på rentefald i de to lande, jf. figur 2.12b, som har været en markant 
drivkraft i den indenlandske efterspørgsel. For Storbritanniens vedkommende har 
centralbankens rentehævninger siden slutningen af 2003 bidraget til en afdæmpning 
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af prisstigningstakten, mens huspriserne omvendt er fortsat kraftigt stigende i Spani-
en og udgør en potentiel risiko for en hård landing af økonomien. En meget lempelig 
finanspolitik har desuden medvirket til at øge den indenlandske efterspørgsel i Stor-
britannien. Modstykket er et betydeligt underskud på den offentlige sektors saldo og 
et stort udestående stramningsbehov.  
 

Figur 2.12a  Figur 2.12b  
Gennemsnitlig årlig realvækst i BNP i  
EU15-lande, fordelt på bidrag fra  
efterspørgselskomponenter, 2001-2004 
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Anm.: I figur 2.12b er stigningen i huspriserne i Tyskland opgjort til -¼ pct. 
Kilde:  Economist og Eurostat. 
 
Tysk økonomi ligger underdrejet men har betydeligt efterspørgselspotentiale 
Med en andel af euroområdets økonomi på omkring en tredjedel er det oplagt, at 
Tyskland i høj grad dominerer den samlede aktivitet i området. Selv om der er mange 
bidrag til den svage vækst i euroområdet de seneste 4-5 år, er en mere eller mindre 
stagnerende tysk økonomi det helt afgørende.  
 
Allerede inden den seneste konjunkturnedgang var væksten i Tyskland relativt lav. 
De seneste ti år er BNP pr. indbygger vokset godt 14 pct. i Tyskland, sammenholdt 
med godt 20 pct. i EU15 og 23 pct. i USA. Det skal dog ses i lyset af en meget kraftig 
vækst i (Vest)Tyskland i 1980’erne, særligt i slutningen af årtiet, jf. figur 2.13a. Set over 
hele perioden siden 1980 er den tyske økonomi faktisk vokset lidt mere end den dan-
ske.11 
 
Den relativt svage udvikling i tysk økonomi gennem de seneste ti år afspejler først og 
fremmest lav potentiel vækst. Ifølge EU-kommissionens estimater var den gennem-
snitlige vækst i Tysklands produktionspotentiale for den seneste tiårs periode 1,4 pct. 
om året mod 2,1 pct. om året for EU15 som helhed. En markant forøgelse af den 
strukturelle ledighed og en trendmæssig reduktion i den gennemsnitlige årlige ar-
bejdstid er væsentlige forklaringer. Medvirkende til at trække væksten i BNP pr. ind-
                                                                                                                                                                                                                                                             
11 Denne opgørelse er for Danmarks vedkommende baseret på BNP i faste 1995-priser for perioden 1980-1990, og 
på det nye nationalregnskabs opgørelse i faste 2000-priser for perioden 1991-2004. Anvendes i stedet det nye natio-
nalregnskabs opgørelse i faste priser baseret på kædeindeks for perioden 1991-2004, har væksten i Danmark gennem 
hele perioden været lidt højere end i Tyskland. 
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bygger ned har desuden været en faldende andel af befolkningen i den erhvervsaktive 
alder. 
 
Modstykket på efterspørgselssiden har været en relativt lav vækst i erhvervsinveste-
ringerne, og siden 2001 specielt også boliginvesteringerne, samt i husholdningernes 
forbrug. Forskellene i forhold til resten af euroområdet blev udvidet under det sene-
ste konjunkturtilbageslag, hvor den samlede indenlandske efterspørgsel faldt med 
omkring ½ pct. om året i Tyskland (gennemsnit for 2001-2004), mens den i euroom-
rådet steg i omegnen af 1¼ pct. årligt.  
 
Eksportudviklingen har omvendt været omtrent dobbelt så kraftig i Tyskland i denne 
periode, jf. figur 2.13b. Det skal blandt andet ses i lyset af et relativt lavere inflations-
pres, som har bidraget til at rette op på Tysklands konkurrenceevne efter de kraftige 
forringelser, der skete i begyndelsen af 1990’erne i forbindelse med genforeningen. 
Tyskland skiller sig ud fra de øvrige store eurolande ved at være relativt åben udadtil, 
hvilket har øget mulighederne for en tilpasning via handelskanalen.  
 

Figur 2.13a Figur 2.13b 
Realt BNP pr. indbygger Real indenlandsk efterspørgsel og eksport 
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Kilde: Eurostat, AMECO og OECD. 
 
Sammen med lav importvækst har væksten i eksporten resulteret i en markant sti-
gende nettoeksport og et betalingsbalanceoverskud på knap 4 pct. af BNP i 2004. 
Stigningen i den samlede indenlandske opsparing er drevet af en særdeles kraftig for-
øgelse af den private finansielle opsparing, som kun delvist er blevet modgået af en 
forværring af den offentlige sektors saldo, jf. figur 2.14a. Forøgelsen af den offentlige 
sektors opsparingsunderskud på omkring 4 pct.-enheder af BNP (når der ses bort fra 
engangsprovenuet fra salg af UMTS-licenser på omkring 1¼ pct. af BNP i 2000) er 
delvist et resultat af afdæmpningen af den indenlandske efterspørgsel, som den høje-
re opsparing i den private sektor har medført. Men den skyldes også betydelige lem-
pelser af finanspolitikken, blandt andet i form af skattelettelser. 
 
Den kraftige stigning i den private finansielle opsparing kan henføres til dels et mar-
kant fald i virksomhedernes investeringskvote fra 2000 til 2002, dels en stigning i 
husholdningernes opsparingskvote, jf. figur 2.14b. Begge bevægelser synes at være 
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knyttet til et massivt tillidsproblem hos virksomheder og husholdninger, som afspej-
les i indikatorerne for erhvervslivets og husholdningernes vurderinger af den øko-
nomiske situation, jf. figur 2.14c.  
 

Figur 2.14a Figur 2.14b 
Opsparingsbalancer i Tyskland Opsparings- og investeringskvoter i  

Tyskland 
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Figur 2.14c Figur 2.14d 
Tillidsindikatorer i Tyskland Arbejdsproduktivitet i nye tyske provinser 

relativt til niveauet i de gamle provinser 
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Kilde:  Eurostat, AMECO og OECD (2004). 
 
Stigningen i husholdningernes opsparingskvote har via de afdæmpende virkninger på 
aktiviteten og dermed øget ledighedsrisiko formentlig været selvforstærkende. Dertil 
kommer, at boligpriserne har været faldende i Tyskland i en længere årrække – mod-
sat de fleste andre EU15-lande – hvilket isoleret set har medvirket til at dæmpe det 
private forbrug og hæve opsparingskvoten. Endelig spiller det formentlig ind, at der 
trods en række reformer af pensions- og sygeforsikringssystemer fortsat er betydelig 
usikkerhed om den fremtidige indkomstdækning fra disse ordninger og om holdbar-
heden af de offentlige finanser generelt. Denne usikkerhed kan blandt andet spores i 
en tilsyneladende manglende respons på de reformer af skattesystemet, som startede 
i 1999, og som indeholdt betydelige reduktioner i indkomstskatterne, jf. OECD 
(2004).  
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Udviklingen gennem de seneste ti år skal blandt andet ses i lyset af eftervirkningerne 
af genforeningen i 1990. Genforeningen blev gennemført med massive overførsler til 
det tidligere Østtyskland, herunder til pensions- og sociale sikringssystemer samt til 
en tilpasning af lønningerne til niveauet i den vestlige del. Det til trods for betydelige 
forskelle i produktivitetsniveauerne, jf. figur 2.14d.  
 
Denne tilgang sikrede en nemmere overgang rent politisk, men økonomisk set gav 
det anledning til en betydelig ubalance. Den kraftige forøgelse af enhedslønomkost-
ningerne i den østlige del efterlod områdets producenter med et stort konkurrence-
evneproblem, som formentlig er blevet forstærket af åbningen i øst og globaliserin-
gen generelt. Det betød blandt andet flytning af produktion til den mere konkurren-
cedygtige vestlige del, hvilket igen gav anledning til højere løn- og prispres og der-
med tab af konkurrenceevne her. Dermed var en klassisk såkaldt crowding-out pro-
ces sat i gang i den vestlige del af økonomien. For Tyskland som helhed var resultatet 
svag jobskabelse, stigende faktisk og strukturel ledighed samt et betydeligt tab af eks-
portmarkedsandele i årene efter genforeningen.  
 
Udviklingen de seneste 4-5 år skal også ses i lyset af indførelsen af euroen i 1999. I 
den forbindelse mistede Tyskland den fordel, landet havde i kraft af at være valuta-
anker for de andre medlemslande af euroen. De andre lande fik således et lavere ren-
teniveau, som stimulerede deres indenlandske efterspørgsel. Det har i sig selv gavnet 
tysk eksport og dermed den samlede økonomiske aktivitet, men den indenlandske 
efterspørgsel i Tyskland har været meget lav. 
 
En væsentlig del af tilpasningen til disse påvirkninger synes nu at være sket. Bortset 
fra Finland har Tyskland haft den laveste inflation i euroområdet gennem de seneste 
4-5 år. En betydelig lønmoderation og delvis indhentning af produktivitetsefterslæbet 
i den østlige del af landet har nedbragt enhedslønomkostningerne markant, jf. figur 
2.15a. Det har styrket konkurrenceevnen og banet vej for en stærkere eksportvækst. 
Når der tillige løses op for den nuværende tillidskrise vil det opdæmmede investe-
rings- og forbrugsbehov give mulighed for en betydelig økonomisk ekspansion.  
 
Før eller siden må dette efterspørgselspotentiale forventes at blive frigjort. Hvornår 
er imidlertid usikkert. Den økonomiske udvikling i Japan viser at det kan være en 
meget langvarig proces. I Danmark – som i begyndelsen af 1990’erne var i en nogen-
lunde parallel situation til den Tyskland er i nu – var moderate lempelser af finanspo-
litikken og liberaliseringer af realkreditmarkedet med til at vende stemningen hos 
husholdninger og virksomheder og dermed frigøre en betydelig opdæmmet efter-
spørgsel i den indenlandske økonomi. Givet den betydelige usikkerhed om de offent-
lige finansers holdbarhed vil finanspolitiske lempelser i Tyskland næppe være effekti-
ve, men omvendt synes der at være noget potentiale i reformer af markedet for bo-
ligfinansiering. 
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Figur 2.15a Figur 2.15b 
Udvikling i lønomkostninger i Tyskland Faktisk og strukturel ledighed i Tyskland 
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Anm.:  I figur 2.15a er de relative (enheds-)lønomkostninger beregnet i forhold til en gruppe af andre industrialise-

rede lande bestående af EU15 (ekskl. Luxembourg), USA, Kina, Japan, Canada, Australien, New Zealand, 
Mexico og Norge. 

Kilde:  AMECO. 
 
Et væsentligt spørgsmål er imidlertid, hvor hurtigt et efterspørgselsdrevet opsving 
risikerer at ramme kapacitetsgrænsen i økonomien. Tyskland har gennem de seneste 
5-6 år gennemført en række reformer af sociale sikringssystemer og af strukturerne 
på arbejdsmarkedet, som givetvis vil medvirke til at reducere strukturledigheden og 
dermed øge vækstpotentialet. Men et ledighedsgab på for nærværende omkring 1 pct. 
er ikke specielt stort set i historisk perspektiv, jf. figur 2.15b. Selv hvis de seneste ar-
bejdsmarkedsreformer i foråret 2005 kan reducere strukturledigheden med eksem-
pelvis ½ pct.-enhed, vil en reduktion af ledigheden af samme størrelsesorden som i 
perioden 1997-2000 give anledning til pres på arbejdsmarkedet. Det indikerer, at 
yderligere reformer er en væsentlig forudsætning for, at et nyt opsving bliver mere 
end kortvarigt.  
 
Det konjunkturelle vækstefterslæb er generelt begrænset men afviger mellem 
landene 
Aktivitetsafdæmpningen i EU15 siden 2001 afspejles fortrinsvis i en lavere vækst i 
det samlede arbejdskraftinput, målt ved beskæftigelsesfrekvensen og arbejdstimer pr. 
beskæftiget. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at den markante forøgelse af be-
skæftigelsesfrekvensen frem til 2001 er blevet fastholdt gennem de senere års kon-
junkturnedgang, jf. figur 2.16a.  
 
Dermed synes tilpasningen i højere grad at være taget via en afdæmpning af lønstig-
ningerne (i sammenhæng med en lavere vækst i timeproduktiviteten) – hvilket i no-
gen grad må forventes at hænge sammen med skrappe jobbeskyttelsesregler i en ræk-
ke lande. Dertil kommer, at muligheden for temporære ansættelser er blevet styrket i 
nogle lande, og at der er gennemført diverse foranstaltninger for at øge virksomhe-
dernes tilskyndelse til at ansætte personer med lav uddannelse.  
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Stigningen i ledigheden har da også været forholdsvis begrænset – fra et lavpunkt på 
ca. 7¼ pct. af arbejdsstyrken i 2001 til omkring 8 pct. i 2004. Dermed er ledigheden 
fortsat 2 pct.-enheder lavere end i midten af 1990’erne og kun omkring ½ pct.-enhed 
over sit estimerede strukturelle niveau, jf. figur 2.16b. Det tyder på, at der er et for-
holdsvis begrænset konjunkturelt rum i EU15 som helhed for en nedbringelse af le-
digheden uden stigende lønpres.  
 

Figur 2.16a Figur 2.16b 
Beskæftigelsesfrekvens i EU15 Ledighed i EU15 
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Kilde:  Eurostat, AMECO, OECD og egne beregninger. 
 
Der er imidlertid en betydelig variation i ledighedsgabet mellem landene. Særligt Ne-
derlandene og Portugal synes at have en del ledige ressourcer på arbejdsmarkedet, jf. 
figur 2.17a. Omvendt befinder Italien og Grækenland sig i en situation, hvor der må 
forventes at være stigende lønpres. 
 
Fastholdelsen af en høj beskæftigelse gennem konjunkturtilbagegangen må omvendt 
betyde, at der er et vist produktivitetsefterslæb. En øget efterspørgsel må således til 
en begyndelse i vidt omfang kunne mødes med højere produktion pr. arbejdstime. 
Estimater for outputgabet indikerer imidlertid, at den ledige kapacitet samlet set er af 
begrænset størrelse. For EU15 ligger outputgabet i omegnen af 1 pct. af potentielt 
BNP, og overordnet set synes der derfor ikke at være det store konjunkturproblem 
for området under ét.  
 
Der er imidlertid også her nogen afvigelse mellem landene, jf. figur 2.17b. Bortset fra 
Grækenland ligger produktionen i samtlige lande i underkanten af sit potentielle ni-
veau, mest markant i Portugal og Nederlandene. Af de store lande er det særligt Spa-
nien og Tyskland, som synes at have et vist konjunkturelt betinget vækstefterslæb.  
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Figur 2.17a Figur 2.17b 
Ledighedsgab (forskel mellem faktisk og 
strukturel ledighed) i EU15-lande, 2004 

Outputgab i EU15-lande, 2004 
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Anm.: Luxembourg er udeladt i begge figurer på grund af manglende data. 
Kilde: Eurostat, AMECO og OECD. 
 
 
2.4 Hvor skal væksten i EU15 komme fra? 
Hovedårsagen til lavvæksten i EU15 i de senere år er lav indenlandsk efterspørgsel, 
særligt i Tyskland. På et tidspunkt vil det akkumulerede forbrugs- og investeringsbe-
hov give anledning til fornyet efterspørgsel, men for nærværende synes der ikke at 
være klare tegn på, at aktiviteten i området er på vej op i gear. Spørgsmålet er, om 
den økonomiske politik kan anvendes til at fremskynde en konjunkturopgang. 
 
Pengepolitikken i euroområdet synes på nuværende tidspunkt ikke at kunne bidrage 
væsentligt til at lukke det konjunkturbetingende vækstefterslæb. Renteniveauet er i 
forvejen historisk lavt, og gennemslaget på realøkonomien af de betydelige rentened-
sættelser synes ikke at have været særligt stærkt for området under ét. Der er dog be-
tydelige forskelle mellem eurolandene, og for de fleste lande er der næppe tvivl om, 
at den fælles pengepolitik har sikret lavere realrenter, end det ellers havde været mu-
ligt, jf. boks 2.2. 
 
Til gengæld skulle finanspolitikken som udgangspunkt kunne medvirke til at reducere 
den cykliske divergens mellem lande, hvad enten denne er opstået fra asymmetriske 
efterspørgselschok eller forskelle i den monetære transmissionsmekanisme. Men de 
store offentlige underskud i kombination med høj gæld og manglende holdbarhed i 
finanspolitikken i en række lande har både begrænset mulighederne for at lade de au-
tomatiske stabilisatorer virke fuldt ud, endsige anvende diskretionære tiltag, og redu-
ceret effektiviteten af finanspolitiske lempelser. Fremadrettet er der imidlertid flere 
oplagte muligheder for at effektivisere den kortsigts-fokuserede økonomiske politik.  
 
For så vidt angår pengepolitikken kan transmissionsmekanismerne i særligt de tre 
store eurolande forbedres ved nemmere adgang til refinansiering og øget produktin-
novation på bolig- og realkreditmarkederne. Det vil give husholdningerne bedre mu-
ligheder for at foretage forbrugsudjævning. På det korte sigt kan der endvidere være 



 

 

 Kapitel 2. Den økonomiske udvikling i EU

 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 49 

grund til at overveje, om den øjensynligt ikke-lineære sammenhæng mellem løninfla-
tion og outputgabet giver anledning til at revurdere det underliggende inflationspres 
og rummet for pengepolitiske tilpasninger. På det længere sigt kan reformer af ar-
bejds- og produktmarkeder forøge (nedad)fleksibilitet i pris- og løndannelsen, således 
at inflationsmålene giver et mere retvisende billede af pressituationen i økonomierne. 
 

Boks 2.2 
Har euroen mindsket medlemslandenes pengepolitiske manøvremuligheder? 

 
En valutaunion giver gevinster i form af blandt andet øget prisgennemsigtighed og lavere transakti-
onsomkostninger. Euroen har desuden elimineret de valutakriser, der ellers med stor sandsynlighed 
ville have ramt mange af medlemslandene, hvis de havde beholdt deres nationale valutaer. Derud-
over har introduktionen af euroen medvirket til et væsentligt lavere renteniveau, bortset fra i Tysk-
land, ikke mindst på grund af elimineringen af risikoen for valutakursuro. Det har alt i alt bidraget til 
at fremme stabilitet, vækst og beskæftigelse i euroområdet. 
 
I princippet betyder deltagelse i en valutaunion tab af suverænitet over rente- og valutakursinstru-
menter, hvilket kan gøre det sværere at reagere på chok til økonomien. I tilfældet med euroen har der 
i realiteten ikke været tale om suverænitetsafgivelse i praksis. Landene havde således allerede frivil-
ligt fravalgt muligheden for at anvende disse instrumenter gennem den førte fastkurspolitik over for 
den tyske D-mark. Ved at indgå i euroen fik landene både medbestemmelse over den førte pengepo-
litik og lavere renter i kraft af lavere risikopræmier. Det land, som i realiteten har afgivet mest suve-
rænitet, er Tyskland, fordi pengepolitikken nu tilrettelægges efter situationen i euroområdet som 
helhed.  
 
Et af de lande, som har haft størst fordel af euromedlemskabet, er Italien. Underskuddet på de offent-
lige finanser har siden 2001 ligget omkring 3½ pct. af BNP og ventes i år og næste år at udgøre 4 pct. 
af BNP i gennemsnit, og den offentlige gæld udgør over 100 pct. af BNP. Det skyldes primært den før-
te økonomiske politik og de store strukturelle problemer i landet. I fravær af medlemskab af euroen 
ville kravet om en risikopræmie for at holde italienske finansielle aktiver efter al sandsynlighed med-
føre et betydeligt højere renteniveau. Det ville have forværret de offentlige finansers stilling yderlige-
re. Groft regnet ville en stigning i renteniveauet på 1 pct.-enhed medføre øgede rentebetalinger på 
omtrent 1 pct. af BNP. 
 

 
For så vidt angår finanspolitikken vil bevægelser i retning af mere holdbare offentlige 
finanser bibringe råderum til dels at lade de automatiske stabilisatorer virke fuldt ud, 
dels at føre modcyklisk diskretionær finanspolitik i det omfang, det kan vise sig hen-
sigtsmæssigt. I tilgift vil det formentlig løse op for noget af den tillidskrise i befolk-
ningerne, som for nærværende synes at præge en række af de store eurolande, og 
dermed medvirke til at frigøre noget af den opstemmede efterspørgsel i europæisk 
økonomi. Risikoen er, at en hurtig vending forholdsvis tidligt bliver bremset af rigide 
arbejds- og produktmarkeder. Det understreger behovet for fleksibilitetsfremmede 
strukturreformer på de pågældende markeder. 
 
Hvordan øges den potentielle vækst? 
Ud over det korte sigt er vækstmulighederne bestemt af mængden og kvaliteten af 
produktionsfaktorerne, arbejdskraft og kapital, og evnen til at udvikle nye teknologi-
ske løsninger og bringe dem i anvendelse. Mulighederne for at påvirke disse faktorer 
skal først og fremmest findes i reformer, som stimulerer husholdningernes opsparing 
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og udbud af arbejdskraft og tilvejebringer effektive rammebetingelser for forskning 
og udvikling, uddannelse og innovation. 
 
Behovet for hurtigere og mærkbare udvidelser af kapacitetsgrænsen er oftest mere 
oplagt i et økonomisk klima, der er præget af lav ledighed og kapacitetspres. Det vil 
da være nemmere at gennemføre eksempelvis begrænsninger i mulighederne for tid-
lig tilbagetrækning eller andre reformer til at øge arbejdsudbuddet. Det synes at være 
lærdommen blandt andet i Danmark.  
 
Omvendt kan lande være i så dybe krisesituationer, at nødvendigheden af gennem-
gribende forandringer af velfærdssystemer mv. er åbenlys for de fleste befolknings-
grupper. Et eksempel herpå er den omfattende tilpasning af det svenske velfærdssy-
stem i midten af 1990’erne.12  
 
Der kan også være tilfælde, hvor manglende gennemførelse af åbenlyst nødvendige 
reformer giver anledning til utryghed i befolkningen, som reagerer ved at øge sin op-
sparing. Den nuværende konjunktursituation i Tyskland synes netop at være præget 
af sådanne mekanismer.13  
 
Inden for det økonomiske samarbejde i EU er de overordnede målsætninger for 
vækst og beskæftigelse på mellemlangt sigt (frem til 2010) fokuseret på en forøgelse 
af beskæftigelsesfrekvenserne og større investeringer i forskning og udvikling samt i 
fast og human kapital. Midlerne skal primært findes i en styrkelse af incitamenterne 
til at arbejde og investere, en forbedring af arbejdsmarkedernes funktionsmåde og 
lettere jobskabelse, samt i bedre økonomiske rammebetingelser, herunder sikring af 
mere effektiv konkurrence på produktmarkederne.  
 
Højere beskæftigelsesfrekvenser kan afhjælpe befolkningsaldringen 
I de kommende årtier vil de fleste vestlige lande opleve en nedgang i befolknings-
væksten og et skift i retning af en større andel af ældre i befolkningen. Det vil uvæ-
gerligt presse den potentielle vækst ned. Lavere befolkningsvækst vil i sig selv ikke 
påvirke velstanden, målt ved BNP pr. indbygger, men kun væksten i potentielt BNP. 
Bevægelsen mod en større andel ældre vil derimod også dæmpe udviklingen i vel-
stand pr. indbygger. For euroområdet kan væksten i potentielt BNP pr. indbygger 
                                                                                                                                                                                                                                                             
12 Duval og Elmeskov (2005) finder i et økonometrisk studie på paneldata (lande og tid), at strukturelle reformer på 
arbejds- og produktmarkederne fremmes af økonomiske kriser og – mere generelt – høj arbejdsløshed. Men også 
sunde offentlige finanser synes at være en afgørende faktor for strukturelle reformer, formentlig fordi det giver plads 
til at kompensere dem, som initialt måtte få forværret deres økonomiske forhold af reformerne. Reformer på andre 
politikområder og lille geografisk størrelse findes også at øge reformiveren på arbejds- og produktmarkeder, sidst-
nævnte formentlig fordi stærkere handelskanaler giver hurtigere tilpasning (via ”crowding-in”-mekanismer).   
13 Det kan også argumenteres, at manglende lyst til reformer blot afspejler, at de nuværende økonomiske strukturer 
er et udtryk for et bevist, kollektivt politikvalg, som kommer med en pris i form af svag beskæftigelse, produktivitet 
og robusthed af økonomien. Til det anfører Duval og Elmeskov (2005): ”This argument is often presented with ref-
erence to a particular European ”social model”. In practice, however, there is no such thing as a single European 
model. Indeed, some smaller European countries combine structural policy settings that result in much better than 
average macroeconomic outcomes with social outcomes that are as good as or better than in the larger euro-area 
economies. Hence, the argument that weak macroeconomic performance is the price to pay for better social out-
comes does not ring true.” 
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således blive halveret fra gennemsnitligt 1¾ pct. om året i perioden 1995-2000 til 
knap 1 pct. om året i perioden 2020-30, primært som følge af et fald i antallet af per-
soner i den arbejdsdygtige alder, jf. tabel 2.3. Både USA og en gruppe bestående af 
EU15-landene uden for euroområdet samt Australien, Canada og New Zealand har i 
disse scenarier noget højere vækstrater end euroområdet på længere sigt, om end der 
stadig er tale om en væsentlig afdæmpning.  
 

Tabel 2.3 
Langsigtede vækstscenarier for euroområdet, USA, mfl. 

 
  Gennemsnitlig årlig vækstrate, pct.  
  1995-2000 2000-05 2005-10 2010-20 2020-30  

 Euroområdet (ekskl. Luxembourg)       
 Potentiel beskæftigelse 0,8 0,8 0,3 -0,3 -0,7  
 Heraf bidrag fra:       
   - Befolkning i arbejdsdygtig alder 0,2 0,2 0,1 -0,2 -0,6  
   - Erhvervsfrekvens, trend 0,6 0,6 0,3 -0,1 -0,1  
   - Strukturel ledighed -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Potentiel arbejdsproduktivitet 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6  
 Potentielt BNP 2,0 2,0 1,9 1,3 0,9  
 Befolkning 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0  
 Potentielt BNP pr. indbygger 1,8 1,6 1,7 1,2 0,9  
        
 USA       
 Potentiel beskæftigelse 1,4 0,8 0,9 0,3 0,4  
 Heraf bidrag fra:       
   - Befolkning i arbejdsdygtig alder 1,4 1,2 1,1 0,3 0,3  
   - Erhvervsfrekvens, trend -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0  
   - Strukturel ledighed 0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0  
 Potentiel arbejdsproduktivitet 2,0 2,1 2,3 2,3 2,3  
 Potentielt BNP 3,5 3,0 3,2 2,6 2,6  
 Befolkning 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8  
 Potentielt BNP pr. indbygger 2,3 2,0 2,3 1,7 1,8  
        
 Sammenligningsgruppe1       

 Potentiel beskæftigelse 1,1 1,1 0,7 0,1 -0,1  
 Heraf bidrag fra:       
   - Befolkning i arbejdsdygtig alder 0,7 0,9 0,6 0,1 -0,1  
   - Erhvervsfrekvens, trend 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0  
   - Strukturel ledighed 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Potentiel arbejdsproduktivitet 1,9 1,7 2,0 2,0 2,0  
 Potentielt BNP 3,0 2,8 2,7 2,2 1,9  
 Befolkning 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4  
 Potentielt BNP pr. indbygger 2,4 2,1 2,2 1,7 1,5  
        
 
Anm.:  I fremskrivningen forudsættes, at der ikke gennemføres nye strukturreformer, som kan reducere strukturle-

digheden.  
1) Gruppen består af Australien, Canada, Danmark, New Zealand, Storbritannien og Sverige. 
Kilde: OECD (2005b). 
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Som udgangspunkt udgør en sådan demografisk betinget nedgang i væksten i vel-
standen pr. indbygger primært et problem i forhold til forventninger om fremtidige 
velstandsstigninger af samme størrelsesorden som dem, der har været oplevet i de 
seneste årtier. Vigtigheden af strukturreformer på arbejdsmarkederne knytter sig der-
for i langt højere grad til det forventelige pres på de offentlige finanser i fravær af be-
tydelige forøgelser af beskæftigelsesfrekvenserne. Øget arbejdsudbud er en nødven-
dig forudsætning for at sikre holdbare offentlige finanser i lyset af den demografiske 
udvikling. Uden varige forøgelser af beskæftigelsesfrekvenserne kræver en oprethol-
delse af serviceniveauet i den offentlige sektor, at skatterne øges. Det vil så igen 
mindske incitamenterne til at arbejde og investere.  
 
Større konkurrence på produktmarkederne kan hæve produktivitetsvæksten 
Selv om de langsigtede gevinster ved strukturreformer på arbejdsmarkedet er uom-
tvistelige, kan deres størrelsesorden blive modereret af lavere produktivitetsvækst. 
Det skyldes, at en generel forøgelse af beskæftigelsesfrekvenserne kræver inddragelse 
af personer, som må forventes at have lavere produktivitet end kernearbejdsstyr-
ken.14 En fokusering på arbejdsmarkedsreformer bør derfor ikke skygge for produk-
tivitetsfremmende strukturreformer på andre markeder. I en række EU-lande ledsa-
ges lav beskæftigelse i forvejen af et relativt lavt produktivitetsniveau, som blandt an-
det kan skyldes barrierer for konkurrence, innovation og omfordeling af produkti-
onsfaktorer mv. – barrierer skabt af strukturerne på produkt-, arbejds- og de finan-
sielle markeder.  
 
Det vækstfremmende potentiale i reformer på produktmarkeder mv. kan være bety-
deligt. Hvis, for eksempel, EU-landene ændrede produktmarkedsreguleringen, regu-
leringen af udenlandske direkte investeringer og tarifferne, så de afspejlede ”best 
practice” inden for OECD, kunne BNP pr. indbygger blive hævet med skønsmæssigt 
2-3 pct., jf. OECD (2005c).15 Heraf kommer den største effekt fra deregulering af 
produktmarkederne. 
 
EU’s indre marked er en hovedhjørnesten i arbejdet for skabelsen af effektive mar-
keder for varer og serviceydelser. Generelt er arbejdet med deregulering og åbning af 
markederne kommet langt for så vidt angår varer, om end der fortsat er væsentlige 
prisforskelle landene imellem. Derimod halter det noget med at få etableret et fælles 
marked for serviceydelser. EU15-landenes handel med serviceydelser er da også be-
tydeligt mindre end varehandlen, jf. figur 2.18a og b – en forskel som kun delvist kan 
henføres til naturlige barrierer (eksempelvis geografiske afstande).  

                                                                                                                                                                                                                                                             
14 Bourlès og Cette (2005) finder, at den relativt høje timeproduktivitet i for eksempel Belgien og Frankrig i høj grad 
afspejler udelukkelse af lav-produktive personer fra arbejdsstyrken.  
15 Dette studie omfatter ikke reguleringer på arbejdsmarkedet og det finansielle marked samt de fleste offentlige in-
terventioner inden for landbrug. Der er alene tale om statiske effekter – de mulige, formentlig betydelige, dynamiske 
gevinster, som ligger i, at øget åbenhed på produktmarkederne styrker forskning, innovation og teknologiske frem-
skridt, er ikke medtaget. 
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Figur 2.18a Figur 2.18b 
Varehandelskvoter i EU15-lande, 2004 Servicehandelskvoter i EU15-lande, 2004 
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Kilde: Eurostat og AMECO. 
 
Større konkurrence på både vare- og servicemarkederne vil give velfærdsgevinster i 
kraft af konvergerende priser og hæve den potentielle vækst som følge af stordrifts-
fordele, øget udnyttelse af komparative fordele og bedre allokering af ressourcer, jf. 
OECD (2005b). Særligt serviceydelser (som har en stor vægt i husholdningernes for-
brug) har udvist betydelig inerti i prisdannelsen på grund af segmenteringen af lande-
nes markeder. Tættere integration vil bidrage til hurtigere tilpasning, da efterspørg-
selschok delvist transmitteres til andre lande via importen, og effekten af konkurren-
ceevneændringer er større jo højere eksport- og importkvoter. Øget konkurrence er 
også en vigtig forudsætning for en mere effektiv pengepolitik og lavere renter gene-
relt. 
 
Der er fortsat også betydeligt potentiale i øget integration af netværksindustrierne og 
de finansielle markeder. Mens der er opnået væsentlig mere effektiv konkurrence på 
markederne for telekommunikation og elektricitet, halter åbningen af andre infra-
strukturområder samt bank- og forsikringsmarkederne fortsat efter. I en række lande 
– primært dem med en forholdsvis stor offentlig sektor – er der også et betydeligt 
potentiale i en mere konkurrencepræget produktion af offentligt finansierede service-
ydelser, for eksempel gennem øget udlicitering. 
 
Innovation og viden er afgørende vækstparametre 
Evnen til at udvikle nye og forbedrede produkter er afgørende for virksomhedernes 
muligheder for at opretholde en høj indtjening. Det fordrer effektiv forskning og ud-
vikling samt høj prioritering af viden og opkvalificering. 
 
Det vigtige er naturligvis, hvad der kommer ud af øgede udgifter til forskning og ud-
vikling samt uddannelse – som alle andre investeringer gælder også her, at midlerne 
bør placeres hvor, der er det største forventede afkast. Som udgangspunkt synes der 
dog at være et betydeligt potentiale i omprioritering af offentlige ressourcer fra stats-
støtte og skatteudgifter til investering i forskning, innovation og uddannelse. 
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2.5 Markedsåbningen i de nye EU-lande skaber vækst 
EU blev udvidet med ti nye medlemslande fra 1. maj 2004. I omfang er det den stør-
ste forøgelse af medlemskredsen nogensinde, men den er samtidig præget af de stør-
ste indkomstforskelle mellem de nye og gamle medlemmer. BNP pr. indbygger (kø-
bekraftsjusteret) i de nye lande er således kun mellem 40 og 75 pct. af det gennem-
snitlige niveau i EU15, jf. figur 2.19a. Selv om antallet af EU-borgere er øget med 
knap en femtedel, er EU’s økonomi (målt ved BNP) kun forøget med omkring 9½ 
pct. i købekraftjusterede termer (ca. 5 pct. uden korrektion for købekraft). 
 

Figur 2.19a Figur 2.19b 
BNP pr. indbygger i de nye EU-lande,  
købekraft-korrigeret 

Beskæftigelsesfrekvens i de nye EU-lande, 
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Figur 2.19c Figur 2.19d 
Faktisk og strukturel ledighed i de nye  
EU-lande, 2004 

Gennemsnitlig årlig realvækst i BNP pr. 
indbygger i de nye EU-lande, 1995-2004 
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Anm.: Data for BNP pr. indbygger i Malta foreligger først fra 1999. I figur 2.19b er den gennemsnitlige årlige vækst 

i Polen og Tjekkiet opgjort for perioden 1996-2004. 
Kilde:  Eurostat og AMECO. 
 
Det lave velstandsniveau i EU10 afspejler både lavere produktivitetsniveauer og lave-
re beskæftigelse. Kun på Cypern er beskæftigelsesfrekvensen på højde med EU15, 
mens Polen ligger i bund med kun ca. halvdelen af befolkningen i arbejde jf. figur 
2.19b. Den lave beskæftigelse i Polen skyldes blandt andet en meget høj ledighed. 
Sammen med Slovakiet har Polen således faktiske og strukturelle ledighedsrater, som 
er mere end dobbelt så høje som i EU15, jf. figur 2.19c. Også de tre baltiske stater sy-
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nes med ledighedsrater over niveauet i EU15 at have betydelige strukturproblemer 
på arbejdsmarkederne. Det afspejler dog primært omstillingsvanskeligheder i forbin-
delse med sektorforskydninger i erhvervene, hvor EU15’s strukturproblemer i høj 
grad knytter sig til indretningen af arbejdsløsheds- og velfærdssystemer. De fem nye 
lande med de højeste ledighedsrater har også den laveste velstand pr. indbygger. 
 
Med undtagelse af det mest velstående land, Cypern, er gabet i BNP pr. indbygger i 
forhold til EU15 indsnævret siden midten af 1990’erne. De nye EU-lande har således 
haft en betydelig kraftigere vækst end EU15 i løbet af de sidste ti år, jf. figur 2.19d. 
Det afspejler dels en genopretning efter de forudgående produktionsfald i forbindel-
se med Murens fald, dels en indhentningseffekt i forhold til de gamle EU-landes for-
spring i BNP pr. indbygger.  
 
Både privatforbruget og investeringerne er vokset markant i de nye lande gennem de 
seneste ti år, jf. figur 2.20a. Særligt de tre baltiske stater skiller sig ud med en meget 
kraftig vækst i den indenlandske efterspørgsel. Landene har omvendt haft betydelige 
negative vækstbidrag fra udviklingen i nettoeksporten.  
 
Generelt har de nye EU-lande haft en væsentligt større stigning i både eksport og 
import end EU15-landene. Ungarn skiller sig ud med vækstrater i omegnen af 15 pct. 
om året, men ellers er eksport og import vokset med i gennemsnit 9-10 pct. om året i 
de nye lande, jf. figur 2.20b. 
 

Figur 2.20a Figur 2.20b 
Gennemsnitlig årlig realvækst i BNP i de 
nye EU-lande, fordelt på bidrag fra  
efterspørgselskomponenter, 1995-2004 

Gennemsnitlig årlig realvækst i eksport og 
import i de nye EU-lande, 1995-2004 
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Anm.: For Letland, Litauen, Polen og Tjekkiet er angivet gennemsnitlige vækstrater og -bidrag for perioden 1996-

 2004. 
Kilde:  Eurostat. 
 
Den kraftige vækst afspejler blandt andet, at en række af gevinsterne ved et udvidet 
marked allerede er høstet i takt med, at handelsbarriererne mellem de nye lande og 
EU15 gradvist blev hævet op gennem 1990’erne. Det medførte blandt andet øget 
handelssamkvem og flere direkte udenlandske investeringer i de nye EU-lande, jf. fi-



 

 

Kapitel 2. Den økonomiske udvikling i EU 

56 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 

gur 2.21a og b. Samtidig har det givet dem nemmere adgang til ny teknologi. Særligt 
sidstnævnte synes at være en væsentlig faktor bag den relativt højere vækst i de nye 
EU-lande i de seneste ti år, jf. Finansministeriet (2003).  
 
Den øgede økonomiske integration afspejles også i, at en stadig større del af EU15-
landenes varehandel foregår med de nye EU-lande, jf. figur 2.21c. Der er imidlertid 
stadig tale om en forholdsvis lille andel af den samlede handel med lande uden for 
EU15, og betydningen for den økonomiske udvikling i EU15 har derfor også været 
begrænset. Tilsvarende er andelen af EU15-landenes udenlandske direkte investerin-
ger (dvs. til lande uden for EU15), som er rettet mod de nye EU-lande, også fortsat 
forholdsvis lille, jf. figur 2.21d.  
 

Figur 2.21a Figur 2.21b 
De nye EU-landes varehandel med EU15, 
pct. af samlet varehandel 

Andel af udenlandske direkte investeringer 
i de nye EU-lande, som kommer fra EU15 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

C
ZE

PO
L

C
YP

H
U

N

SL
V

M
A

L

ES
T

SL
K

LA
T

LI
T

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1995 2004

Pct. Pct.

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

PO
L

ES
T

H
U

N

LA
T

C
ZE LI

T

C
YP SL

V

SL
K

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Gnst. 1995-1996 Gnst. 2003-2004

Pct. Pct.

 

 
Figur 2.21c Figur 2.21d 
EU15-landes varehandel med de nye  
EU-lande, pct. af samlet varehandel med 
lande uden for EU15 

EU15-landes direkte investeringer i de nye 
EU-lande, pct. af samlede direkte  
investeringer i lande uden for EU15 
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Anm.:  Der foreligger ikke FDI-tal for Cypern og Tjekkiet for 1995-96 og for Slovakiet og Slovenien for 2003-04. 
Kilde:  Eurostat og egne beregninger. 
 
Betalingsbalanceunderskud afspejler høje investeringer 
Stort set alle de nye lande har betydelige underskud på betalingsbalancen. Det kunne 
– som i tilfældet med USA – være et udtryk for strukturelle ubalancer i økonomierne, 
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men som udgangspunkt må det vurderes snarere at være udtryk for dels en forholds-
vis normal tilstand for emerging markets, dels en unormal efterspørgselssituation i 
resten af EU og historisk lave renter. Dertil kommer, at finanspolitikken har en lem-
pelig karakter i en række af landene. 
 
Emerging markets vil typisk have høje forventede afkast på investeringer, som til-
trækker udenlandsk kapital. De meget lave renter i den nuværende situation har yder-
ligere forstærket investeringslysten, samtidig med at incitamentet til at spare op er re-
duceret. Dertil kommer, at den indenlandske efterspørgsel i EU15-landene – og der-
med efterspørgslen efter de nye landes eksportvarer – er særligt lav i øjeblikket. I takt 
med at flere investeringer efterhånden reducerer marginalproduktet af kapital i de 
nye lande, og renterne samt efterspørgslen i EU15 finder et mere normalt leje, må de 
nuværende høje betalingsbalanceunderskud i de nye lande også forventes mindsket. 
 
De store betalingsbalanceunderskud i de nye EU-lande står i kontrast til situationen i 
en række emerging markets i Asien, jf. figur 2.22a og b. Disse lande er i den for emer-
ging markets noget usædvanlige situation at være store nettoeksportører af kapital. 
Det afspejler fortrinsvis en nedgang i investeringskvoterne og nogenlunde stabile op-
sparingskvoter (fraset Kina, hvor både investerings- og opsparingskvoter er øget, dog 
opsparingskvoten mest). Modstykket er blandt andet en massiv akkumulering af va-
lutareserver (primært US dollar) foretaget af landenes centralbanker inden for de se-
neste 6-7 år. Denne politik har i vidt omfang været motiveret af et ønske om at redu-
cere sårbarheden over for finansielle kriser, som dem landene oplevede i 1997.  
 

Figur 2.22a Figur 2.22b 
Betalingsbalance i de nye EU-lande, 2004 Betalingsbalance i asiatiske emerging  

markets, 2004 
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Kilde:  IMF. 
 
Reserverne har imidlertid nået et niveau, som overstiger, hvad der med rimelighed 
kan betragtes som en fornuftig sikring mod finansielle kriser, import finansiering og 
sårbarhed i forhold til udlandsgæld. De senere år synes centralbankernes politik i en 
række af landene også at være rettet mod at forhindre en appreciering af landenes va-
lutaer i forhold til US dollar og dermed sikre fortsat vækst i eksporten til USA samt 



 

 

Kapitel 2. Den økonomiske udvikling i EU 

58 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 

at forebygge den reduktion af valutabeholdningernes værdi, som et dollarfald ville 
medføre.16  
 
Den kraftige vækst i de asiatiske lande har da også – i modsætning til de nye EU-
lande – fortrinsvis været båret af nettoeksporten. Denne situation må dog vurderes at 
være uholdbar på længere sigt. I et vist omfang afspejler opsparingsoverskuddet i de 
asiatiske økonomier det tilsvarende underskud i USA og kan på den baggrund siges 
at udgøre en tilsvarende grundlæggende ubalance, som før eller siden må korrigeres.  
 
Omfanget af arbejdskraftvandringer vil formentlig være begrænset 
Mens de nye lande gradvist er blevet knyttet tættere til EU15 gennem samhandel og 
direkte investeringer i de seneste 10-15 år, er det først i forbindelse med de nye lan-
des fulde medlemskab fra maj 2004, at deres indbyggere har fået større mulighed for 
at søge arbejde i EU15-landene.  
 
I lighed med udnyttelse af komparative fordele gennem handel og investeringer kan 
vandringer fra lande med lavere realt indkomstniveau til lande med et højere niveau 
som udgangspunkt også forventes at give en velstandsgevinst for de to områder un-
der ét. Det skyldes grundlæggende, at indvandrere opnår en højere produktivitet i 
modtagerlandet, end de kunne have haft i oprindelseslandet, jf. boks 2.3.  
 
Virkningen på den gennemsnitlige levestandard (BNP pr. indbygger) i hvert af de to 
lande er imidlertid som udgangspunkt ubestemt. Kun hvis vandrerne har systematisk 
mindre/højere beskæftigelsesgrad og/eller produktivitet end den gennemsnitlige be-
folkning, vil der ske væsentlige forskydninger mellem landene (dem, der kommer 
hertil for at arbejde, vil typisk ligge over gennemsnittet, mens deres familier typisk vil 
ligge under). Virkningen på de offentlige finanser må af samme årsag som udgangs-
punkt vurderes at være forholdsvis neutral. I det omfang indvandrere returnerer til 
oprindelseslandet med højere kompetencer eller hjemsender en del af deres ind-
komst, kan gevinsten for oprindelseslandet blive relativt større. 
 
Indvandring af arbejdskraft kan særligt medvirke til at afhjælpe flaskehalsproblemer i 
situationer med kapacitetspres i et land og dermed forlænge et opsving. Omvendt 
kan arbejdskraftindvandring på kort sigt være en udfordring i lande med struktur-
problemer på arbejdsmarkedet. Det gælder eksempelvis i en række af de større kon-
tinentaleuropæiske lande, hvis arbejdsmarkeder er præget af mangel på fleksibilitet og 
en høj strukturel ledighed. Konkurrencen fra lavtlønnende østarbejdere kunne såle-
des reducere beskæftigelsesmulighederne for lavtuddannede EU15-borgere, og med 
adgangen til at modtage en række offentlige ydelser kunne indvandringen generelt 
også lægge pres på de sociale systemer. I Danmark er der primært udtrykt bekymring 
                                                                                                                                                                                                                                                             
16 Privat kapital begyndte igen at tilflyde de asiatiske økonomier fra omkring 2002, hvilket isoleret set ville have ført 
til en appreciering af landenes valutaer og dermed en forværring af deres konkurrenceevne. Dette blev imidlertid 
forhindret af centralbankernes massive opkøb af dollardenominerede finansielle aktiver. Ulempen ved den politik er 
blandt andet, at landene dermed giver afkald på den velstandsgevinst, som ligger i en forbedring af bytteforholdet. 
Senest har Kina dog revalueret sin valuta og tilladt et lidt større udsving i forhold til dollaren, mens Malaysia er over-
gået til ”styret flydning” af sin valuta. 
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for, at indvandringen kunne underminere de kollektive aftalesystemers fastsættelse af 
arbejdsforhold og medføre misbrug af de sociale systemer.  
 

Boks 2.3 
Økonomiske effekter af arbejdskraftvandringer 

 
Nettoindvandring fra øst til vest er en funktion af indkomstforskelle, sandsynligheden for at opnå be-
skæftigelse i indvandringslandet, geografisk nærhed samt sprog- og kulturforskelle. Desuden kan der 
være såkaldte netværkseffekter: større koncentration af immigranter i et land øger ”nytten” ved at 
immigrere. Som udgangspunkt må der forventes en vis årlig nettoindvandring som følge af de eksi-
sterende indkomstforskelle mellem EU15 og de nye EU-lande. I takt med den forventede økonomiske 
konvergens (indhentning), hvor højere vækstrater i de nye lande gradvist – og langsomt – vil hæve 
velstanden til et niveau nær det i EU15, vil nettoindvandringen sandsynligvis aftage.  
 
Økonomisk teori tilsiger, at der på overordnet plan er velfærdsmæssige fordele ved migration – både 
i hjemland og værtsland. Eksempelvis vil en økonomi, der er karakteriseret af fuldkommen konkur-
rence på arbejdsmarkedet, opnå øget velfærd ved at lade arbejdskraften frit migrere fra områder i 
økonomien med forholdsvis lavt forhold mellem mængden af produktionsapparat og arbejdskraft-
ressourcer til områder med et højt forhold mellem de to produktionsfaktorer. I det område med rela-
tivt lavt forhold mellem produktionsapparat og arbejdskraft, såsom de nye EU-lande, vil reallønnen 
alt andet lige være lavere. Derfor vil arbejdere i dette område have et incitament til at immigrere til 
områder, hvor den enkelte arbejder har mere produktionsapparat til rådighed og deraf større pro-
duktivitet og realløn, som for eksempel i EU15.  
 
Når arbejdskraften immigrerer fra områder med lav til områder med høj produktivitet øges den sam-
lede produktivitet, og dermed produktion og velstand. Gevinsten er imidlertid som udgangspunkt 
ikke ligeligt fordelt. For eksempel kan det betyde, at lavt uddannet arbejdskraft i modtagerområdet 
(EU15) kan blive presset ved migration i form af lavere realløn og beskæftigelse, idet denne gruppe i 
nogen grad må forventes at kunne blive substitueret med arbejdskraften fra afsenderområdet (de 
nye EU-lande). Disse effekter ved migration er koncentreret på arbejdere i fremstillingssektoren og 
ufaglærte i servicesektoren. Dog er effekten på arbejdsmarkedet for de oprindelige arbejdere mindre 
end ofte antaget, idet migrationen retter sig mod brancher og regioner i fremgang, samt at produk-
tionen og investeringer i disse sektorer tilsvarende hurtigt tilpasses det øgede arbejdsudbud. 
 

 
Selv om det indre marked som udgangspunkt sikrer fri bevægelighed for varer, kapi-
tal, serviceydelser og arbejdstagere, har alle EU15-lande undtagen Sverige derfor ind-
ført overgangsordninger, som begrænser adgangen til deres arbejdsmarkeder og/eller 
sociale systemer for borgerne fra de 8 nye østeuropæiske EU-lande.17 Omfanget af 
begrænsningerne varierer noget mellem landene. Lande som Belgien, Frankrig og 
Luxembourg har således forholdsvis restriktive overgangsordninger, mens Irland og 
Storbritannien omvendt har indført få begrænsninger, jf. tabel 2.4.  
 
Selv uden disse midlertidige adgangsrestriktioner tyder de fleste undersøgelser af det 
mulige omfang af vandringer fra de nye til de gamle EU-lande på, at der næppe vil 
ske betydelige omallokeringer af arbejdskraft mellem de to regioner. Det er også erfa-
ringen fra udvidelserne af EU med Spanien, Portugal og Grækenland. Med udgangs-
punkt i et estimat for migrationen til Tyskland kan antallet af indvandrere fra de nye 
lande til EU15 vurderes at blive øget fra knap 1 million i 2003 til næsten 4 millioner i 

                                                                                                                                                                                                                                                             
17 Borgere fra Cypern og Malta er ikke omfattet af overgangsordningerne men har adgang på lige fod med borgere fra 
EU15-lande. 
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2030, jf. tabel 2.5.18 Det svarer til, at indvandrere fra de nye lande vil udgøre ca. 1 pct. 
af befolkningen i EU15 om 25 år.  
 

Tabel 2.4 
Overgangsordninger for adgang til EU15-landenes arbejdsmarkeder og sociale systemer for 
personer fra de nye østeuropæiske EU-lande 
 

 
  Adgang til arbejdsmarked Adgang til velfærdsydelser  

     
 Belgien, Frankrig, 

Luxembourg 
Begrænsninger på adgang til arbejdsmarkedet i 
mindst 2 år. 

Begrænset.  

 Tyskland Begrænsninger på adgang til arbejdsmarkedet i 
mindst 2 år, udvidelse med 3 år ekstra overvejes. 

Begrænset.  

 Spanien Begrænsninger på adgang til arbejdsmarkedet i 
mindst 2 år, Særregel med Polen, der giver ar-
bejdstilladelse for et begrænset antal polakker.  

Begrænset.  

 Finland, Græken-
land 

Begrænsninger på adgang til arbejdsmarkedet i 
mindst 2 år. 

  

 Italien, Nederlan-
dene, Portugal, 
Østrig 

Begrænsninger på adgang til arbejdsmarkedet i 
mindst 2 år. Kvoter for arbejdstilladelser. 

Begrænset.  

 Danmark Adgang til arbejdsmarkedet, men krav om op-
holds- og arbejdstilladelse. Arbejdstilladelse gæl-
der i 1 år, mulighed for fornyelse. 

Begrænset. Opholds- og ar-
bejdstilladelse kan ophæves i 
tilfælde af arbejdsløshed.  

 

 Irland, UK Adgang til arbejdsmarkedet, men krav om regi-
strering for arbejds- og opholdstilladelse. Ar-
bejdstilladelser er tidsbegrænsede.  

Begrænset, understøttelse 
ydes kun til personer med 
krav på opholdstilladelse. 

 

 Sverige Fri bevægelighed i henhold til almindelige fælles-
skabsregler. 

Ingen forskelsbehandling.  

   
 
Kilde: Boeri og Brücker (2005). 
 

Tabel 2.5 
Beholdning af indvandrere fra de nye EU-lande, stiliseret fremskrivning 

 
 

 2003 2004 2005 2010 2020 2030 
Andel af befolk-

ning, 2030 
 

 Befolkning fra nye EU-lande, 1.000 personer Pct.  
 EU15 980 1.349 1.772 3.135 3.695 3.902 1,0  
 Danmark 11 16 20 36 42 45 0,8  
   
 
Kilde:  Boeri og Brücker (2005), Eurostat og egne beregninger. 
 
For Danmark kan der ifølge denne stiliserede fremskrivning blive tale om en stigning 
på ca. 34.000 personer i perioden 2004-2030, svarende til at befolkningsandelen med 
rødder i de nye EU-lande vil udgøre omkring 0,8 pct. i 2030. Da Danmark – i lighed 
med en række andre EU15-lande – har udsigt til en stagnerende arbejdsstyrke, vil en 
øget indvandring fra de nye EU-lande, afhængigt af indvandrernes kvalifikationer, 

                                                                                                                                                                                                                                                             
18 Vandringsscenarierne i tabel 2.5 tager ikke højde for en sandsynlig faldende ledighed i de nye lande, som isoleret 
set må forventes at begrænse vandringer fra disse lande til EU15. 
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kunne give et værdifuldt tilskud af arbejdskraft inden for sektorer med mangel på ar-
bejdskraft.  
 
Fremskrivninger af ovennævnte karakter er notorisk usikre. Udviklingen i mængden 
af udstedte arbejdstilladelser kan imidlertid give et fingerpeg om den faktiske udvik-
ling. I Danmark var der medio 2005 omtrent 4.000 aktive arbejdstilladelser udstedt til 
personer fra de nye østeuropæiske EU-lande, jf. figur 2.23a og b.19 Det svarer til blot 
0,14 pct. af den samlede arbejdsstyrke. Det kan sammenholdes med, at der i 2003 
blev tildelt knap 800 arbejdstilladelser til personer fra disse lande.20 Der har således 
været en vis stigning efter udvidelsen, men næppe i det omfang den stiliserede frem-
skrivning af beholdningen af indvandrere fra de nye EU-lande skulle tilsige.  
 

Figur 2.23a Figur 2.23b 
Udstedte arbejdstilladelser i Danmark til 
borgere fra nye EU-lande, fordelt på  
oprindelsesland 

Udstedte arbejdstilladelser i Danmark til 
borgere fra nye EU-lande, fordelt på  
brancher 
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Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 
Langt hovedparten af arbejdstilladelserne er udstedt til borgere fra Polen og Litauen. 
En væsentlig del af søgningen fra disse lande er sket i forbindelse med sæsonbetonet 
arbejde i særligt landbruget, hvor østarbejdere i nogen grad har afløst unge EU15-
borgere med sommerferiejob formidlet gennem EURES-systemet. Der har således 
været markante stigninger i ikrafttrådte arbejdstilladelser i landbrug mv. netop op til 
sommermånederne, særligt juni måned. Heraf er omkring halvdelen af højst 3 måne-
ders varighed, og i takt med udløbet af disse korterevarende tilladelser er antallet af 
aktive arbejdstilladelser i landbruget dalet de seneste måneder. Det er dog delvist ble-
vet modgået af flere aktive tilladelser i andre erhverv.  
 
Også inden for offentlige og personlige tjenester har der været nogen tilgang fra de 
nye EU-lande. En tredjedel heraf har været inden for sundhedsvæsenet, hvilket tyder 
på, at borgere fra de nye EU-lande har medvirket til at reducere arbejdskraftmangel i 

                                                                                                                                                                                                                                                             
19 Dette tal inkluderer ikke personer udstationeret af udenlandske firmaer og selvstændige, da disse ikke er omfattet af 
kravet om arbejdstilladelse, hvis de opholder sig i landet i mindre end 3 måneder. 
20 Før udvidelsen var tildeling af arbejdstilladelse betinget af arbejdskraftmangel inden for et givet område (arbejds-
markedsprøvning). 
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sektoren, særligt inden for lægefaget. Også inden for bygge og anlæg har tilgangen af 
arbejdskraft formentlig været med til at modvirke et betydeligt kapacitetspres. I for-
hold til landbrug mv. er der dog fortsat tale om et forholdsvis begrænset antal ar-
bejdstilladelser, som er knyttet til arbejde i bygge og anlæg. Det skal formentlig ses i 
lyset af, at en større del af tilgangen af udenlandsk arbejdskraft inden for bygge og 
anlæg er personer udstationeret af et udenlandsk selskab i forbindelse med konkrete 
opgaver eller selvstændige, som opholder sig i landet i mindre end 3 måneder ad 
gangen. 
  
For EU15 som helhed vurderer DIW (2005), at der i 2004 har været en nettoindvan-
dring fra de nye østeuropæiske medlemslande på i omegnen 100.000-150.000 perso-
ner. Det tyder på en væsentligt lavere indvandring, end den stiliserede fremskrivning 
– som ikke tager højde for overgangsordningerne – tilsiger. Vandringsmønstrene sy-
nes i nogen grad at afspejle forskelle i hvor restriktive overgangsordninger, landene 
har indført. Irland og Storbritannien, som har indført forholdsvis få restriktioner, og 
hvor de sproglige barrierer formentlig er relativt begrænsede, synes således at have 
modtaget størsteparten af nettoindvandringen. DIW (2005) vurderer, at Storbritanni-
en alene har modtaget omkring halvdelen af den samlede nettoindvandring til EU15-
landene i 2004.  
 
I modsætning til Danmark har Storbritannien således oplevet en søgning af borgere 
fra de nye EU-lande, som er noget højere end forventet. Omkring 230.000 personer 
har ansøgt om arbejdstilladelse mellem maj 2004 og juni 2005, hvoraf op til 30 pct. 
dog allerede kan have været i landet (Home Office et al., 2005). Ikke alle personer, 
som får tildelt arbejdstilladelse, begynder på et job. Desuden er der ikke opgørelser 
over hvor mange, der ophører med at arbejde, endsige forlader landet. Den faktiske 
nettoimmigration er derfor væsentligt lavere, men skal ikke desto mindre holdes op 
mod tidligere estimater for den forventelige årlige nettotilgang på mellem 5.000 og 
13.000 personer (Dustmann et al., 2003).21 Langt hovedparten af de personer, der har 
ansøgt om arbejdstilladelse, er i aldersgruppen 18-34 år, og kun meget få har haft 
forsørgelsesforpligtelser overfor partner eller børn. De har derfor fortrinsvis været 
nettobidragsydere til det britiske samfund. 
 
I Sverige, hvor der ikke er indført overgangsordninger overhovedet, er antallet af ar-
bejdstilladelser til personer fra de nye østeuropæiske EU-lande omtrent fordoblet fra 
2003 til 2004 (Migrationsverket, 2005). Med ca. 4.000 arbejdstilladelser i 2004 er der 
dog tale om en meget begrænset andel af den samlede arbejdsstyrke (ca. 0,1 pct.).  
 
Kan Østudvidelsen virke som vækstgenerator for hele EU? 
I lighed med de seneste ti år må de nye landes økonomier også fremadrettet forven-
tes at vokse kraftigere end EU15. De vil fortsat drage nytte af tidligere og yderligere 
                                                                                                                                                                                                                                                             
21 DIW (2005) vurderer, at det reelle tal for nye immigranter, som aldrig har været eller arbejdet i Storbritannien før, 
udgør i omegnen af 40-60 pct. af de personer, som har søgt om arbejdstilladelse. Estimaterne i Dustmann et al. 
(2003) har været genstand for metodologisk kritik, som indikerer, at den forventelige indvandring er noget undervur-
deret (Stone (2003)). 
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handelsliberaliseringer samt andre tilpasninger til EU’s regelsæt, som medvirker til at 
understøtte udviklingen af velfungerende markedsøkonomier i landene.  
 
Velstandsefterslæbet er dog så betydeligt, at de nye landes betydning for den samlede 
aktivitet i EU formentlig vil være begrænset i en lang periode fremover. Bidraget til 
EU’s samlede vækst fra de nye lande vil således næppe overstige ¼ pct.-enhed årligt, 
jf. Finansministeriet (2003). På kort sigt er der følgelig næppe heller grund til at for-
vente et væsentligt bidrag fra udvidelsen til genopretningen af EU’s økonomi.  
 
De nye landes betydning for økonomierne i EU15 er endnu forholdsvis begrænset. 
Selv om handelssamkvemmet er omtrent fordoblet over perioden 1995-2003, udgør 
eksport og import til/fra de nye lande i gennemsnit ikke mere end 1¼ pct. af BNP i 
EU15, jf. figur 2.24a og b, svarende til omtrent 5 pct. af den samlede handel (inklusive 
handel internt i EU15). Med en andel på omkring 40 pct. af EU15-landenes handel 
med de nye lande er Tyskland markant overrepræsenteret som handelspartner for de 
nye lande, jf. EC (2004).  
 

Figur 2.24a Figur 2.24b 
EU15-landenes vareeksport EU15-landenes vareimport 
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Kilde:  Eurostat. 
 
En fortsat udbygning af handelssamkvemmet mellem de nye lande og EU15-lande 
giver mulighed for bedre udnyttelse af landenes komparative fordele og øger forbru-
gernes købekraft. Det vil på sigt også medvirke til at gøre EU mere robust overfor 
konjunktursvingninger. Stærkere handelskanaler vil således styrke tilpasningsmeka-
nismerne i tilfælde af asymmetriske stød og ubalancer i økonomierne, hvilket særligt 
vil være til gavn for de EU15-lande med størst handelsmæssig samkvem med de nye 
lande. 
 
Dertil kommer, at øget mobilitet af arbejdskraft vil kunne være med til at forebygge 
flaskehalssituationer på arbejdsmarkederne og udjævne forskelle i lønstigningstakter 
mellem sektorer. Den store tilstrømning af arbejdskraft til Storbritannien har således 
formentlig medvirket til at holde overophedningstendenserne i ave. 
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Samlet set vil udvidelsen indebære økonomiske gevinster, hvoraf størsteparten må 
forventes at tilfalde de nye lande. De vil drage fordel både af et betydeligt større og 
købekraftigt marked og af nemmere adgang til den nuværende, mere avancerede, tek-
nologi i EU15. Det øgede konkurrencepres fra EU15-landene vil samtidig bidrage til 
en mere effektiv produktion i de nye lande og dermed højere produktivitet. For 
EU15-landene er det vurderingen, at udvidelsen indebærer begrænsede, men sikre 
økonomiske fordele i form af billigere import, større konkurrence og bedre mulighe-
der for at udjævne konjunkturbevægelser. 
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3. Finanspolitik i EU-landene 

3.1 Indledning 
Underskuddet på de offentlige finanser er fra 1999 til 2004 steget med ca. 2 pct.-
enheder til godt 2,5 pct. af BNP i de 15 gamle EU-lande. Underskuddet udgjorde 
godt 3,5 pct. af BNP i de 10 nye EU-lande i 2004. Underskuddene ventes at være 
nogenlunde uændrede i 2005-2006. Halvdelen af de 12 eurolande har i kortere eller 
længere perioder brudt Traktat-kravet om at undgå uforholdsmæssigt store budget-
underskud, ligesom seks af de nye EU-lande har underskud på over 3 pct. af BNP. 
 
Der er tendens til spredning i den finanspolitiske situation i EU, idet en gruppe lande 
har moderate overskud eller underskud samt moderate og faldende gældskvoter, 
mens en anden gruppe lande har store underskud og høje eller stigende gældskvoter. 
Lande med høje gældskvoter vil være særligt følsomme over for rentestigninger og i 
givet fald blive belastet af uproduktive renteudgifter, der fortrænger en bedre anven-
delse af offentlige midler, og få relativt store velfærdstab. Rentestigninger vil således 
styrke disse landes incitament til at få konsolideret de offentlige finanser, men på be-
kostning af større renteudgifter på den opbyggede gæld.  
 
Den samlede forringelse af den gennemsnitlige saldo i EU15 fra 1999 til 2004 på ca. 
2 pct. af BNP skyldes i høj grad lempelser af finanspolitikken og i mindre grad den 
internationale konjunkturafmatning. Finanspolitikken blev således lempet fire år i 
træk (2000-2003) med i alt over 2 pct. af BNP, mens den samlet set var stort set neu-
tral i 2004 og fortsat ventes at være omtrent neutral i 2005-2006. Konjunkturerne, 
der toppede i 2000 og bundede i 2003, har samlet haft en moderat negativ effekt på 
saldoen, der dog er blevet mere end opvejet af faldet i udgifterne til renter på gælden. 
 
Budgetproblemerne skyldes i høj grad, at en række lande lempede finanspolitikken 
under højkonjunkturen omkring 2000 – i stedet for at udnytte situationen til at fort-
sætte konsolideringen fra sidste halvdel af 1990’erne – og dermed ikke opnåede bud-
getter tæt på balance eller i overskud inden afmatningen. Den diskretionære finans-
politik har således ikke været godt timet ud fra et stabiliseringspolitisk synspunkt: 
lempelserne var i høj grad procykliske i 2000 og til dels i 2001, mens finanspolitikken 
omvendt kun var svagt ekspansiv eller neutral under lavkonjunkturen i 2003 og i 
2004. Nogle lande har som følge af større lempelser under højkonjunkturen været 
nødt til at stramme finanspolitikken under lavkonjunkturen. 
 
Lempelserne har i en række lande i et vist omfang haft karakter af underfinansierede 
skattenedsættelser. I 2000-2002 blev der således foretaget en samlet lempelse i EU på 
ca. 2 pct. af BNP, hvor ¾ skyldes fald i indtægterne som følge af skattenedsættelser, 
mens ¼ skyldes stigninger i de primære udgifter (konjunkturrensede tal). I 2003 be-
stod den mere moderate lempelse af stigende udgifter, mens den stort set neutrale 
finanspolitik i 2004 var sammensat af reduktioner i både indtægter og udgifter.  



 

 

Kapitel 3. Finanspolitik i EU-landene 

68 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 

Det er ikke åbenbart, at de finanspolitiske lempelser har haft væsentlig betydning for 
vækstforløbet. Manglende effekter på væksten fra ekspansiv finanspolitik, for ek-
sempel skattenedsættelser, kan hænge sammen med, at den private sektor øger sin 
opsparing og delvist kompenserer for den lavere offentlige opsparing, som skatte-
nedsættelserne medfører. Denne effekt må antages at være størst i lande og perioder, 
hvor det er tydeligt for den private sektor, at der udestår store finanspolitiske stram-
ninger på sigt, herunder i lyset af de aldrende befolkninger. 
 
Det er generelt ikke muligt – udover på helt kort sigt – at fremme vækst og beskæfti-
gelse gennem ekspansiv finanspolitik. Stabilitetsorienteret finanspolitik kombineret 
med strukturreformer, der sigter på lav gæld og finanspolitisk holdbarhed, giver de 
bedste betingelser for stabil vækst og høj beskæftigelse på mellemlang og lang sigt. 
 
Udviklingen i EU-landene set over 30 år synes – vurderet ud fra strukturelle nøgletal 
for de offentlige finanser og gennemsnitlige vækstrater over delperioder – at pege på, 
at finanspolitisk disciplin ikke har nogen negativ effekt på væksten og at finanspoliti-
ske stramninger generelt ikke indebærer omkostninger i form af lavere vækst set over 
nogle år. Udviklingen i de seneste ti år synes tilsvarende at pege på, at lande med 
strukturelle overskud på de offentlige finanser har haft mindst lige så høje vækstrater 
som lande med underskud, og at der ikke er nogen tendens til, at lande der har fore-
taget relativt store strukturelle budgetforbedringer, har relativt lav vækst.    
 
EU’s økonomiske og monetære union (ØMU) har fra starten af 1990’erne bidraget 
positivt til udviklingen i EU-landenes offentlige finanser, dels i kraft af den finanspo-
litiske konsolidering, og dels i kraft af at ØMU’en har understøttet udviklingen med 
faldende renter og dermed lavere renteudgifter, lavere underskud og mindre gæld. 
Rentefaldet fra 1996 til 2004 vurderes isoleret set at have forbedret de offentlige fi-
nanser med omkring 2 pct. af BNP i gennemsnit i EU-landene. 
 
Det er realrenten og ikke den nominelle rente, der påvirker gældskvotens udvikling. 
Parallelle fald i nominel rente og inflation – og dermed uændret realrente – giver alt 
andet lige en lavere forrentning af gælden og derfor et mindre underskud, men giver 
også en tilsvarende mindre inflationsudhuling af gælden, og dermed samlet set en 
uændret udvikling i gældskvoten. Nominelle rentefald kan derfor give anledning til et 
’optisk bedrag’, idet den synlige forbedring af den offentlige saldo ikke resulterer i en 
tilsvarende forbedring af de underliggende offentlige finanser.  
 
Faldet i realrenterne har været mindre og er generelt indtruffet senere (især fra om-
kring 1995) end faldet i de nominelle renter, fordi inflationsraterne også er faldet. 
Det er derfor muligt, at nogle lande har overvurderet rentefaldenes positive effekt på 
de offentlige finanser og derfor har foretaget mindre budgetforbedringer, end de el-
lers ville have gjort og kunne have behov for.  
 
EU-landene har i 2005 gennemført en reform af samarbejdet og reglerne i Stabilitets- 
og Vækstpagten, der skal bidrage til at håndtere de finanspolitiske udfordringer i EU. 
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Reformen indebærer overordnet en balance mellem dels en styrkelse af den forebyg-
gende indsats for at undgå store offentlige underskud og dels øget fleksibilitet i gen-
nemførelsen af Traktatens procedure for uforholdsmæssigt store underskud (EDP) 
for lande med underskud på over 3 pct. af BNP, jf. Økonomisk Redegørelse maj 2005.  
 
Den reformerede Pagt fastholder den grundlæggende mellemfristede målsætning om 
strukturelle budgetter ’tæt på balance eller i overskud’, men som noget nyt differenti-
eres kravet efter det enkelte lands behov, så målet for det enkelte lands strukturelle 
saldo bør være mere ambitiøst desto højere gæld og desto lavere potentiel vækst. 
 
Alle lande har pligt til at sikre en strukturel saldo med en sikkerhedsmargin, så det 
faktiske underskud ikke overskrider 3-procentsgrænsen i en lavkonjunktur. Det bety-
der i praksis for det gennemsnitlige land, at det strukturelle underskud ikke bør over-
stige ca. 1,5 pct. af BNP. Alle lande har endvidere pligt til at gøre fremskridt for at nå 
deres målsætninger for den strukturelle saldo, idet indsatsen bør være bedre i ’gode 
tider’. Landene kan udskyde deres budgetforbedringer på kort sigt, hvis de til gen-
gæld gennemfører strukturreformer, der styrker de offentlige finanser på lang sigt.   
 
Euro- og ERMII-landene har påtaget sig videre forpligtelser med hensyn til både må-
let for den strukturelle saldo og indsatsen for at nå målet. Den strukturelle saldo bør 
således udvise et underskud på højst 1 pct. af BNP for lande med lav gæld og ’balan-
ce eller overskud’ for lande med høj gæld. De lande, der endnu ikke opfylder deres 
mål, bør sikre strukturelle forbedringer på som udgangspunkt 0,5 pct. af BNP årligt. 
 
Den reformerede Pagt fastholder grundlæggende EDP-proceduren, som har til for-
mål at støtte landene i at få foretaget de nødvendige budgetforbedringer, og som in-
debærer politiske henstillinger og – for eurolandene – såkaldte pålæg (en skærpet 
henstilling) og i sidste ende evt. økonomiske sanktioner. Proceduren er imidlertid 
gjort mere pragmatisk i kraft af, at anbefalingerne nu indebærer lidt længere tidsfri-
ster, så landene har bedre mulighed for at gennemføre tiltag med mere permanente 
positive budgeteffekter, og i kraft af øget fleksibilitet i tilfælde af lav vækst.  
 
Et land kan således blive undtaget fra proceduren, hvis dets overskridelse af 3-
procentsgrænsen skyldes negativ vækst. Et land kan desuden få en forlænget frist, i 
stedet for at proceduren går videre med en skærpet anbefaling, hvis landet har gen-
nemført den anbefalede finanspolitiske stramning, men har haft en uventet svag 
vækst, så underskuddet trods stramningen alligevel ikke når ned under 3 pct. af BNP. 
Et land kan desuden få en undtagelse fra proceduren eller nogle af dens trin, hvis et 
underskud på over 3 pct. ikke er uforholdsmæssigt stort ud fra en balanceret hel-
hedsvurdering af alle ’relevante faktorer’, herunder landets indsats for at styrke finan-
serne på lang sigt og andre faktorer, som landet selv finder relevante. Det kræver 
dog, at underskuddet fortsat er tæt på og kun midlertidigt overskrider 3 pct. af BNP. 
    
Implementeringen af den reformerede Pagt i praksis vil være afgørende for at hånd-
tere de finanspolitiske udfordringer i EU, jf. kommende redegørelser. 
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3.2 Status og udsigter for de offentlige finanser i EU 
 
Udviklingen i de offentlige budgetsaldi og gældskvoter i EU-landene 
Det gennemsnitlige offentlige budgetunderskud er fra højkonjunkturåret 2000 til lavkon-
junkturåret 2003 steget med godt 2,5 pct. af BNP i de 15 gamle EU-lande (fra ca. 0,2 
til ca. 2,8 pct. af BNP) og med godt 3 pct. af BNP i de 10 nye EU-lande (fra ca. 2,9 
til 6,0 pct. af BNP). I 2004, hvor der var en moderat vækstfremgang og produktionen 
kom tættere på sit potentielle niveau, skete der en mindre reduktion af det gennem-
snitlige underskud i EU15 til ca. 2,6 pct. af BNP og en større reduktion af under-
skuddet i EU10 til ca. 3,6 pct. af BNP. Underskuddene ventes at ligge nogenlunde 
uændret på ca. 2,5 pct. af BNP i EU15 og 3,5-4,0 pct. af BNP i EU10 i 2005-2006. 
 
Dette billede dækker over store forskelle mellem landene, idet der blandt både de 
gamle og de nye EU-lande synes at være to hovedgrupper af lande, én med store un-
derskud og én med moderate underskud/overskud, jf. figur 3.1a og 3.1b. 
 

Figur 3.1a Figur 3.1b 
Budgetsaldi i de 15 gamle EU-lande Budgetsaldi i de 10 nye EU-lande 
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Figur 3.1c Figur 3.1d 
Bruttogæld i de 15 gamle EU-lande Bruttogæld i de 10 nye EU-lande 
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Anm.: Landene er rangeret efter offentlig budgetsaldo og offentlig bruttogæld i 2004. 2005/2006-tal er skøn fra 

Kommissionen (2005a). 
Kilde:  Kommissionen (2005a og b), Ameco, Eurostat og egne beregninger.  
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Halvdelen af de 12 eurolande har i kortere eller længere perioder siden 2001 brudt 
Traktat-forpligtelsen til at undgå uforholdsmæssigt store budgetunderskud (3 pct. af 
BNP som udgangspunkt). 
  
Tyskland og Frankrig havde i 2004 begge et underskud på 3,7 pct. af BNP og over-
skred således 3-procentsgrænsen for tredje år i træk. Det tyske underskud ventes at 
udgøre ca. 3,3 pct. af BNP i 2005, men kan komme under 3 pct. af BNP i 2006, 
mens det franske underskud ventes at ville udgøre omkring 3 pct. af BNP i 2005 og 
muligvis over 3 pct. af BNP i 2006.  
 
Italiens budgetunderskud, der i flere år har været tæt på 3 pct. af BNP, har efter nye 
opgørelser medio 2005 vist sig at have udgjort 3,1 pct. af BNP i både 2003 og 2004 
og skønnes at stige væsentligt i 2005.  
 
Grækenlands budgetunderskud, der har været genstand for en større statistisk revisi-
on, har vist sig at have udgjort over 3 pct. af BNP i en lang årrække og over 6 pct. af 
BNP i 2004, men ventes nedbragt til ca. 4,5 pct. af BNP i 2005. Portugals underskud 
har gennem flere år været tæt på 3 pct. af BNP og ventes at stige markant til godt 6 
pct. af BNP i 2005.  
 
Nederlandenes underskud steg væsentligt og overskred 3-procentsgrænsen i 2003, 
men blev bragt ned under 3 pct. af BNP igen allerede i 2004. UK’s underskud var 
også lidt større end 3 pct. af BNP i 2003 og 2004, men ventes bragt ned på ca. 3 pct. 
af BNP i 2005.  
 
Danmark, Sverige og Finland har og ventes fortsat at fastholde moderate overskud, 
mens Spanien, Belgien, Østrig, Irland og Luxembourg har mindre overskud eller un-
derskud.  
 
Blandt de nye EU-lande er der tilsvarende en gruppe på seks lande – Polen, Tjekkiet, 
Slovakiet og Ungarn samt Cypern og Malta – som har underskud på over 3 pct. af 
BNP. En anden gruppe bestående af de baltiske lande – Estland, Letland og Litauen 
– og Slovenien overholder alle 3-procentsgrænsen, idet Estland har et lille overskud. 
 
Den gennemsnitlige offentlige gæld i de 15 gamle EU-lande steg til godt 64 pct. af BNP 
i 2003 – den første stigning siden 1996, hvor gælden toppede med knap 73 pct. af 
BNP – og til knap 65 pct. af BNP i 2004 og skønnes fortsat at ville stige svagt.  
 
Gældskvoterne i de 10 nye EU-lande er generelt lavere, men den gennemsnitlige 
gæld er i de senere år steget relativt hurtigt fra knap 36 pct. af BNP i 2000 til ca. 43 
pct. af BNP i 2004, jf. figur 3.1c og 3.1d. 
 
Der synes at være en tendens til, at EU-lande med store aktuelle budgetunderskud 
typisk har gældskvoter, der ikke bare stiger, men som i forvejen ligger på et højt ni-
veau, jf. figur 3.2. 
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 Figur 3.2a Figur 3.2b 
Saldo og gæld i de 15 gamle EU-lande,  
2005 (skøn) 

Saldo og gæld i de 10 nye EU-lande,  
2005 (skøn) 
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Figur 3.2c Figur 3.2d 
EU15, ændring i saldo og gæld, 2000-2004 EU10, ændring i saldo og gæld, 2000-2004 
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Kilde:  Kommissionen (2005a og b), Ameco og Eurostat. 
 
Blandt de gamle EU-lande gælder dette mønster især Tyskland, Frankrig og Portugal 
– der som følge af flere år med store underskud har oplevet væsentlige stigninger i de 
i forvejen høje gældskvoter – samt Italien og Grækenland, der som følge af store un-
derskud kun har sikret relativt små fald i de meget høje gældskvoter, som fortsat ud-
gør over 100 pct. af BNP. En anden gruppe af lande – Danmark, Sverige, Finland og 
Spanien samt Irland – har omvendt moderate overskud eller mindre underskud og en 
gæld, som er både lav og faldende. Undtagelserne fra mønstret er blandt andet UK, 
hvis gæld er lav, men svagt stigende som følge af store underskud, samt Belgien, hvis 
gæld omvendt er høj, men klart faldende som følge af budgetter tæt på balance.   
 
Blandt de nye EU-lande synes mønstret at være endnu klarere, idet de fire lande med 
forholdsvist små underskud eller overskud (de tre baltiske lande samt Slovenien) 
samtidig har de fire laveste gældskvoter, mens de seks lande med store underskud har 
højere gældskvoter fra ca. 40 til over 75 pct. af BNP. 
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En fortsættelse af denne tendens vil øge spredningen i den finanspolitiske situation i 
EU og trække i retning af en situation, hvor EU består af dels en gruppe lande med 
stadig mere ustabile offentlige finanser i form af relativt store underskud samt høj og 
stigende gæld og dels en gruppe lande, der omvendt har små underskud eller over-
skud samt lav og faldende gæld.  
 
Tendensen vil blive forstærket i det omfang, at renterne bliver normaliseret på et ni-
veau, der er højere end det nuværende historisk lave niveau, idet lande med høj gæld 
vil være særligt følsomme over for rentestigninger. Hvis renten for eksempel stiger 
med 2 pct.-enheder, vil et land med en gæld på 100 pct. af BNP alt andet lige få en 
stigning i det faktiske underskud på ca. 2 pct.-enheder og dermed yderligere gældsak-
kumulation, hvis finanspolitikken ikke tilpasses. Et sådant land vil i givet fald blive 
relativt hårdt belastet af uproduktive renteudgifter, der fortrænger en bedre anven-
delse af offentlige midler, og få relativt store velfærdstab. Rentestigninger vil således 
styrke disse landes incitament til at få konsolideret de offentlige finanser, men på be-
kostning af større renteudgifter på den opbyggede gæld. 
 
Finanspolitikkens og konjunkturernes effekt på de offentlige finanser 
Den samlede forringelse af den gennemsnitlige offentlige budgetsaldo i EU15 fra 
1999 til 2004 på ca. 2 pct. af BNP skyldes i høj grad lempelser af finanspolitikken og 
i mindre grad den internationale afmatning. 
 
Finanspolitikken i EU15 blev således lempet fire år i træk fra og med 2000 til og med 
2003 med i alt over 2 pct. af BNP1 – en lempelse der er lidt større end forringelsen af 
den gennemsnitlige saldo – mens finanspolitikken samlet set var stort set neutral i 
2004, jf. tabel 3.1.  
 
Konjunkturudviklingen siden 1999 – der toppede i 2000 og bundede i 2003 – har 
samlet forringet saldoen med ca. 0,6 pct. af BNP, hvilket dog er blevet mere end op-
vejet af et positivt bidrag til saldoen fra fald i renteudgifterne på gælden, en samlet 
effekt på ca. 1,0 pct. af BNP.  
 
De finanspolitiske lempelser var relativt store og forklarer saldoforringelsen i årene 
2000-2002, men lempelserne var mindre i 2003, hvor lavkonjunkturen var den vigtig-
ste årsag til den fortsatte saldoforringelse. Den omtrent neutrale finanspolitik i 2004 
vurderes stort set at være fastholdt i 2005 og at fortsætte i 2006, ligesom udviklingen 
i konjunkturer og renteudgifter ventes at have en omtrent neutral effekt på den gen-
nemsnitlige saldo, der således skønnes at ligge stort set uændret på ca. -2,5 pct. af 
BNP i 2005 og 2006.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Finanspolitiske lempelser og stramninger måles som ændringer i den primære strukturelle saldo, dvs. den nominelle 
saldo renset for estimeret konjunktureffekt og renteudgifter. Der foreligger ikke strukturelle budgettal for de 10 nye 
EU-lande. 
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Et grundlæggende problem bag forringelsen af de offentlige finanser i EU15 siden 
1999 er, at en række lande netop lempede finanspolitikken under højkonjunkturen i 
2000 – i stedet for at udnytte situationen til at fortsætte konsolideringen fra sidste 
halvdel af 1990’erne – og dermed ikke opnåede strukturelle budgetter tæt på balance 
eller i overskud, inden afmatningen satte ind i løbet af 2001. 
 

Tabel 3.1 
Dekomponering af udviklingen i de offentlige finanser i EU15-landene 1996-2006: bidrag fra 
konjunktur, finanspolitik mv. 

 
 Pct. af BNP 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06  

 Offentlig saldo -4,2 -2,5 -1,7 -0,7 -0,2 -1,1 -2,2 -2,8 -2,6 -2,5 -2,5  
 Renteudgifter 5,4 4,9 4,5 4,0 3,8 3,6 3,3 3,2 3,0 3,0 3,0  
 Primær saldo 1,2 2,4 2,8 3,3 3,6 2,5 1,2 0,4 0,4 0,5 0,5  
 Strukturel saldo -3,6 -2,1 -1,6 -0,9 -1,1 -1,7 -2,3 -2,3 -2,3 -2,1 -2,1  
 Str. indtægter 47,3 47,2 46,7 46,9 46,1 45,7 45,5 46,1 45,6 45,7 45,5  
 Str. udgifter 50,8 49,3 48,3 47,8 47,2 47,4 47,7 48,4 47,9 47,8 47,6  
 Str. primære udgifter 45,4 44,4 43,8 43,8 43,4 43,8 44,4 45,2 44,9 44,8 44,6  
 Str. primær saldo 1,8 2,8 2,9 3,1 2,7 2,0 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9  
              
 Ændring i saldo 1,0 1,7 0,8 1,0 0,5 -0,9 -1,1 -0,6 0,2 0,1 0,0  
 (1+2+3): bidrag fra             
 1. Finanspolitik m.v. 1,1 1,0 0,1 0,2 -0,4 -0,7 -0,9 -0,3 0,0 0,1 0,0  
 - heraf ændring i:             
 str. indtægter 0,8 -0,1 -0,5 0,2 -0,8 -0,4 -0,3 0,6 -0,5 0,0 -0,2  
 str. primære udgifter -0,3 -1,1 -0,6 0,1 -0,4 0,4 0,6 0,8 -0,4 -0,1 -0,2  
 2. Konjunkturer -0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 -0,3 -0,5 -0,5 0,1 -0,1 0,0  
 3. Renteudgifter 0,0 0,5 0,4 0,5 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0  
   
 
Kilde: Kommissionen (2005a og b), Ameco, Eurostat og egne beregninger. 
 
Finanspolitikken synes imidlertid samlet set at være blevet lidt mindre destabiliseren-
de i årene siden 1999 end i den forudgående periode fra slutningen af 1970’erne, 
hvor der i en række lande har været en klar tendens til procyklisk (konjunkturfor-
stærkende) finanspolitik med stramninger under lavkonjunkturer og lempelser under 
højkonjunkturer, jf. beregninger i Finansministeriet (2003a). Den danske finanspoli-
tik er imidlertid en markant undtagelse fra denne tendens. 
 
Timingen af de diskretionære finanspolitiske ændringer er dog fortsat ikke optimale 
ud fra et stabiliseringspolitisk synspunkt: lempelserne var i høj grad procykliske i 
2000 og i mindre grad i 2001, hvor outputgabet var faldende mod nul i gennemsnit, 
mens der omvendt blev gennemført væsentligt mindre lempelser i 2003 og stort set 
neutral finanspolitik i 2004, hvor outputgabet har været klart negativt. 
 
Dette generelle billede af udviklingen i EU15 – forringede offentlige finanser som 
følge af finanspolitiske lempelser og til dels konjunkturafmatning – dækker over væ-
sentlige forskelle mellem landene.  
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Tyskland og Frankrig har det til fælles, at underskuddet i perioden fra 1999 til 2003 – 
hvor det udgjorde knap 4 pct. af BNP i Tyskland og godt 4 pct. af BNP i Frankrig – 
er forøget med knap 2,5 pct. af BNP, hvoraf godt 2 pct.-enheder forklares af finans-
politiske lempelser og ca. 0,5 pct.-enheder forklares af konjunkturafmatningen.  
 
I 2004, hvor begge lande fik et underskud på ca. 3,7 pct. af BNP, foretog Tyskland 
en mindre lempelse og Frankrig en stramning, mens konjunkturerne havde en stort 
set neutral eller svagt positiv effekt på saldoen. Både Tyskland og Frankrig skønnes 
at have foretaget en vis stramning i 2005, hvor konjunkturerne skønnes at have en 
svagt negativ effekt på saldoen. Den historiske tendens til procyklisk finanspolitik 
synes således i nogen grad at være fortsat i de to lande efter 1999, hvor de har lempet 
finanspolitikken under højkonjunkturen og dermed efterfølgende har været nødt til 
at stramme under lavkonjunkturen, jf. figur 3.3a og b. 
 
Nederlandenes forringelse af saldoen fra et overskud på godt 0,5 pct. af BNP i 1999 til 
et underskud på godt 3 pct. af BNP i 2003 skyldes derimod primært lavkonjunktu-
ren, som var særligt kraftig i Nederlandene, som dog også foretog finanspolitiske 
lempelser i årene 2000-2002, jf. figur 3.3c. Nederlandene gennemførte – på trods af 
recessionen med et fald i BNP på næsten 1 pct. i 2003 – finanspolitiske stramninger 
på i alt ca. 1 pct. af BNP i 2003-2004, ligesom der gennemføres en ny større stram-
ning i 2005 på trods af en fortsat ugunstig konjunkturudvikling, jf. figur 3.3d. 
 
UK har på få år vendt et pænt overskud til et stort underskud. Budgetforringelsen 
skyldes primært store finanspolitiske lempelser, især i 2001-2003 hvor finanspolitik-
ken skønnes lempet med over 4 pct. af BNP, mens den ventede forbedring til et un-
derskud på ca. 3 pct. af BNP i 2005 skyldes en mindre skønnet stramning og mere 
neutral konjunkturpåvirkning, jf. figur 3.3c. Lempelserne synes med hensyn til timing 
at være bedre tilpasset afmatningen end i en række andre lande, men med hensyn til 
dossering at have været relativt omfattende, jf. figur 3.3d. 
 
Italien og Portugal foretog store finanspolitiske lempelser i 2000 og 2001, og det er i 
høj grad i kraft af store engangsindtægter, at finanspolitikken de følgende tre år fra 
2002 til 2004 kun har været lidt ekspansiv i Italien og er blevet strammet i Portugal. 
Begge lande skønnes igen at have lempet finanspolitikken markant i 2005.  
 
Grækenlands underskud har vist sig at være langt større end tidligere skønnet, efter at 
revisioner har afdækket en række statistikproblemer relateret til overvurdering af ind-
tægter og undervurdering af udgifter, herunder især ufuldstændig opgørelse af militæ-
re udgifter og kapitaltilførsler til offentlige virksomheder. Underskuddet i 2003, der i 
foråret 2004 blev opgjort til 1,7 pct. af BNP, blev således i foråret 2005 opgjort til 5,2 
pct. af BNP. Det ligger nu klart, at Grækenland har haft underskud på over 3 pct. af 
BNP i mange år i træk. Den samlede finanspolitiske lempelse fra 2000 til 2004, der 
vurderes at udgøre ca. 6-7 pct. af BNP og er den største i EU, er kun blevet delvist 
udlignet af positive effekter på saldoen fra konjunkturer og faldende renteudgifter – 
effekter, der har været mere positive end i noget andet EU-land. 



 

 

Kapitel 3. Finanspolitik i EU-landene 

76 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 

Figur 3.3a Figur 3.3b 
Effekter på budgetsaldi fra finanspolitik og 
konjunktur i Tyskland og Frankrig, 00-05 

Finanspolitikkens timing ift. konjunktur-
udviklingen i Tyskland og Frankrig, 99-05 
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Figur 3.3c Figur 3.3d 
Effekter på budgetsaldi fra finanspolitik og 
konjunktur i Nederlandene og UK, 00-05 

Finanspolitikkens timing ift. konjunktur-
udviklingen i Nederlandene og UK, 99-05 
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Kilde: Kommissionen (2005a og b), Ameco, Eurostat og egne beregninger. 
 
Finanspolitikkens sammensætning på skatte- og udgiftsændringer 
Den generelle forringelse af de offentlige finanser i EU15 siden 1999 skyldes i nogen 
grad, at en række lande har gennemført underfinansierede skattenedsættelser. Det 
gælder især årene fra 2000 til 2002 med en samlet finanspolitisk lempelse i EU på ca. 
2 pct. af BNP, hvor næsten ¾ skyldes fald i de strukturelle indtægter som følge af 
skattenedsættelser, mens godt ¼ skyldes stigninger i de primære strukturelle udgifter, 
jf. tabel 3.1 og figur 3.4a. Den moderate finanspolitiske lempelse i 2003 skyldtes øgede 
offentlige udgifter, mens den stort set neutrale finanspolitik i 2004 var sammensat af 
reduktioner i både indtægter og udgifter.   
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Det var blandt andet Tyskland og Frankrig samt Nederlandene, der i perioden fra 
2000 til 2002 gennemførte skattenedsættelser, som blev underfinansieret eller snarere 
gennemført samtidig med stigninger i udgifterne. Omvendt forholder det sig med 
UK, hvor det primært er øgede udgifter, som forklarer lempelserne og budgetforrin-
gelserne, jf. figur 3.4b, c og d.  
 
Andre lande – Danmark, Sverige, Finland og Irland – havde i samme periode også 
visse fald i indtægterne som følge af blandt andet lavere skatter, men startede i en si-
tuation med budgetoverskud og finansierede delvist de lavere indtægter ved at ned-
bringe udgifterne, og havde derfor strukturelle overskud både før og efter.  
 
Den stort set neutrale finanspolitik, der ventes i EU15 i 2005-2006 under ét, skønnes 
sammensat af mindre fald i både indtægter og udgifter i forhold til BNP, jf. figur 3.4a. 
 

Figur 3.4a Figur 3.4b 
Primær strukturel saldo, indtægter og 
udgifter, EU15, 1996-2006 

Ændringer i indtægtsposter og udgifts-
poster i Tyskland, 2000-2005 
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Figur 3.4c Figur 3.4d 
Bidrag til finanspolitik fra indtægts- og  
udgiftsændringer i Tyskland og Frankrig 
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Kilde: Kommissionen (2005a og b), Ameco, Eurostat og egne beregninger. 
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Udviklingen i landene med ubalancer tyder på, at skattenedsættelserne i perioden 
2000-2002, udover at være underfinansierede, heller ikke synes at have bidraget 
mærkbart til højere økonomisk aktivitet og dermed efterfølgende lavere udgifter og 
højere indtægter. Skattenedsættelserne blev således ikke forinden finansieret af lavere 
udgifter og blev til og med 2003 heller ikke efterfulgt af faldende (men snarere sti-
gende) primære udgifter. Det er generelt først nu i 2004-2005 og muligvis 2006 – un-
der pres fra markant forringede budgetstillinger – at der gennemføres visse stram-
ninger i form af lavere udgifter eller højere indtægter, idet dog Tyskland og Neder-
landene foretog mindre stramninger i 2003. Udgifterne ligger dog generelt fortsat på 
et højere niveau og indtægterne på et lavere niveau end før lempelserne, jf. figur 3.4a.  
 
Manglende effekter fra skattenedsættelser på forbrug og vækst kan hænge sammen 
med, at den private sektor øger sin opsparing og således delvist kompenserer for den 
lavere offentlige opsparing, som skattenedsættelserne indebærer. Budgetforringelser 
kan således øge den private opsparing og kun i beskedent omfang øge forbruget, hvis 
eksempelvis lavere skatter medfører en forventning om, at det i fremtiden vil være 
nødvendigt med højere skatter for at finansiere den øgede offentlige gæld. Denne ef-
fekt må antages at være størst i lande og perioder, hvor det for den private sektor 
fremstår tydeligt, at der udestår store stramninger af finanspolitikken på længere sigt, 
jf. afsnit 3.3.  
 
I Tyskland er faldet i den offentlige opsparing på knap 2,5 pct. af BNP i perioden 
1999-2004 for eksempel blevet mere end opvejet af en stigning i den samlede private 
opsparing på ca. 3 pct. af BNP. EU15 som helhed har i samme periode haft et næ-
sten tilsvarende fald i den offentlige opsparing på ca. 2 pct. af BNP, der i langt min-
dre grad er blevet modvirket af en stigning i den samlede private opsparing på under 
1,5 pct. af BNP (inklusive Tyskland). 
 
EU-landenes konsolideringsplaner i de kommende år 
De 15 gamle EU-landes stabilitets- og konvergensprogrammer fra årsskiftet 
2004/2005 indeholder planer om gennemsnitlige forbedringer af de faktiske og 
strukturelle budgetsaldi på i alt ca. 1 pct.-enhed fra 2004 til 2007, så de gennemsnitli-
ge faktiske og strukturelle underskud i givet fald vil udgøre ca. 1,4 og 1,1 pct. af BNP 
i 2007, jf. figur 3.5a og appendiks 3.1. Eurolandene planlægger gennemsnitlige struktu-
relle budgetforbedringer på ca. 0,4 pct.-enheder p.a. i tre år i træk fra 2005 til 2007.  
 
De 10 nye EU-lande planlægger i deres konvergensprogrammer en gennemsnitlig 
forbedring af de faktiske og strukturelle budgetsaldi på ca. 2,3 pct.-enheder fra 2004 
til 2007, så underskuddene kommer ned på ca. 3 pct. af BNP i 2006 og godt 2 pct. af 
BNP i 2007, jf. figur 3.5b og appendiks 3.1.  
 
Kommissionens prognoser samt udviklingen i konjunkturer og budgetimplemente-
ring peger på en mindre positiv udvikling, og en række lande må formentlig nedjuste-
re forventningerne til konsolidering i de nye programmer ved årsskiftet 2005/2006. 
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Figur 3.5a Figur 3.5b 
EU15-landenes budgetplaner frem til 2007 
(stabilitets- og konvergensprogrammer) 

EU10-landenes budgetplaner frem til 2007  
(konvergensprogrammer) 
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Anm.: De enkelte års EU15- og EU10-gennemsnit er udregnet på basis af 2004-BNP-vægte. 
Kilde: EU-landenes stabilitets- og konvergensprogrammer og Kommissionens vurderinger af programmerne, 

Kommissionen (2005a og b), Ameco og Eurostat. 
 
3.3 Finanspolitik og vækst 
Det er generelt ikke muligt – udover på helt kort sigt – at fremme økonomisk vækst 
og beskæftigelse gennem ekspansiv finanspolitik. Stabilitetsorienteret finanspolitik 
kombineret med strukturreformer, der sigter på lav gæld og finanspolitisk holdbar-
hed, giver de bedste betingelser for pæn og stabil vækst samt høj beskæftigelse på 
mellemlang og lang sigt. 
 
Finanspolitik har som udgangspunkt ingen direkte effekt på økonomisk aktivitet og 
indkomst på lang sigt, men især vedvarende underskud og gældsopbygning kan have 
en negativ effekt på det langsigtede produktionspotentiale2 og på fordelingen af of-
fentlige udgifter, hvor renteudgifter kan fortrænge andre udgifter.  
 
Underskud og gæld giver således en lavere samlet offentlig og privat opsparing og 
dermed generelt højere renter – hvor især stigende underskud og gæld i store euro-
lande kan have rentedrivende effekter i Europa – og dermed lavere indenlandske in-
vesteringer og lavere investeringer i udlandet (knyttet til en forringet betalingsbalan-
ce). De lavere investeringer resulterer i mindre kapitalakkumulation og således lavere 
produktion og indkomst. 
 
Økonomisk teori og empiri giver ikke klare og entydige resultater angående finanspo-
litikkens effektivitet på kort sigt. Effekten på den økonomiske aktivitet på kort sigt (de 
finanspolitiske multiplikatorer) er som hovedregel positiv, men ofte moderat, og kan 
i visse tilfælde være neutral eller endda negativ3. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
2Se for eksempel Elmendorf & Mankiw (1999).  
3Se for eksempel Hemming et al (2002).  
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Forhold, der generelt trækker i retning af større kortsigts-effekter af en finanspolitisk 
ekspansion (mere positive multiplikatorer), er blandt andet, at gælden er lav, og at 
den samlede finanspolitik, inklusive gældens niveau og fremtidige udvikling, er hold-
bar, samt at rentedrivende effekter er moderate, og at den private sektor derfor rea-
gerer ekspansivt og øger forbruget og kun i begrænset omfang øger opsparingen og 
reducerer investeringerne, og at den reale valutakurs kun i begrænset omfang appre-
cierer og reducerer nettoeksporten. 
 
Der kan omvendt være tilfælde, hvor en finanspolitisk lempelse har en svag (positiv 
eller negativ) effekt på den økonomiske aktivitet, eller hvor en finanspolitisk stram-
ning eksempelvis har en ekspansiv effekt.  
 
Det kan være tilfældet, hvis de offentlige finanser i forvejen er uholdbare, og hvis 
stramningen eksempelvis bidrager til et rentefald og dermed bidrager til øget tillid og 
troværdighed omkring den økonomiske politik, herunder eventuelt forventninger om 
lavere fremtidige skatter samt til højere forbrug. Det kan især gælde, hvis rentefaldet 
understøttes af ekspansiv pengepolitik med moderat inflationseffekt eller overgang 
fra flydende valutakurser til fastkurspolitik. 
 
Det er en fordel at have et råderum, så der i en lavkonjunktur eventuelt kan foretages 
en diskretionær lempelse af finanspolitikken, hvis det skønnes nødvendigt i tillæg til 
de automatiske stabilisatorers modvirkning af konjunkturudsvinget. Et råderum for-
drer imidlertid en budgetstilling, der i udgangspunktet er tæt på balance eller i over-
skud, dels for at undgå store faktiske underskud, dels fordi lempelsen i givet fald net-
op kan have en større positiv effekt.  
 
Udover muligheden for stabilisering indebærer omtrent balancerede budgetter og la-
vere gæld under alle omstændigheder den fordel, at man nedbringer renteudgifterne 
og dermed kan bruge flere midler på lavere skat eller udgifter til politisk prioriterede 
områder. Omvendt indebærer lempelser og underskud, at man på sigt pålægger sig 
selv (større) fremadrettede stramninger som følge af stigende renteudgifter. 
 
Empirisk er det vanskeligt at konkludere noget præcist om årsagssammenhæng i 
form af effekter fra offentlige finanser på vækst vurderet ud fra økonomien på kort 
sigt. På kort sigt er der således generelt en positiv samvariation i kraft af den om-
vendte årsagssammenhæng i form af positive effekter fra højere vækst på de offentli-
ge finanser (via de automatiske stabilisatorer).  
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Tabel 3.2 
Strukturelle budgetsaldi  og strukturelle budgetstramninger samt BNP-vækst i EU15-landene, 
1974-2003 

  Strukturel saldo Ændring i strukturel saldo Real BNP-vækst  
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84-
93 
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99 
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03 

74- 
83 

84- 
93 

94- 
99 

00- 
03 

74-
83 

84-
93 

94-
99 

00-
03 

 

 Pct. af BNP, gnst. pr. år  Pct.   
 SWE -1,3 -1,4 -0,7 2,2 -0,6 -0,5 2,0 -0,4 1,5 1,5 3,4 2,2  
 GRC -4,1 -11,3 -5,9 -4,5 -0,4 -0,6 1,6 -0,8 1,7 1,3 2,8 4,2  
 UK -3,1 -2,6 -3,0 -0,9 0,2 -0,4 1,2 -1,0 1,1 2,4 3,2 2,5  
 ITA -9,2 -10,7 -5,2 -3,0 -0,3 0,1 1,1 -0,1 2,7 2,1 2,0 1,4  
 BEL -7,5 -7,2 -2,2 0,2 -0,3 0,4 0,9 0,5 1,9 2,2 2,6 1,7  
 ESP -1,9 -4,5 -3,3 -0,2 -0,3 -0,3 0,8 0,6 1,8 2,9 3,4 3,0  
 FIN 4,1 1,2 -1,1 4,3 -0,2 -0,4 0,6 0,6 3,0 1,1 4,3 2,6  
 FRA -1,3 -2,4 -3,4 -3,0 -0,2 -0,3 0,5 -0,5 2,4 2,1 2,2 1,9  
 DEU -3,0 -1,9 -2,3 -2,9 0,0 -0,3 0,4 -0,5 1,7 3,9 1,7 0,9  
 DK -2,0 -0,6 -0,4 1,6 -0,5 0,8 0,4 -0,1 3,8 3,8 9,1 6,4  
 IRE -10,1 -4,7 0,6 0,4 -0,9 0,5 0,4 -0,3 1,1 1,5 3,1 1,5  
 PRT -6,1 -5,5 -3,8 -3,5 -0,3 0,1 0,3 0,3 1,7 2,7 3,5 1,2  
 NLD -2,9 -4,3 -1,8 -1,5 -0,4 0,0 0,3 -0,3 2,5 2,7 2,7 1,5  
 AUT -2,3 -2,9 -3,4 -0,9 -0,5 0,1 0,2 0,5 2,6 3,3 3,5 1,1  
 EU15 -3,4 -4,0 -3,0 -1,8 -0,2 -0,2 0,7 -0,3 1,9 2,4 2,5 1,8  
   
 
Anm.: EU15-landene er rangeret efter gennemsnitlige forbedringer af den strukturelle saldo i perioden 1994-1999. 

Tallene er baseret på nationalregnskabssystemet ESA95 fra og med 1995 og tidligere systemer før 1995.    
Kilde: Kommissionen (2005a og b), Ameco, Eurostat og egne beregninger. 
 
Vurderes i stedet økonomien på lang sigt – eksempelvis gennemsnitlige vækstrater og 
strukturelle nøgletal for de offentlige finanser (hvor der netop søges korrigeret for 
effekter fra vækst på finanserne) i EU15-landene over en længere årrække – synes 
udviklingen at pege på, at der ikke er nogen negativ effekt fra finanspolitisk disciplin 
på vækst, og at finanspolitiske stramninger generelt ikke indebærer omkostninger i 
form af lavere vækst set over nogle år, jf. tabel 3.2 og figur 3.6. 
 
Analyseres udviklingen på tværs af EU-landene og over de seneste tre årtier, synes 
der således ikke at være nogen klar sammenhæng mellem niveauet for den strukturelle 
saldo og BNP-vækst over nogle år, jf. figur 3.6a, ligesom der heller ikke synes at være 
nogen klar sammenhæng mellem ændringer i den strukturelle saldo og BNP-vækst 
over nogle år, jf. figur 3.6b (sammenhængene synes faktisk at være positive, men dog 
ikke signifikante).  
 
Set på tværs af landene over de seneste ti år fra 1995 til 2004 er billedet stort set det 
samme, jf. figur 3.6c og d. Der synes således at være en tendens til, at lande med struk-
turelle overskud har haft mindst lige så høj vækst som lande med underskud, mens 
der ikke synes at være nogen generel tendens til, at lande, der har foretaget relativt 
store strukturelle budgetforbedringer, har haft relativ lav vækst, eller omvendt. 
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Figur 3.6a Figur 3.6b 
Strukturel saldo (gnst. p.a.) og vækst i 
EU15-landene i perioderne 74-83, 84-93, 
94-99 og 00-03 

Strukturel saldo-ændring (gnst. p.a.) og 
vækst i EU15-landene i perioderne 74-83, 
84-93, 94-99 og 00-03 
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Figur 3.6c Figur 3.6d 
Strukturel saldo (gnst. p.a.) og vækst i 
EU15-landene 1995-2004 

Strukturel saldo-ændring (gnst. p.a.) og 
vækst i EU15-landene 1995-2004 
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Anm.: Figur 3.6a og b er (x,y)-plot, hvor x er gnst. af den strukturelle saldos niveau (figur 3.6a) eller ændring (figur 

3.6b) i en periode, og y er den gnst. årlige vækst i samme periode. De 56 (x,y)-observationer udgøres af 
EU15-landenes (ekskl. LUX) (x,y)-observationer i perioderne 74-83, 84-93, 94-99 og 00-03 (14 lande og fire 
perioder giver 56 observationer). OLS-estimationer, hvor vækst søges forklaret med hhv. struktursaldoens 
niveau og struktursaldoens ændring giver positive koefficienter, der dog ikke er signifikant forskellige fra 0. 
Tallene er baseret på nationalregnskabssystemet ESA95 fra og med 1995 og tidligere systemer før 1995. 

 Figur 3.6c: De 5 lande med positiv strukturel saldo – DK, SWE, FIN, LUX og IRE – har en gnst. saldo på 
1,2 pct. af BNP og en gnst. årlig vækst på 3,6 pct., mens tallene for DK, SWE og FIN (dvs. uden LUX og 
IRE) er 1,2 og 2,8. De øvrige lande har en gnst. saldo på -2,5 pct. af BNP og en gnst. årlig vækst på 2,1 pct. 

 Figur 3.6d: De 5 lande med gnst. årlige strukturelle saldoforbedringer på 0,5 pct.-enheder og derover – DK, 
SWE, BEL, ESP og ITA – har en gns. årlig saldoforbedring på 0,6 pct.-enhed og en gnst. årlig vækst på 2,2 
pct. De øvrige lande har en gnst. årlig saldoforbedring på 0,1 pct.-enhed og en gnst. årlig vækst på 2,2 pct. 

Kilde: Kommissionen (2005a og b), Ameco, Eurostat og egne beregninger. 
 
Den demografiske udvikling vil i de kommende årtier trække i retning af lavere vækst 
og strukturelt ringe offentlige finanser. I det omfang der set over tid viser sig en ten-
dens til, at lavere vækst er sammenfaldende med strukturelt ringere finanser, kan det 
muligvis spille en rolle, at lande kan have svært ved at indstille sig på, at et fald i væk-
sten ikke er cyklisk betinget, men strukturelt betinget, og derfor udskyder den nød-
vendige finanspolitiske tilpasning. 
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Større budgetkonsolideringer i EU som helhed er i løbet af de seneste 30 år især ble-
vet foretaget i perioden fra Maastricht-traktatens ikrafttrædelse og frem mod indfø-
relsen af euroen, dvs. 1994-1999. I denne konsolideringsperiode opnåede EU-
landene generelt en pæn stigning i beskæftigelsen og vækstrater, der var højere end 
dels i de forudgående 20 år og dels i de efterfølgende år, hvor der for begge perioders 
vedkommende løbende er sket en strukturel forringelse af de offentlige finanser.  
 
En del af forbedringen af EU-landenes offentlige finanser skyldes rentefaldet – og 
dermed lavere renteudgifter på gælden – forbundet med ØMU’en, men landene fore-
tog generelt signifikante reelle stramninger (for eksempel målt på den primære struk-
turelle saldo, hvor der er korrigeret for både renteudgifter og konjunktureffekter), og 
stramningerne understøttede i sig selv rentegevinsten. 
 
De lande, der forbedrede den strukturelle saldo mest i konsolideringsperioden fra 
1994-1999, synes generelt at have haft en relativt pæn vækst: De lande, der forbedre-
de deres strukturelle saldo med mere end 0,5 pct. af BNP pr. år, havde alle (på nær 
Italien) en vækst, der var højere end den gennemsnitlige vækst i EU i samme periode 
og højere end landenes egne respektive vækstrater i de forudgående 20 år, hvor bud-
getbalancerne generelt blev forringet. Disse landes vækst var endvidere generelt høje-
re end landenes egne respektive vækstrater i den efterfølgende periode 2000-2003, 
hvor budgetbalancerne generelt blev forringet igen. En række lande vurderes at have 
fået et klart positivt bidrag fra rentefaldet til både de offentlige finanser og væksten. 
 
Tyskland og Frankrig opnåede i 1994-1999 strukturelle budgetforbedringer, der var 
signifikante, men mindre end EU-gennemsnittet. De to landes vækstrater var også 
mindre end EU-gennemsnittet, men lige så høje som landenes egne vækstrater i de 
forudgående 20 år (fraregnet den ekstraordinært høje vækst i 1990-1991 i forbindelse 
med den tyske genforening), hvor de strukturelle budgetter blev forringet, og var hø-
jere end vækstraterne i de efterfølgende år, hvor budgetterne også blev forringet. 
 
Andre empiriske analyser peger på, at omkring halvdelen af alle større finanspolitiske 
konsolideringer i EU-landene gennem de sidste 30 år har været fulgt af øget vækst på 
kort sigt (hvoraf halvdelen har været ’rene’ konsolideringer, det vil sige uden støtte 
fra ekspansiv pengepolitik eller valutakursdepreciering). Selv om det er vanskeligt at 
sige noget præcist om årsagssammenhænge mellem dels budgetter og budgetændrin-
ger og dels aktivitet, synes der at være en vis tendens til, at strukturelle budgetforbed-
ringer bliver fulgt af højere (trend) vækst og lavere strukturledighed de følgende år4. 
 
Erfaringerne peger samlet på, at der er fordele på mellemlang og lang sigt, og at der 
ikke synes at være vækstmæssige omkostninger på kort sigt ved at føre en finanspoli-
tik i overensstemmelse med Stabilitets- og Vækstpagtens mellemfristede målsætning 
om strukturelle budgetter i balance eller overskud og grundprincippet om årlige 
strukturelle budgetforbedringer på 0,5 pct. af BNP for lande, der ikke har balance. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
4 Kommissionen (2004b). 
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3.4 Rente, inflation og offentlige finanser 
ØMU’en har fra starten af 1990’erne bidraget positivt til udviklingen i EU-landenes 
offentlige finanser. Det skyldes en direkte effekt fra budgetkonsolideringen knyttet til 
de fælles regler for finanspolitik samt en indirekte effekt, idet ØMU’en har under-
støttet udviklingen med faldende renter og dermed mindre rentebetalinger på offent-
lig gæld, hvilket har medført mindre underskud og mindre gældsakkumulering.  
 
Det er realrenten – og ikke den nominelle rente – der påvirker udviklingen i gældskvoten 
(forholdet mellem nominel gæld og BNP). Parallelle fald i nominel rente og inflation, 
og dermed uændret realrente, giver på den ene side en lavere nominel forrentning af 
den eksisterende gæld og derfor et lavere faktisk budgetunderskud, men giver på den 
anden side samtidig en tilsvarende mindre inflationsudhuling af den eksisterende 
gæld. De to effekter giver således samlet set i en uændret udvikling i gældskvoten. 
 
En hurtigere reduktion af gældskvoten kræver – for en given primær saldo – et fald i 
realrenten eller en stigning i realvæksten, det vil sige et fald i merrealrenten (der approk-
simativt er lig forskellen mellem realrente og realvækst5). 
 
EU15-landenes nominelle renter og inflationsrater faldt og konvergerede generelt – 
sådan at både gennemsnit og spredning faldt – fra omkring 1990, jf. figur 3.7a og b. 
 
Set over hele perioden 1991-2004 er de nominelle renter i gennemsnit faldet med 
knap 6 pct.-enheder, mens inflationsraterne er faldet med godt 3 pct.-enheder, sådan 
at realrenterne er faldet med ca. 2,5 pct.-enheder.  
 
Det var først i perioden efter 1995, at faldet i de nominelle renter generelt var større 
end faldet i inflationsraterne, sådan at realrenterne faldt, jf. figur 3.7c. Den gennem-
snitlige realrente faldt således fra ca. 5,5 pct. i 1995 til ca. 3,5 pct. i 1999 og til et hi-
storisk lavt niveau på omkring 2 pct. i 2003-2004, ligesom det gennemsnitlige real-
rentespænd til Tyskland blev indsnævret fra omkring 1992 og lukket omkring 1998.  
 
Den gennemsnitlige merrealrente faldt fra 3-3,5 pct. af BNP i 1995-1996 til omkring 
nul i 2000 (i lyset af den høje vækst), og merrealrenten bevægede sig efterfølgende 
lidt op igen inden et nyt fald til omkring nul i de seneste år (i lyset af de lave renteni-
veauer), jf. figur 3.7d. Det gennemsnitlige fald i landenes merrealrenter fra 1996 til 
2004 på 3-3,5 pct.-enheder skyldes primært faldet i realrenterne. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
5 Merrealrenten er (i-g)/(1+g)≈r-x, hvor g er nominel BNP-vækst, i er nominel rente, r er realrente og x er realvækst. 
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Figur 3.7a Figur 3.7b 
Nominel rente i EU-lande, 1990-2004 Inflation i EU-lande, 1990-2004 
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Figur 3.7c Figur 3.7d 
Realrente i EU-lande, 1990-2004 Merrealrente i EU-lande, 1990-2004 
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Anm.: Inflation, realrente og merrealrente (realrente minus realvækst) er baseret på BNP-deflatoren. 
Kilde: Kommissionen (2005a og b), Ameco, Eurostat og egne beregninger. 
 
I kraft af rentefaldene siden starten af 1990’erne har EU-landene således aktuelt lave-
re gældskvoter, end de ellers ville have haft, jf. boks 3.1. Boksen giver eksempler på 
EU15-landenes ’gældsgevinster’ fra rentefaldet i form af effekterne på gældskvoterne 
i 2004 fra faldet i forrentningen af gælden i perioden fra 1996 til 2004. Ifølge eksem-
plet kunne det gennemsnitlige EU-lands gældskvote uden rentefaldet i perioden 
1996-2004 have været mindst 10 pct.-enheder højere6.  
 
De lande, der har haft relativt store positive effekter på gældskvoterne, tæller ifølge 
disse eksempler blandt andet Spanien og Portugal, mens lande med mere moderate 
effekter blandt andet tæller Danmark og Tyskland. Lande som Italien og Grækenland 
har isoleret set haft en stor positiv effekt på gælden af det nominelle rentefald, som 
dog delvist er blevet opvejet af et relativt stor fald i inflationen, så den egentlige positi-
ve effekt fra det reale rentefald er tæt på EU-gennemsnittet. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
6 Eksemplerne i dette afsnit er forbundet med en vis usikkerhed. Landenes gevinster og de indbyrdes forskelle mel-
lem gevinsterne påvirkes af begyndelsesåret, der i eksemplet er valgt til 1996, hvor EU-landenes gennemsnitlige 
gældskvote toppede med knap 73 pct. af BNP, og hvor også de implicitte renter var relativt høje. 
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Boks 3.1 
Effekter på EU-landenes gældskvoter fra faldet i forrentningen af gælden siden 1996 

 
’Gældsgevinsten’ – dvs. effekten på gældskvoten fra faldet i forrentningen af gælden fra 1996 til 2004 
– udgøres af forskellen mellem en kontrafaktisk gældskvote i 2004 og den faktiske gældskvote i 
2004. Den kontrafaktiske gældskvote beregnes på basis af de faktiske historiske vækstrater og pri-
mære underskud, men med en antagelse om uændret forrentning af gælden siden 1996.  
 
Effekten på gældskvoten i 2004 af en antagelse om uændret nominel forrentning siden 1996 afhæn-
ger af det nominelle rentefald, det vil sige faldet i realrenten og faldet i inflationen (samt af gældskvo-
tens initiale niveau og udviklingen i den nominelle vækst), svarende til at hele det nominelle rentefald 
havde været et realrentefald, jf. figur a. Effekten på gældskvoten i 2004 af en antagelse om uændret 
real forrentning siden 1996 afhænger derimod af det faktiske reale rentefald (samt gældskvotens ini-
tiale niveau og udviklingen i den reale vækst), jf. figur b.  
 
Forskellen afspejler faldet i inflationen, jf. tabel a, som for en række lande har opvejet en del af effek-
ten på gældskvoten af det nominelle rentefald. For især Italien og Grækenland, hvor inflationen er 
faldet relativt meget, er effekten af det nominelle rentefald derfor en del større end effekten af det 
reale rentefald, mens det omvendte gør sig gældende for fx Irland, hvor inflationen er steget. 
 
Figur a Figur b 
Effekt på gældskvoterne i 2004 af uændret 
nominel forrentning af gælden siden 1996 

Effekt på gældskvoterne i 2004 af uændret 
real forrentning af gælden siden 1996 
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Anm.: Effekten på gældskvoten i figur a/b beregnes som forskellen mellem en kontrafaktisk gældskvote, baseret 

på antagelser om konstant nominel/real implicit rente på gælden siden 1996, og den faktiske gældskvote.  
Kilde: Kommissionen (2005a og b), Ameco, Eurostat og egne beregninger, jf. appendiks 3.2.   
Tabel a 
Forrentning af gæld med konstant/variabel nominel/real rente i en to-periodemodel 

 Forrentning af gæld (merrente) Effekt* 
 Periode t Periode t+1  
a. Nominel merrente    
Faktisk forrentning (nom. rente i  minus nom. vækst g ) it – gt it+1 – gt+1 
Kontrafaktisk gældsudvikling (it+1=it ) it – gt it       – gt+1 

it  –  it+1 

b. Real merrente    
Faktisk forrentning (realrente r  minus real vækst x ) rt – xt rt+1 – xt+1 
Kontrafaktisk gældsudvikling (rt+1=rt ) rt – xt rt       – xt+1 

rt – rt+1 

Effekten er altså størst i forløb a, hvis inflationen falder fra periode t til t+1: it – it+1= rt – rt+1+ πt–πt+1 
 
Anm.: Gæld b er lig eksisterende gæld plus det primære underskud (G-T) plus forrentning af eksisterende gæld: 

bt = bt-1 + (Gt–Tt) + (i t – g t)b t-1 = bt-1 + (Gt–Tt) + (r t – x t)b t-1. 
 *: Effekten på forrentningen er lig den kontrafaktiske minus den faktiske forrentning. 
Kilde: Egne beregninger, jf. appendiks 3.2.  
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Selv om rentefaldet i 1990’erne har bidraget til reduktionen af EU-landenes gælds-
kvoter, der i sig selv har understøttet rentefaldet, kan det ikke udelukkes, at nogle 
lande – netop på grund af den gunstige udvikling i renter og inflation – har foretaget 
mindre budgetforbedringer, end de ellers ville have gjort og kunne have behov for i 
lyset af de langsigtede finanspolitiske udfordringer.  
 
Bidragene til forbedringen af de offentlige finanser fra midten af 1990’erne fra dels 
rentefaldet og dels finanspolitikken kan illustreres ved en analyse af renteudgifterne 
på gælden, jf. appendiks 3.3. EU15-landene opnåede i gennemsnit et væsentligt fald i 
renteudgifterne på gælden fra ca. 5,4 pct. af BNP i 1996 til ca. 3,1 pct. af BNP i 2004. 
Dette gennemsnitlige renteudgiftsfald på ca. 2,4 pct.-enheder vurderes at være sam-
mensat af et bidrag fra faldet i forrentningen af gælden på ca. 1,9 pct.-enheder, og et 
bidrag fra gældsreduktion på kun ca. 0,5 pct.-enheder7, jf. figur 3.8a.  
 
Omtrent 80 pct. af faldet i renteudgifterne på gælden i det gennemsnitlige EU-land 
fra 1996 til 2004 kan således siges at skyldes lavere forrentning af gælden knyttet til 
rentefaldet, mens kun omtrent 20 pct. skyldes gældsreduktion i kraft af finanspolitik.   
 

Figur 3.8a Figur 3.8b 
Fald i renteudgifter 1996-2004: bidrag fra 
gældsreduktion og fra fald i forrentning 

Saldo (givet uændret forrentning af gæld 
siden 1996) samt faktisk saldo, 2004 
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Kilde: Kommissionen (2005a og b), Ameco, Eurostat og egne beregninger, jf. appendiks 3.3.  
 
I kraft af faldet i renter og renteudgifter siden starten af 1990’erne har EU-landene 
bedre offentlige budgetsaldi, end de alt andet lige ellers ville have haft, jf. figur 3.8b. 
Figuren angiver et eksempel på de saldi, som EU15-landene kunne have haft i 2004, 
givet deres primære saldi, hvis faldet i forrentningen af gælden fra 1996 til 2004 ikke 
havde fundet sted. Det gennemsnitlige EU-lands budgetunderskud kunne ifølge ek-
semplet have udgjort ca. 4,5 pct. af BNP i 2004 i stedet for det faktiske underskud på 
2,6 pct. af BNP i fravær af det stedfundne rentefald. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
7 Hvis forrentningen af gælden (givet ved den implicitte rente) havde været uændret siden 1996 skønnes renteudgif-
terne at ville have udgjort ca. 5 pct. af BNP i 2004 i gennemsnit i EU15, dvs. 1,9 pct.-enheder mere end de faktiske 
renteudgifter. Resten af renteudgiftsfaldet på 2,4 pct.-enheder, dvs. 0,5 pct.-enheder, skyldes gældsreduktion.   
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Renteudgifterne er nedbragt mest, ca. 6,4 pct.-enheder, i Italien og Grækenland, der 
havde og fortsat har nogle af de højeste gældskvoter og har haft nogle af de største 
rentefald. Gældsudviklingens bidrag til faldet i renteudgifterne er negativt i Græken-
land samt i Tyskland og Frankrig, der har haft stigende gældskvoter i løbet af perio-
den. I Irland, Holland, Belgien og Danmark har bidraget til renteudgiftsfaldet fra 
gældsreduktion været klart større end bidraget fra faldet i forrentningen. 
 
Det forhold, at nogle lande har foretaget mindre budgetforbedringer, end de kunne 
have behov for, kan skyldes, at de har fokuseret relativt meget på den faktiske saldo, 
som er blevet påvirket positivt af faldet i inflationen gennem det afledte fald i de 
nominelle renteudgifter på gælden. Det enkelte lands gældskvote er imidlertid ikke 
blevet påvirket af den del af rentefaldet, der har været ledsaget af et tilsvarende fald i 
inflationen, idet den positive effekt på den faktiske saldo er blevet opvejet af den ne-
gative effekt i form af mindre inflationsudhuling af gældskvoten.  
 
Nominelle rentefald kan derfor give anledning til et ’optisk bedrag’, idet den synlige 
forbedring af den offentlige saldo ikke modsvares af en ækvivalent forbedring af de 
underliggende offentlige finanser i form af en hurtigere reduktion af gældskvoten. 
 
Inflationsfaldets effekter – den positive effekt på saldoen og den negative effekt i 
form af mindre gældsudhuling – har været betydelige siden starten af 1990’erne (der 
har eksempelvis været et inflationsfald på over 3 pct.-enheder i perioden 1991-2004), 
men væsentlig mindre siden midten af 1990’erne, idet inflationsraterne især faldt i 
første halvdel af 1990’erne, mens realrenterne især faldt i anden halvdel af 1990’erne. 
 
Inflationsfaldets effekter kan således i perioden 1996-2004 – givet et inflationsfald på 
kun godt 0,3 pct.-enheder (målt på BNP-deflatoren) og en gældskvote på ca. 73 pct. 
af BNP (1996) – anslås at udgøre ca. 0,25 pct. af BNP i det gennemsnitlige EU-land, 
jf. appendiks 3.3. Effekten skønnes dog – selv i denne periode – at udgøre 3-4 pct. af 
BNP for lande som Italien og Grækenland, hvor inflationen er faldet 3-4 pct.-
enheder og hvor gælden udgjorde og fortsat udgør over 100 pct. af BNP. For nogle 
lande har effekten således styrket de offentlige finanser væsentligt målt på den offici-
elle saldo, men uden tilsvarende at have styrket de underliggende offentlige finanser i 
form af øget gældsreduktion.      
 
Hvis inflationsfaldets positive effekt på den faktiske saldo i det enkelte EU-land skul-
le have været udnyttet til at sikre en ækvivalent positiv effekt på de underliggende of-
fentlige finanser, skulle det enkelte EU-land over den samme periode have sikret en 
forbedring af den primære saldo svarende til denne effekt.  
 
Den gennemsnitlige primære saldo (og primære strukturelle saldo) er imidlertid ble-
vet forringet med ca. 1 pct. af BNP, mens den faktiske saldo (og strukturelle saldo) er 
blevet forbedret med ca. 1,5 pct. af BNP (jf. at renteudgifterne er faldet med knap 
2,5 pct.-enheder).  
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Blandt de lande, som over perioden 1996-2004 har fået lavere inflation, er det kun 
Danmark, der har sikret en forbedring af de underliggende offentlige finanser i kraft 
af en forbedring af den primære (strukturelle) saldo.  
 
Samlet set synes der således at være en tendens til, at den positive effekt på gældsre-
duktionen fra faldet i realrenterne delvist er blevet brugt på finanspolitiske lempelser 
i en række lande, især fra og med 2000.  
 
Italien er et af de lande, som havde og fortsat har en høj gældskvote, og som i kraft af 
et relativt stort rentefald har opnået en stor gevinst i form af lavere renteudgifter og 
bedre faktisk saldo, men som omvendt også har haft et relativt stort tab af inflations-
udhuling af gælden, jf. boks 3.2. Italien har således fået et væsentligt fald i renteudgif-
terne på gælden på ca. 6,4 pct. af BNP fra 1996 til 2004. Dette renteudgiftsfald vur-
deres at være sammensat af et bidrag fra gældsreduktion på ca. 1,4 pct.-enheder og et 
bidrag fra faldet i forrentningen af gælden på ca. 5,0 pct.-enheder. Inflationsfaldet fra 
1996 til 2004 har imidlertid medført en mindre inflationsudhuling af gælden, en ef-
fekt, der kan anslås at udgøre ca. 3,3 pct. af BNP. Rentefaldet kan således vurderes at 
have givet en faktisk reel forbedring af de underliggende offentlige finanser på kun 
ca. 1,7 pct. af BNP. 
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Boks 3.2 
Case: Italiens offentlige finanser 1996-2004 
Italien har set over perioden 1996-2004 haft et relativt stort fald i de lange nominelle renter på ca. 5,1 pct.-
enheder, knyttet til et fald i inflationen på ca. 2,7 pct.-enheder og et fald i realrenten på ca. 2,3 pct.-enheder. 
Merrealrenten (realrente minus realvækst) er faldet med 2,4 pct.-enheder, stort set svarende til faldet i real-
renten, idet BNP-væksten udgjorde godt 1 pct. i både 1996 og 2004.   
 
Italien har haft et betydeligt fald i renteudgifterne på gælden på ca. 6,4 pct.-enheder. Hvis forrentningen af 
gælden (givet ved den implicitte rente) havde været uændret siden 1996 skønnes renteudgifterne at ville 
have udgjort ca. 10,1 pct. af BNP i 2004, dvs. 5 pct.-enheder mere end de faktiske renteudgifter. Renteud-
giftsfaldet på ca. 6,4 pct.-enheder vurderes således at være sammensat af et bidrag fra faldet i forrentningen 
af gælden på ca. 5,0 pct.-enheder og et bidrag fra gældsreduktion på ca. 1,4 pct.-enheder, jf. tabel a.  
 
Italien kunne i 2004 – givet renteudgifter på ca. 10 pct. af BNP i fravær af faldet i forrentningen og givet det 
primære overskud på ca. 2 af BNP – have haft et underskud på de offentlige finanser på ca. 8 pct. af BNP. 
 
Italiens gældsudvikling er blevet påvirket af en stor positiv effekt på saldoen fra lavere nominel forrentning 
af eksisterende gæld og en tilsvarende stor negativ effekt fra mindre inflationsudhuling – effekter på ca. 3,3 
pct. af BNP. Saldoen er blevet forbedret med mere end dét, nemlig ca. 4 pct. af BNP. Det skyldes imidlertid 
den lavere realrente og ikke underliggende budgetforbedringer. Den primære saldo er således blevet forrin-
get med ca. 2,4 pct. af BNP, primært som følge af finanspolitiske lempelser på omkring 1,8 pct. af BNP.  
 
Italiens inflation og renter faldt, og de offentlige finanser blev forbedret i årene frem mod kvalifikationen til 
euroen, særligt i 1997, hvor finanspolitikken blev strammet med ca. 2 pct. af BNP. Siden 1997 er det primæ-
re overskud faldet med over 4,5 pct. af BNP, hvorfor gældskvoten er faldet forholdsvist langsomt. 
 
Tabel a: Italiens offentlige finanser 1996-2004: Bidrag fra gældsreduktion og implicit rente-
fald til udvikling i renteudgifter, samt udvikling i inflationens udhuling af gælden 

 96 97 98 99 00 01 02 03 04 

Saldo1 -7,0 -2,7 -2,7 -1,7 -0,6 -3,0 -2,6 -2,9 -3,0 
Renteudgifter 11,5 9,6 8,3 6,8 6,5 6,5 5,9 5,4 5,1 
Primær saldo 4,4 6,7 5,2 5,0 5,7 3,6 3,2 2,3 2,0 
Gældskvote1 123,1 120,5 116,7 115,5 111,2 110,7 108,1 106,3 105,8 
Implicit rente2 9,9 8,2 7,2 6,0 5,9 6,2 5,5 5,1 5,0 
Renteudgifter (givet  
implicit rente i 1996)2 11,5 11,6 11,4 11,1 10,8 10,5 10,5 10,3 10,1 
Fald i renteudg. ift. 96  0,0 1,9 3,2 4,7 5,0 5,0 5,6 6,1 6,4 
(1+2). Bidrag fra          
1) fald i gæld2 0,0 -0,1 0,1 0,4 0,7 1,0 1,0 1,2 1,4 
2) fald i implicit rente2 0,0 2,0 3,1 4,3 4,3 3,9 4,6 4,9 5,0 
Inflation (BNP-defl.) 5,3 2,4 2,7 1,6 2,1 2,7 3,1 2,9 2,6 
Fald i inflation ift. 96 0,0 2,9 2,6 3,7 3,2 2,6 2,2 2,4 2,7 
Tabt gældsudhulning pga. 
inflationsfald ift. 962 0,0 3,6 3,2 4,5 3,9 3,2 2,8 3,0 3,3 
Tabt gældsudhulning pga. 
inflationsfald ift. året før3 -0,3 3,7 -0,3 1,3 -0,6 -0,5 -0,4 0,3 0,3 
Forbedring af primær 
strukturel saldo ift. 96 0,0 2,0 0,5 0,3 -0,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,8 
Forbedring af primær 
strukturel saldo ift.  år før 0,5 2,0 -1,5 -0,2 -1,0 -1,0 0,0 0,0 -0,1 

1) Saldoen er efter prognosen fra Kommissionen (2005a) opgjort til -3,2, -2,7, -3,2, og -3,2 for 2001-2004 
og gælden er opjusteret tilsvarende. Tabellen anvender dog saldo- og gældstal fra prognosen/Ameco, 
der er konsistente med øvrige tal i relation til offentlige finanser, som endnu ikke er opdateret.  

2) Jf. Appendiks 3.3. 
3) I år t er inflationsudhulingen af gælden lig med inflationen i år t (πt ) gange gældskvoten i år t-1 (bt -1). 

Tabet af inflationsudhuling i år t er således lig –( πt bt -1 – πt-1 bt -2). 
Kilde: Kommissionen (2005a og b), Ameco, Eurostat og egne beregninger, jf. appendiks 3.3.   
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3.5 EU-landenes finanspolitiske holdbarhed på lang sigt  
De langsigtede udfordringer for finanspolitikken i EU-landene er især knyttet til den 
demografiske udvikling med de aldrende befolkninger, der vil lægge et væsentligt 
pres på de offentlige finanser. Udgifter til pensioner og sundhed samt andet aldersbe-
tinget offentligt forbrug vil således stige kraftigt i løbet af de næste årtier ved uænd-
rede standarder for dette forbrug.  
 
Den samlede finanspolitik er pr. definition holdbar på lang sigt, hvis den er tilstrækkelig 
til at rumme dels de beregnede fremtidige nettoudgiftsstigninger som følge af blandt 
andet den demografiske udvikling (’implicit gæld’) og dels den nuværende offentlige 
gæld og dens rentebyrde (’eksplicit gæld’), uden at det på et tidspunkt bliver nødven-
digt at foretage finanspolitiske stramninger i form af eksempelvis højere skatter eller 
lavere servicestandarder. 
 
Det enkelte EU-lands holdbarhedsstrategi må i lyset af udfordringerne baseres på en 
kombination af 1) budgetkonsolidering og gældsreduktion, 2) reformer af pensions-
systemer samt systemer relateret til andre aldersbetingede udgifter, herunder især 
sundhed og ældrepleje, og 3) reformer, der sikrer øget beskæftigelse og senere tilba-
getrækning fra arbejdsmarkedet. Der er tale om et ’trade-off’, idet konsolidering, der 
styrker finanserne på kortere sigt, modererer behovet for reformer, der styrker finan-
serne på længere sigt, og omvendt. 
 
En strategi med relativt stor vægt på budgetoverskud og gældsreduktion vurderes at 
rumme en række fordele. I de fleste lande vil reformer af pensionssystemer og re-
former rettet mod øget beskæftigelse formentlig være nødvendige, men i praksis 
næppe tilstrækkelige, medmindre ydelser og kompensationsgrader reduceres mærk-
bart. Overskud og gældsreduktion rummer endvidere den fordel, at renteudgifterne 
reduceres, hvilket modererer kravet til senere stramninger, og at følsomheden over 
for rentestigninger reduceres. 
 
Langsigtede fremskrivninger af EU-landenes aldersrelaterede udgifter og indtægter 
peger på markante nettoudgiftsstigninger i perioden frem til 2050, som for de 25 
EU-lande i gennemsnit udgør 3-4 pct. af BNP, men som varierer en del mellem lan-
dene, jf. tabel 3.3.  
 
På grundlag af fremskrivningerne af de aldersrelaterede nettoudgifter samt makro-
økonomiske forudsætninger beregner Kommissionen forskellige indikatorer for EU-
landenes finanspolitiske udfordringer, jf. figur 3.9. Indikatoren S1 angiver den perma-
nente budgetforbedring, der skal til for at sikre en gældskvote på 60 pct. af BNP i 
2050, mens indikatoren S2 angiver, hvor langt et land er fra finanspolitisk holdbar-
hed ved at måle den permanente saldoforbedring, som er nødvendig for at overholde 
den offentlige sektors intertemporale budgetbetingelse, det vil sige, at nutidsværdien 
af udgifter er lig nutidsværdien af indtægter. Indikatoren S2 svarer til nationale meto-
der til måling af holdbarhed i en række lande, herunder Danmark. 
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Tabel 3.3 
Skønnede ændringer i aldersrelaterede nettoudgifter i EU25 frem til 2050 (pct. af BNP) 

    
 

 Pension Sundhed Uddannelse 
An
dre 

 

  2009 2050 Ændr. 2009 2050 Ændr. 2009 2050 Ændr. Ændr

Total  
udg.- 
ændr 

Indt.-
ændr 

Netto 
ændr.  

 GRC 12,3 22,6 10,3 5,1 6,6 1,5 3,2 3,2 0,0 -0,1 11,7 0,0 11,7  
 CZE 8,6 15,2 6,6 6,5 9,3 2,8 3,8 3,6 -0,2. n.a. 9,2 0,0 9,2  
 SLV 12,8 18,2 5,4 6,8 9,6 2,8 n.a. n.a. n.a. n.a. 8,2 0,0 8,2  
 ESP 8,0 13,0 5,0 5,8 7,2 1,4 3,9 3,7 -0,2 -0,2 6,0 0,0 6,0  
 CYP 4,2 9,2 5,0 3,5 4,0 0,5 n.a. n.a. n.a. n.a. 5,5 0,0 5,5  
 SWE 8,6 9,4 0,8 10,8 13,1 2,3 8,1 8,5 0,4 2,1 5,6 0,2 5,4  
 FRA 12,9 14,5 1,6 8,1 12,6 4,5 5,9 5,5 -0,4 -0,3 5,4 0,0 5,4  
 BEL 8,8 13,0 4,2 7,7 10,6 2,9 4,1 3,7 -0,4 -1,6 5,1 0,0 5,1  
 FIN 12,3 15,2 2,9 10,3 13,4 3,1 5,6 5,4 -0,2 -0,9 4,9 0,0 4,9  
 IRE 4,1 7,7 3,6 6,1 7,8 1,7 3,9 3,2 -0,7 0,0 4,6 0,0 4,6  
 PRT 11,8 15,0 3,2 5,4 7,0 1,6 5,3 5,1 -0,2 -0,5 4,1 0,0 4,1  
 NLD 5,2 8,3 3,1 7,5 10,7 3,2 5,0 4,9 -0,1 0,4 6,6 3,4 3,2  
 LIT 5,3 7.0 1,7 4,6 4,6 0,0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,7 -1,5 3,2  
 DK 5,5 7,8 2,3 8,2 11,0 2,8 8,8 8,4. -0,3 1,3 6,1 3,0 3,1  
 MAL 7,8 8,0 0,2 4,7 7,1 2,4 n.a. n.a. n.a. n.a. 2,6 0,0 2,6  
 ITA 13,6 14,4 0,8 6,5 8,1 1,6 4,5 4,2 -0,3 -0,1 2,0 0,0 2,0  
 LAT 5,0 5,2 0,2 4,1 4,5 0,4 5,9 5,8 -0,1 n.a 0,5 -1,5 2,0  
 SLK 6,9 7,4 0,5 5,0 6,6 1,6 3,4 3,4 0,0 -0,2 1,9 0,0 1,9  
 LUX 7,5 9,3 1,8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0 1,8 0,0 1,8  
 UK 6,8 7,7 1,0 8,8 10,9 2,1 5,3 5,2 -0,1 0,0 3,0 0,0 1,2  
 AUT 14,2 13,6 -0,6 5,2 6,4 1,2 5,6 5,0 -0,6 0,5 0,5 0,0 0,5  
 DEU 10,9 13,8 2,9 7,0 9,5 2,5 3,9 3,6 -0,3 -1,4 3,7 3,2 0,5  
 HUN 7,4 7,6 0,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,2 0,0 0,2  
 EST 6,4 3,7 -2,7 4,6 4,6 0,0 n.a. n.a. n.a. n.a. -2,7 -0,6 -2,1  
 POL 7,1 4,5 -2,6 4,4 3,5 -0,9 n.a. n.a. n.a. n.a. -3,5 0,0 -3,5  
   
 
Kilde: Kommissionen (2005b) og Kommissionens vurderinger af landenes stabilitets- og konvergensprogrammer. 
 
Indikatorerne kan beregnes på grundlag af de faktisk realiserede budgetstillinger, jf. 
figur 3.9a og c, eller de budgetstillinger, der vil blive realiseret i de kommende år ifølge 
landenes budgetplaner i deres stabilitets- og konvergensprogrammer, jf. figur 3.9b og d. 
 
Disse eksisterende skøn for stigninger i nettoudgifter og indikatorer for holdbarhed 
er ikke sammenlignelige på tværs af lande, idet de i vidt omfang bygger på landenes 
egne antagelser og vurderinger og ikke er baseret på fælles antagelser med hensyn til 
centrale makroøkonomiske variable og metoder til fremskrivninger. 
 
Med forbehold for sammenligneligheden og den generelle usikkerhed knyttet til lang-
sigtede fremskrivninger synes finanspolitikken at være omtrent holdbar i Danmark 
og nogle få andre EU-lande. EU-landene vurderes på baggrund af de realiserede of-
fentlige finanser i 2003/2004 i gennemsnit at skulle stramme finanspolitikken med 
omkring 3 pct. af BNP for at sikre finanspolitikkens holdbarhed på lang sigt, idet 
nogle lande vil have behov for væsentligt større budgetforbedringer. 
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Danmark er bedre rustet i forhold til aldringen end de fleste andre EU-lande. Det 
skyldes bedre offentlige finanser i form af bedre saldo samt lavere gæld og dermed 
lavere rentebyrde samt en fremadrettet stigning i de aldersrelaterede nettoudgifter, 
der er mindre end EU-gennemsnittet blandt andet som følge af en mindre stigning i 
ældreandelen. Dertil kommer betydelige udskudte skattebetalinger på pensionsopspa-
ring.  
 
Andre lande har til gengæld et relativt stort urealiseret potentiale for højere beskæfti-
gelse og lavere ledighed, der gennem øgede skatteindtægter og lavere udgifter til 
overførsler kan moderere kravene til finanspolitiske stramninger, men som omvendt 
øger kravene til strukturreformer. 
  

Figur 3.9a Figur 3.9b 
Holdbarhedsindikatorer for eurolandene 
baseret på de offentlige finanser i 
2003/2004 

Holdbarhedsindikatorer for eurolandene 
baseret på budgetplanerne i stabilitets-
programmerne 
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Figur 3.9c Figur 3.9d 
Holdbarhedsindikatorer for lande uden for 
euroen baseret på de offentlige finanser i 
2003/2004 

Holdbarhedsindikatorer for lande uden for 
euroen baseret på budgetplanerne i kon-
vergensprogrammerne 
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Anm.: Indikatorerne forudsætter bl.a. at aldersrelaterede nettoudgifter udvikler sig som beregnet (jf. tabel 3.3), at 

andre udgifter og indtægter er konstante i forhold til BNP, og at nominelle renter konvergerer til et EU-gnst. 
på 5-6 pct. i 2015, en inflation på 2 pct., en gnst. merrealrente (forskel mellem realrente og realvækst) på 2 
pct.-enheder, samt antagelser om de enkelte landes BNP-vækstrater. Finansministeriets beregninger giver en 
holdbarhedsindikator for Danmark på 0,0, der ikke er direkte sammenlignelig med EU-indikatorerne. 

Kilde: Kommissionen (2005b) og Kommissionens vurderinger af landenes stabilitets- og konvergensprogrammer. 
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En række EU-landes holdbarhedsproblemer er blevet forværret de seneste år som 
følge af den generelle forringelse af de offentlige finanser, mens nogle strukturrefor-
mer har trukket i modsat retning. 
 
De eksisterende skøn for stigninger i nettoudgifter og indikatorer for holdbarhed er 
reelt ikke sammenlignelige på tværs af lande, jf. ovenfor. Hvis et land for eksempel 
antager, at ledigheden på sigt vil konvergere til et meget lavt niveau, eventuelt væ-
sentligt lavere end den strukturelle ledighed, vil dette blandt andet have en relativt 
stor dæmpende effekt på udgifterne til overførselsindkomster og medføre bedre 
holdbarhedsindikatorer. Kommissionen og EU-landene arbejder derfor løbende på 
at styrke metoderne til vurderinger af den finanspolitiske holdbarhed, herunder gen-
nem udvikling af fælles antagelser om centrale variable. 
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Appendiks 3.1  

EU-landenes planer for budgetkonsolidering i de kommende år  
 

Tabel  1 
De gamle EU-landes budgetplaner frem til 2007 

 
 

 

Planlagt saldo  
i landenes stabilitets- og 
konvergensprogrammer 

Strukturel saldo:  
Kommissionens beregninger 
p.b.a. landenes programmer 

Strukturel saldo: 
Kom.’s skøn 

 

 Pct. af BNP 04 05 06 07 04 05 06 07 04 05 06 

 FRA -3,6 -2,9 -2,2 -1,6 -3,4 -2,7 -2,0 -1,4 -3,6 -2,8 -3,1  
 DEU -3 ¾  -3,0 -2 ½  -2,0 -3,0 -2,4 -1,9 -1,6 -3,3 -2,8 -2,3  
 UK -2,9 -2,8 -2,3 -2,1 -2,8 -2,9 -2,3 -2,0 -3,0 -2,9 -2,6  
 PRT -2,9 -6,2 -4,8 -3,9 -1,7 -1,3 -0,9 -0,7 -2,1 -3,9 -3,7  
 ITA -2,9 -2,7 -2,0 -1,4 -2,1 -2,1 -1,6 -1,2 -2,4 -2,9 -4,0  
 NLD -3,0 -2,6 -2,1 -1,9 -1,6 -1,2 -1,2 -1,3 -1,2 -0,4 0,0  
 GRC -6,1 -3,7 -2,9 -2,4 -7,0 -4,4 -3,5 -3,0 -7,1 -5,5 -5,3  
 AUT -1,3 -1,9 -1,7 -0,8 0,9 -1,7 -1,6 -0,8 -1,1 -1,9 -1,6  
 LUX -1,4 -1,0 -0,9 -1,0 0,7 0,3 1,4 2,0 -0,3 -0,6 -0,6  
 IRE 0,9 -0,8 -0,6 -0,6 1,2 -0,2 0,1 0,0 1,6 -0,1 0,1  
 BEL 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,3 0,1 0,5 0,6 0,3 -0,2  
 SWE 0,7 0,6 0,4 0,9 0,8 0,5 0,5 1,2 1,7 0,8 0,7  
 ESP -0,8 0,1 0,2 0,4 -0,7 0,2 0,3 0,5 -0,3 0,0 0,2  
 DK 1,2 2,0 1,6 1,7 1,7 2,0 2,0 2,0 3,4 2,5 2,4  
 FIN 2,0 1,8 2,1 2,2 2,2 1,9 2,2 2,4 2,4 1,9 1,8  
 EUR -2,8 -2,3 -1,8 -1,3 -2,2 -1,8 -1,4 -1,0 -2,4 -2,1 -2,2  
 EU15 -2,5 -2,3 -1,8 -1,4 -2,1 -1,9 -1,4 -1,1 -2,3 -2,1 -2,1  
 EU25 -2,7 -2,3 -1,8 -1,4 -2,1 -1,9 -1,4 -1,0     
   
Anm.: EU15-gennemsnittet er udregnet på basis af 2004 BNP-vægte. 
Kilde:  Kommissionen (2005b) og Kommissionens vurderinger af landenes stabilitets- og konvergensprogrammer. 
 

Tabel 2 
De nye EU-landes budgetplaner frem til 2007 

 
 

 
Planlagt saldo  
i landenes konvergensprogrammer 

Strukturel saldo  
i landenes konvergensprogrammer 

 

 Pct. af BNP 04 05 06 07 04 05 06 07  

 CZE -5,3 -4,7 -3,8 -3,3 -5,2 -4,7 -3,8 -3,3  
 MAL -5,2 -3,7 -2,3 -1,4 -3,8 -2,2 -0,9 -0,1  
 CYP -4,8 -2,9 -1,7 -1,5 -4,3 -2,7 -1,7 -1,5  
 HUN -4,5 -3,8 -3,1 -2,4 -4,4 -3,6 -2,9 -2,2  
 POL -5,4 -3,9 -3,2 -2,2 -5,3 -3,9 -3,1 -2,3  
 SLK -3,8 -3,8 -3,9 -3,0 -3,8 -3,4 -2,9 -2,0  
 EST 1,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,1 0,1 0,1  
 LAT -1,7 -1,6 -1,5 -1,4 -1,7 -1,3 -0,9 -0,6  
 SLV -2,1  -2,1 -1,8 -1,1 -1,7 -1,6 -1,5 -1,0  
 LIT -2,5 -2,5 -1,8 -1,5 -3,1 -3,1 -2,4 -2,1  
 EU10 -4,6 -3,7 -3,1 -2,3 -4,5 -3,6 -2,9 -2,2  

   
Anm.: EU10-gennemsnittet er udregnet på basis af 2004 BNP-vægte. 
Kilde:  Kommissionen (2005b) og Kommissionens vurderinger af landenes stabilitets- og konvergensprogrammer. 
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Appendiks 3.2  

Effekter af rentefald på gældsakkumulering 
Stigningen i gældskvoten ∂b⁄∂t – når alle variable betragtes som funktioner af tiden i 
kontinuert tid – kan vises at være lig  
 

1. det primære underskud på de offentlige finanser (G–T) plus gældskvoten (b) 
gange den nominelle rente (i) (der tilsammen er lig det faktiske underskud) 
minus gældskvoten (b) gange den nominelle vækst (g):  
 
∂b⁄∂t = (G–T) + ib – gb   = (i – g)b, 
hvor (i-g) er den nominelle merrente. 

 
2. det primære underskud på de offentlige finanser (G–T) plus gældskvoten (b) 

gange realrenten (r) minus gældskvoten (b) gange den reale vækst (x):  
 
∂b⁄∂t = (G–T) + rb – xb   = (r – x)b, 
hvor (r-x) er den reale merrente. 
 

1 og 2 er ækvivalente, idet den nominelle rente er summen af realrente og inflation 
(π), og den nominelle vækst er summen af realvækst og inflation:  

 
(i – g)b = (r+π) b – (x+π)b = (r – x)b. 

 
Stigningen i gældskvoten fra år t-1 til år t (∆b) – når alle variable betragtes i diskret tid 
– kan tilsvarende vises at være (approksimativt) lig det primære underskud i år t (Gt–
Tt) plus gældskvoten ultimo år t-1 (bt-1) gange forskellen mellem realrente og real-
vækst i år t: 
  

∆b = bt – bt-1 ≈ (Gt – Tt) + (it – gt)bt-1 = (Gt – Tt) + (rt – xt)bt-1 , 

idet (it – gt)bt-1 = (rt+πt)bt-1  – (x t+π t)bt-1 = (rt – xt)bt-1. 

 

Tabel 1’s hypotetiske gældsudvikling beregnes ud fra den faktiske initiale gældskvote i 
1996 (b96), den faktiske udvikling i primære underskud og nominelle vækstrater samt en 
antagelse om, at den nominelle rente i alle år er lig den implicitte nominelle rente i 1996 
(it =i96 for t=96…04), givet ved de nominelle renteudgifter på gælden i 1996 i for-
hold til den nominelle gæld i 1995. 
 
Tabel 2’s hypotetiske gældsudvikling beregnes ud fra den faktiske initiale gældskvote i 
1996 (b96) og den faktiske udvikling i primære underskud og realvækstrater samt en an-
tagelse om, at realrenten i alle år er lig den implicitte realrente i 1996 (rt =r96 for 
t=96…04), givet ved de nominelle renteudgifter på gælden i 1996 i forhold til den 
nominelle gæld i 1995, korrigeret for inflationen i 1996 målt på BNP-deflatoren.  



 

  

 Appendiks 3.2

 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 99 

Gældsudvikling givet konstante nominelle og reale renter fra 1996 
 

Tabel 1 Gældsudvikling givet konstant implicit nominel rente fra 1996 
 

 
Hypotetisk gæld 
(givet konstant implicit nominel rente  fra 96) B* 

Gæld 
(givet 

faktiske 
implicit-  
renter) B 

Faktisk 
gæld 

b 

Gælds-
ge-

vinst 
B* – B 

Fald i 
impl. 
nom. 
rente, 

i alt 

 

  Pct. af BNP  Pct.-enheder  
  1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2004 96-04 96-04  

 BEL 130,2 119,6 114,6 112,3 110,9 109,1 106,3 98,1 95,6 8,2 1,7  
 DK 69,7 58,8 53,9 50,1 48,4 47,3 44,4 37,3 42,7 7,1 2,3  
 DEU 59,8 62,9 60,7 63,0 66,6 71,0 74,6 69,2 66,0 5,4 1,7  
 GRC 111,3 108,7 109,2 110,1 112,6 116,2 121,8 81,8 110,5 40,0 6,6  
 ESP 68,1 67,4 65,7 64,2 63,0 61,7 60,8 45,5 48,9 15,3 4,3  
 FRA 57,1 60,3 60,1 60,4 62,9 67,5 70,2 62,1 65,6 8,1 2,4  
 IRE 73,5 40,2 30,1 26,1 23,9 22,6 19,5 16,8 29,9 2,8 2,2  
 ITA 123,1 127,6 127,7 131,0 136,2 143,0 149,5 108,7 105,8 40,8 4,9  
 LUX 7,2 -3,7 -10,0 -16,9 -20,3 -21,7 -21,0 -18,8 7,5 -2,2 4,4  
 NLD 75,2 65,8 59,8 57,0 58,1 61,6 64,4 59,0 55,7 5,4 2,1  
 AUT 67,6 69,4 67,9 66,5 65,8 66,2 65,8 63,1 65,2 2,7 1,1  
 PRT 62,9 63,7 64,5 67,5 69,9 75,0 79,2 63,4 61,9 15,9 4,0  
 FIN 57,1 45,0 34,7 28,0 22,7 19,5 16,1 12,4 45,1 3,7 2,8  
 SWE 73,5 63,7 56,8 54,4 54,7 55,5 55,0 42,6 51,2 12,3 5,1  
 UK 52,3 45,9 40,4 38,4 39,0 41,1 43,1 39,3 41,6 3,7 1,9  
 EU15 72,6 70,7 67,0 67,6 69,6 73,8 76,0 63,6 64,7 12,5 3,1  
 EUR 75,2 77,5 75,7 76,5 79,0 82,7 85,5 71,1 71,3 14,4 3,2  
 

Tabel 2 Gældsudvikling givet konstant implicit realrente fra 1996 
 

 
Hypotetisk gæld 
(givet konstant implicit realrente  fra 96) B* 

Gæld 
(givet 

faktiske 
implicit-  
renter) B 

Faktisk 
gæld 

b 

Gælds-
ge-

vinst 
B* – B 

Fald i 
impl. 
real-

rente, 
i alt 

 

  Pct. af BNP  Pct.-enheder  
  1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2004 96-04 96-04  

 BEL 130,2 120,9 116,1 114,6 113,9 113,2 111,8 98,6 95,6 13,2 2,8  
 DK 69,7 57,2 52,6 48,6 46,3 45,0 41,6 37,5 42,7 4,1 1,4  
 DEU 59,8 62,5 59,5 61,9 65,8 70,2 73,6 69,2 66,0 4,4 1,5  
 GRC 111,3 101,5 97,7 94,5 93,2 92,6 93,5 83,0 110,5 10,6 2,6  
 ESP 68,1 65,5 63,8 62,9 62,3 61,3 61,1 46,0 48,9 15,1 5,2  
 FRA 57,1 59,5 59,0 59,6 62,5 67,2 70,2 62,2 65,6 8,0 2,8  
 IRE 73,5 46,2 37,2 34,2 32,6 31,3 28,4 17,7 29,9 10,7 3,2  
 ITA 123,1 116,0 112,1 111,6 113,1 115,7 117,5 109,1 105,8 8,4 2,2  
 LUX 7,2 -3,6 -10,0 -16,9 -20,1 -21,5 -21,0 -18,8 7,5 -2,2 5,1  
 NLD 75,2 67,2 63,1 63,0 65,5 70,5 73,7 59,3 55,7 14,3 2,0  
 AUT 67,6 67,9 67,0 66,1 65,6 66,3 66,6 63,2 65,2 3,4 1,9  
 PRT 62,9 65,0 66,3 70,2 73,7 78,9 82,9 63,7 61,9 19,1 3,4  
 FIN 57,1 48,9 40,3 35,2 30,8 28,0 25,2 12,8 45,1 12,4 3,8  
 SWE 73,5 63,4 56,6 54,8 55,4 56,8 56,1 42,8 51,2 13,3 4,7  
 UK 52,3 45,2 38,8 36,5 37,0 39,1 40,6 39,6 41,6 1,0 0,7  
 EU15 72,6 70,7 67,6 67,8 69,9 72,9 75,1 65,0 64,7 10,1 2,8  
 EUR 75,2 74,7 72,3 73,3 75,9 79,4 81,9 69,8 71,3 12,1 3,0  
 
Kilde: Kommissionen, Ameco og egne beregninger. 



 

 

Appendiks 3.3 

100 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 

Appendiks 3.3  

Bidrag fra gældsreduktion og implicit rentefald til udvikling i renteudgifter 
samt udvikling i inflationens udhuling af gælden i EU15-landene, 1996-2004 
 

Tabel 1 
Bidrag fra gældsreduktion og implicit rentefald til udvikling i renteudgifter samt udvikling i in-
flationens udhuling af gælden i EU15-landene (pct. af BNP), 1996-2004 

 

Tab af gælds-
udhuling pga. 
inflationsfald 

1996-2004 Rente- 
udgifter  

på gælden i 

 

 96 04 

Rente-
udgifter i 

2004 
(givet 

implicit 
rente i 

96)  

Faktisk 
fald i 

rente-
udgifter 
96 -04 

Bidrag 
til fald i 
rente-

udgifter 
fra fald i 

gæld 

Bidrag 
til fald i 
rente-

udgifter 
fra fald i 
implicit 

rente 

base-
ret på 
gæld i 
1996 

base-
ret på 
gæld i 
2004 

Primær 
strukt.  
saldo-

ændring 
96-04 

 
 (1)  (2) (3) 

(4) 
=(1)-(2) 

(5) 
=(1)-(3) 

(6) 
=(3)-(2) (7) (8) 

 EU15 5,4 3,1  5,0 2,4 0,5 1,9 0,2 0,2 -1,1
 EUR 5,7 3,3 5,5 2,3 0,2 2,1 0,2 0,1 -1,0
 BEL 8,9 4,8 6,5 4,0 2,4 1,6 -1,4 -1,0 -1,0
 DK 5,7 2,5 3,5 3,1 2,2 1,0 0,6 0,4 1,0
 DEU 3,7 3,0 4,1 0,6 -0,4 1,1 0,2 0,2 -1,2
 GRC 12,0 5,6 12,3 6,4 -0,3 6,7 4,4 4,4 -7,0
 ESP 5,3 2,2 4,3 3,2 1,1 2,1 -0,6 -0,5 1,0
 FRA 3,8 2,9 4,4 0,9 -0,6 1,5 -0,2 -0,3 -1,3
 IRE 4,6 1,2 1,8 3,4 2,8 0,6 -0,7 -0,3 -2,3
 ITA 11,5 5,1 10,1 6,4 1,4 5,0 3,3 2,8 -1,8
 LUX 0,5 0,2 0,5 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 -5,3
 NLD 5,6 2,9 4,0 2,7 1,6 1,1 0,1 0,0 -2,7
 AUT 3,9 3,1 3,7 0,9 0,2 0,7 -0,6 -0,5 1,8
 PRT 5,4 2,9 5,2 2,5 0,2 2,3 0,4 0,4 -0,3
 FIN 4,3 2,1 3,4 2,1 0,9 1,2 -0,6 -0,5 1,5
 SWE 6,6 2,0 4,6 4,6 2,0 2,6 0,3 0,2 -3,2
 UK 3,6 2,1 2,8 1,5 0,8 0,7 0,6 0,5 -0,5
  
 
Anm.: (3) beregnes som gælden ultimo 2003 (i mia. euro) gange den implicitte rente på gælden i 1996 – givet ved de 

nominelle renteudgifter på gælden i 1996 i forhold til den nominelle gæld i 1995 – i pct. af BNP i 2004.  
 (7) beregnes som faldet i inflationen fra 1996 til 2004 (i pct.-enheder) gange gældskvoten i hhv. 1996 og 

2004. 
Kilde: Kommissionen, Ameco og egne beregninger. 
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4. EU-landenes strukturpolitik 

4.1 Indledning 
Et overordnet mål med det økonomiske samarbejde i EU er at sikre holdbare offent-
lige finanser og fremskynde reformer, der kan medvirke til at øge beskæftigelse og 
produktivitet og dermed velstand i medlemslandene. Her er samarbejdet om struk-
turpolitikken helt centralt. På de fleste strukturpolitiske områder ligger ansvaret for 
implementering hos det enkelte medlemsland, og samarbejdet er derfor primært lagt 
an på informationsudveksling, identifikation af effektive politikker, gensidig over-
vågning mv. Informationsudveksling og gensidig overvågning sker blandt andet gen-
nem de nationale reformprogrammer, hvor de enkelte lande redegør for deres strate-
gi for strukturelle reformer. På nogle områder, særligt med tilknytning til produkt- og 
kapitalmarkeder, foregår samarbejdet imidlertid også gennem fællesskabsregulering. 
 
Selv om der har været fremgang på nogle områder i en række lande, har gennemfø-
relsen af reformer på de områder, hvor landene selv har ansvaret for udformning og 
implementering, haft et utilstrækkeligt omfang i forhold til at sikre holdbare offentli-
ge finanser og høj vækst og beskæftigelse. Samtidig er aldringen af befolkningerne 
rykket nærmere.  
 
Der er derfor vægtige grunde til, at samarbejdet om strukturreformer løftes, med fo-
kus på en forøgelse af beskæftigelsesfrekvenserne og større investeringer i forskning 
og udvikling samt i fast og human kapital. Midlerne skal primært findes i en styrkelse 
af incitamenterne til at arbejde og investere, en forbedring af arbejdsmarkedernes 
funktionsmåde og lettere jobskabelse samt i bedre økonomiske rammebetingelser, 
herunder sikring af mere effektiv konkurrence på produktmarkederne. 
 
De største udfordringer synes at knytte sig til indretningen af EU-landenes arbejds-
markeder. Landene er i gennemsnit et godt stykke fra at opfylde 2010-målene for be-
skæftigelsesfrekvensen i EU som helhed, den strukturelle ledighed er høj, og i en 
række lande er arbejdsmarkedet fortsat præget af betydelig mangel på fleksibilitet. 
Særligt betyder diverse tilbagetrækningsordninger, at beskæftigelsesfrekvensen for 
55-64-årige er meget lav.  
 
Mange lande har søgt at øge tilskyndelsen til at arbejde ved at reducere indkomstskat-
terne. Det har formentlig isoleret set gavnet strukturerne på arbejdsmarkedet men 
ikke holdbarheden af de offentlige finanser, tværtimod. Kun få lande har strammet 
op på understøttelsessystemerne, mens flere har fokuseret på at effektivisere den ak-
tive arbejdsmarkedspolitik. Mere fleksible ansættelsesformer har også vundet øget 
udbredelse i en række lande. 
 
Vigtige emner for fremtidige arbejdsmarkedsreformer er tilbagetrækningsvilkårene 
for de 55-64-årige, de økonomiske vilkår og tilbud til andre grupper uden for ar-
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bejdsmarkedet, lovgivning vedrørende ansættelsesforhold, herunder jobbeskyttelse, 
samt mulighed for mere fleksible lønsystemer. 
 
Flere lande har indført væsentlige pensionsreformer i de seneste år. Reformerne har 
typisk sigtet på at forbedre balancen mellem de enkelte generationer og individers 
medfinansiering af pensionssystemer (via direkte bidrag eller over skatten) og de 
modtagne pensionsydelser. Instrumenterne har blandt andet været en styrkelse af 
økonomiske incitamenter til at forblive i arbejde og/eller en reduktion i adgangen til 
tidlig tilbagetrækning. En række lande har tillige gjort deres pensionssystemer mere 
robuste over for variationer i levealderen ved at knytte pensionen til den gennemsnit-
lige levealder, eksempelvis gennem en reduktion af den årlige pensionsydelse eller en 
forøgelse af pensionsalderen, når levealderen stiger.  
 
En del lande mangler imidlertid fortsat at reformere og fremtidssikre deres pensions-
systemer. Selv i de lande, som allerede har indført reformer, synes disse – trods væ-
sentlige fremskridt – at være utilstrækkelige til at sikre holdbarheden af de offentlige 
finanser på langt sigt.  
 
Også sundhedssystemerne har i lyset af det forventelige fremtidige udgiftspres som 
følge af befolkningsaldringen været genstand for reformer i en række lande. Elemen-
ter i reformerne har blandt andet været strammere styring af medicinudgifterne, øget 
brug af kontrakt- og aktivitetsbestemte budgetter i sygehussektoren samt mere ud-
bredt anvendelse af brugerbetaling og større inddragelse af private aktører i produk-
tionen af sundhedsrelaterede ydelser. Få lande har dog endnu implementeret de an-
noncerede reformer, og der er fortsat et betydeligt reformbehov i forhold til at sikre 
holdbarheden af de offentlige finanser.  
 
Generelt er EU kommet forholdsvis langt med reformer på produktmarkederne. Det 
gælder særligt i forhold til etableringen af et indre marked for varer og liberaliserin-
gen af en række netværksindustrier. Mange lande har imidlertid et vist efterslæb i im-
plementeringen af indre markeds direktiver i den nationale lovgivning, og nedbryd-
ningen af barriererne for et effektivt indre marked for serviceydelser går forholdsvis 
langsomt. Desuden er der endnu væsentligt potentiale i dereguleringer, herunder på 
infrastrukturområdet, som kan øge produktmarkedskonkurrencen generelt. Bestræ-
belserne på at nedbringe statsstøtten synes også at være stagneret gennem de seneste 
4-5 år, i nogle lande har den ligefrem været stigende, og der er fortsat betydelig varia-
tion på størrelsen af statsstøtte mellem landene. Der har dog været en bevægelse i 
retning af en større andel af horisontalt allokeret støtte, som i mindre grad giver an-
ledning til konkurrenceforvridninger. 
 
Forskning og udvikling er et højt prioriteret område inden for EU-samarbejdet. Ind-
satsen knytter sig i vidt omfang til at identificere de rammebetingelser, der giver pri-
vate og offentlige aktører en tilskyndelse til at engagere sig i forskning og udvikling, 
og som sikrer en høj kvalitet og effektivitet i indsatsen. Elementer herunder er blandt 
andet muligheder for offentlig-privat samspil, uddannelse af forskere, konkurrence 
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om forskningsmidler og inddragelse af repræsentanter fra erhvervslivet i ledelsen af 
universiteterne. Inden for EU-samarbejdet er der desuden opstillet et specifikt mål 
om, at udgifterne til forskning og udvikling skal nærme sig 3 pct. af BNP senest i 
2010. Det har bidraget til at fokusere megen politik – ikke kun udgiftsmæssigt – på 
forskning og udvikling. Denne linje er vigtig at fortsætte for at få det optimale ud af 
investeringerne. 
 
I det følgende argumenteres indledningsvist for vigtigheden af strukturreformer, og 
det strukturpolitiske samarbejde inden for EU skitseres kort. Efterfølgende diskute-
res de gennemførte reformer og behovet for yderligere tiltag inden for de vigtigste 
strukturpolitiske områder: arbejdsmarkedet, pensions- og tilbagetrækningssystemer, 
sundhedssystemet, produktmarkedet (herunder det indre marked, konkurrencesitua-
tionen, iværksætteri, statsstøtte og infrastruktur) samt forskning og udvikling.1  
 
 
4.2 Strukturpolitikken skal sikre vækst, beskæftigelse og holdbare offentlige 

finanser 
Veltilpassede økonomiske strukturer er helt centrale i forhold til at sikre vedvarende 
og stabil fremgang i velstand og beskæftigelse og en effektiv udnyttelse af ressour-
cerne i de europæiske økonomier. Det gælder eksempelvis med hensyn til håndtering 
af korterevarende udsving i de økonomiske konjunkturer og tilpasning til generelle 
trendmæssige ændringer i økonomierne samt i forhold til udbygning af vækstpotenti-
alet og sikring af holdbare offentlige finanser.  
 
På det korte sigt er fleksibilitet på arbejds- og produktmarkederne en væsentlig for-
udsætning for en hurtig tilpasning i forbindelse med konjunkturomslag. Men også på 
mellemlangt og langt sigt er omstillingsparathed afgørende for håndteringen af mere 
permanente skift i efterspørgsels- og produktionsmønstre. Fleksibilitet og omstil-
lingsparathed er i høj grad afhængig af de økonomiske strukturer. 
 
Også de langsigtede vækstmuligheder er i vidt omfang bestemt af de økonomiske 
strukturer. Ud over det korte sigt er vækst og velstand som udgangspunkt bestemt 
fra økonomiens udbudsside, dvs. det til rådighed værende kapitalapparat og arbejds-
kraft samt den teknologi, hvormed de bringes til anvendelse. En indretning af de 
økonomiske strukturer, som sikrer solide incitamenter til at arbejde for personer i 
den erhvervsaktive alder og for virksomhederne til at investere samt til forskning og 
udvikling, vil understøtte udviklingen i det langsigtede vækstpotentiale og dermed 
velstandsniveauet.  
 
Velstandsniveauet afhænger også af velfungerende produktmarkeder. Åbne vare- og 
servicemarkeder er eksempelvis en forudsætning for effektiv konkurrence, som sikrer 
høj produktivitet og dermed lavere priser gennem effektiv udnyttelse af produktions-
                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Den finansielle sektor hører også til de områder, hvor EU-landene samarbejder om strukturpolitikken. Dette emne 
er udførligt behandlet i den forrige publikation om samarbejdet om den økonomiske politik i EU, jf. Finansministeri-
et (2003). Udviklingen siden da er behandlet i kapitel 7 og berøres derfor ikke i dette kapitel. 
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apparatet og arbejdskraften. Åbne markeder er også en forudsætning for, at forbru-
gerne har adgang til et stort udvalg af produkter med varierende pris og kvalitet og 
dermed mulighed for at vælge netop det produkt, som bedst opfylder deres behov.  
 
Endelig er velindrettede strukturer i pensions- og sundhedssystemer en væsentlig 
forudsætning for en holdbar udvikling i de offentlige finanser. Med holdbare offent-
lige finanser er der større frihed til at disponere over den offentlige økonomi og lade 
de automatiske stabilisatorer virke fuldt ud. Der er dermed også mindre risiko for, at 
der må foretages finanspolitiske stramninger i en krisesituation, som kan forlænge 
eller forværre krisen. Finanspolitisk holdbarhed understøtter således vedvarende 
vækst, lav og stabil inflation og lav arbejdsløshed.  
 
Udfordringerne som følge af den demografiske udvikling i retning af relativt flere æl-
dre i befolkningerne samt den intensiverede internationale arbejdsdeling i forbindelse 
med globaliseringen har yderligere synliggjort behovet for strukturreformer. Det gæl-
der særligt i de lande, hvor indretningen af de økonomiske strukturer i øjeblikket er 
en væsentlig medvirkende årsag til uholdbare offentlige finanser eller forhindrer, at 
de fulde gevinster ved globaliseringen kan høstes. I mange tilfælde vil der endog være 
tale om sammenfald mellem de to. 
 
Det økonomiske samarbejde i EU leverer generelt et værdifuldt bidrag til opbygnin-
gen af sunde økonomiske strukturer i medlemslandene og kan særligt medvirke i for-
hold til landenes håndtering af befolkningsaldringen og globaliseringen. De fleste 
strukturpolitiske samarbejdsområder er gradvist blevet udbygget og styrket over de 
seneste par årtier og omhandler en række emner, som ligger både inden og uden for 
EU’s formelle kompetenceområde. De områder, som ligger inden for EU’s formelle 
kompetenceområde vedrører særligt produktmarkederne, herunder det indre marked, 
liberalisering af netværksindustrier og konkurrenceret, og her udmøntes strukturpoli-
tikken typisk gennem traditionel fællesskabsregulering, jf. figur 4.1. 
 
Samarbejdet om strukturpolitikken er imidlertid kendetegnet ved, at det på de fleste 
områder er det enkelte lands ansvar at udforme og implementere reformer. På en 
lang række strukturpolitiske områder består samarbejdet derfor primært af bench-
marking, erfaringsudvekslinger, vedtagelse af anbefalinger til medlemslandene og – i 
begrænset omfang – initiativer, der kan understøtte og supplere medlemsstaternes 
egen indsats eller tilskynde til grænseoverskridende projekter. Et eksempel er 
spørgsmålet om, hvordan man bedst muligt designer og implementerer økonomiske 
reformer på områder som arbejdsmarkederne, pensionsområdet og i sundhedsvæse-
net mv. Inden for disse områder udveksler medlemslandene typisk informationer om 
hinandens systemer, identificerer problemer – eksempelvis ved at beregne omkost-
ningerne forbundet med befolkningens aldring – og deler erfaringer i forbindelse 
med gennemførelse af reformer. Informationsudvekslingen er blandt andet sket via 
landenes årlige afrapporteringer om deres reformstrategier på arbejds-, produkt- og 
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kapitalmarkederne. Denne afrapportering er fra 2005 samlet i ét nationalt reform-
program.2 
 

Figur 4.1 
Organisering af det økonomiske samarbejde i EU 
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Det primære instrument på de områder, hvor det enkelte medlemsland har ansvaret 
for udformning og implementering af reformer, er de overordnede økonomisk-
politiske retningslinjer. Disse indeholder en række mere konkrete politikanbefalinger, 
der fungerer som rettesnore for, hvilke områder medlemsstaterne skal sætte ind på, 
hvis en række målsætninger primært omkring vækst og beskæftigelse skal realiseres. 
 
Under det danske formandskab for EU i andet halvår af 2002 blev der truffet beslut-
ning om ikke at revidere de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer hvert år. 
I erkendelse af, at retningslinjerne hovedsageligt vedrører strukturpolitiske forhold, 
hvor det typisk tager længere tid end et år at formulere, vedtage og implementere 
ændringer, vedtoges en treårig cyklus for retningslinjerne. I foråret 2005 har man 
vedtaget retningslinjer, der dækker perioden 2005-2008. De overordnede retningslin-
jer for landene knytter sig til både makro- og mikroøkonomiske politikker og refor-
mer, som kan øge velstand og beskæftigelse, jf. boks 4.1.  
 
Med det sigte at øge sammenhængen i reformsamarbejdet inden for de forskellige 
sektorområder iværksatte stats- og regeringscheferne på et møde i Lissabon i marts 
2000 den såkaldte Lissabon-strategi, jf. boks 4.2. Strategien har som overordnet mål-
sætning en væsentlig forbedring af vækst og beskæftigelse i EU i perioden frem til 
2010, og til det formål formuleredes en vifte af specifikke mål på en lang række sam-
fundsøkonomiske områder.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
2 Den danske regerings nationale reformprogram blev fremsendt til Kommissionen ultimo oktober 2005. Program-
met kan findes under ”publikationer” på www.fm.dk. 
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I de fleste lande er der imidlertid et betydeligt ”implementeringsunderskud”, hvis 
strategiens mål skal realiseres. Især er der behov for gennemførelse af strukturrefor-
mer på en lang række områder, primært med henblik på at øge arbejdsudbuddet, re-
ducere arbejdsløsheden, forbedre holdbarheden af de offentlige finanser samt styrke 
konkurrencen og effektiviteten på produktmarkederne. På de områder, hvor Lissa-
bon-strategien indeholder forslag om øgede offentlige udgifter, er det endvidere 
nødvendigt, at der foretages en prioritering af udgifter inden for de eksisterende 
rammer. 
 

Boks 4.1 
De overordnede økonomisk-politiske retningslinjer for perioden 2005-2008 er fastlagt under 
følgende hovedoverskrifter: 

 

• Makroøkonomiske politikker, der skaber grundlag for mere vækst og flere arbejdspladser: 

o Sikre økonomisk stabilitet med henblik på bæredygtig vækst. 
o Sikre den økonomiske og finanspolitiske holdbarhed som grundlag for øget beskæftigelse. 
o Fremme en vækst- og beskæftigelsesorienteret samt effektiv ressourceallokering. 
o Sikre at lønudviklingen bidrager til makroøkonomisk stabilitet og vækst. 
o Fremme større sammenhæng mellem makroøkonomiske politikker, strukturpolitikker og 

beskæftigelsespolitikker. 

• Mikroøkonomiske reformer, der skal øge Europas vækstpotentiale 

o Øge og forbedre investeringerne i forskning og udvikling (FoU), navnlig fra det private er- 
          hvervsliv. 
o Fremme alle former for innovation. 
o Lette spredning og effektiv anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og 

udvikle et bredt favnende og inkluderende informationssamfund. 
o Styrke det europæiske industrielle grundlags konkurrencefordele. 
o Tilskynde til bæredygtig ressourceanvendelse og styrke synergierne mellem miljøbeskyttel-

se og vækst. 
o Udbygge og uddybe det indre marked. 
o Sikre åbne og konkurrenceprægede markeder i og uden for Europa og høste fordelene ved 

globaliseringen. 
o Skabe et mere konkurrencedygtigt erhvervsmiljø og tilskynde til privat initiativ gennem bed-

re regulering. 
o Fremme en mere iværksætterorienteret kultur og skabe et miljø, der støtter små og mellem-

store virksomheder. 
o Udvide, forbedre og sammenkoble infrastrukturen i Europa og færdiggøre grænseoverskri-

dende projekter. 
 
Kilde:   Det Europæiske Råd (2005). 
 

 
Siden vedtagelsen af Lissabon-strategien, dvs. i de seneste fire år, har den gennem-
snitlige årlige vækst i EU25 været på knap 1,6 pct., hvilket er væsentligt lavere end i 
anden halvdel af 1990’erne, jf. figur 4.2a. Det afspejler primært den konjunkturven-
ding, som indtrådte i 2001, men er samtidig udtryk for en lav potentiel vækst i en 
række af de store eurolande, herunder Tyskland, Italien og Frankrig, jf. kapitel 2. Kon-
junkturtilbageslaget er kun i begrænset omfang slået igennem på beskæftigelsesfre-
kvensen, som har været forholdsvis konstant i de seneste år, jf. figur 4.2b. Det betyder 
imidlertid omvendt, at en konjunkturopgang i første omgang formentlig vil give sig 
udslag i højere produktivitetsvækst og i mindre grad i øget beskæftigelse. 
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Boks 4.2 
Samarbejdet om økonomisk politik i EU 

 
EU har et udbygget samarbejde om den økonomiske politik. Tættest og mest forpligtende er euro-
landenes samarbejde på det pengepolitiske område, hvor en fælles myndighed – Den Europæiske 
Centralbank – fastsætter den korte rente og bestemmer omfanget af seddeludstedelsen. På de øvrige 
økonomisk-politiske områder er samarbejdet også meget omfattende, men er samtidigt præget af 
mange forskellige samarbejdsformer med meget forskellige kendetegn. De fleste af disse samar-
bejdsområder er gradvist blevet udbygget og styrket over de seneste par årtier, men er fortsat ken-
detegnet ved, at indsatsen på EU-niveau primært består i erfaringsudveksling, vedtagelse af anbefa-
linger til medlemslandene og – i begrænset omfang – initiativer, der kan understøtte og supplere 
medlemsstaternes egen indsats eller tilskynde til grænseoverskridende projekter. 
 
På det overordnede økonomisk-politiske område er samarbejdet karakteriseret ved, at EU-traktaten 
indeholder en række juridisk forpligtende bestemmelser, der fastsætter nogle – meget brede – ram-
mer for medlemslandenes politikker. Disse omfatter blandt andet proceduren vedrørende ufor-
holdsmæssigt store underskud og i den forbindelse referenceværdien på 3 pct. af BNP for, hvornår et 
budgetunderskud er uforholdsmæssigt stort. Ud over bestemmelserne i Traktaten er de overordnede 
økonomisk-politiske retningslinjer – der udarbejdes af ECOFIN (Ministerrådet af økonomi- og finans-
ministre) – det centrale element i koordinationen af den økonomisk-politiske strategi i EU.  
 
I marts 2000 iværksatte stats- og regeringscheferne på et møde i Lissabon den såkaldte Lissabon-
strategi, som har til formål at sammenbinde reformsamarbejdet på en lang række områder. Ved at 
formulere specifikke mål på en lang række samfundsøkonomiske områder og anvende disse som pej-
lemærker for samarbejdet er det målet, at en betydelig forbedring af vækst og beskæftigelse i EU kan 
realiseres i perioden frem til 2010. I løbet af de første fem år blev strategien revideret og udbygget et 
antal gange, således at den ved starten af 2005 omfattede mere end 100 mål og ganske mange detal-
jerede anvisninger vedrørende fagministerrådenes arbejde med konkrete direktivtekster og sagsom-
råder.  
 
De mange mål har imidlertid gjort reformprocessen diffus, og i de fleste lande er der et betydeligt 
”implementeringsunderskud” i forhold til realisering af målene, særligt med hensyn til gennemførel-
se af strukturreformer på en lang række områder. På den baggrund besluttede EU’s stats- og rege-
ringschefer i foråret 2005 en reform af strategien med mere fokus på vækst og beskæftigelse inden 
for rammerne af en bæredygtig social og miljømæssig udvikling. I den forbindelse blev der fastlagt en 
ny treårig cyklus for arbejdet med Lissabon-strategien i EU-regi.  
 
Som led i reformen blev der også lagt vægt på at sikre øget fokus på Lissabon-strategien i medlems-
landene. Til brug herfor blev det blandt andet besluttet, at medlemslandene hvert tredje år skal udar-
bejde nationale reformprogrammer, der gør rede for landenes reformstrategier inden for Lissabon-
strategiens emnekreds. Programmerne kommer dermed til at forløbe parallelt med den aftalte tre-
års-cyklus for udarbejdelse af de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer.  
 
Reformprogrammerne afløser en række tidligere rapporter, herunder den nationale beskæftigelses-
handlingsplan og rapporten om udviklingen på produkt- og kapitalmarkederne (”Cardiff-rapporten”). 
I årene mellem udarbejdelse af reformprogrammerne er det hensigten, at medlemslandene skal ud-
arbejde implementeringsrapporter, der primært sigter på at beskrive de tiltag, landene har gennem-
ført i løbet af de seneste 12 måneder.  Tilsvarende er det også hensigten, at de overordnede økono-
misk-politiske retningslinjer i de mellemliggende år kun skal revideres, hvis der er behov for det.   
 
Reformen ændrer ikke ved, at mange af de væsentligste mål vedrører områder, hvor medlemslande-
ne har ansvaret for at formulere og implementere de reformer, der skal sikre opfyldelse af målene. 
Formulering og fastlæggelse af mål finder således sted på EU-niveau, mens formulering, vedtagelse 
og implementering af de nødvendige reformer til opfyldelse af dem skal finde sted nationalt. 
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Figur 4.2a Figur 4.2b 
Årlig vækst i BNP i EU, 1995-2004 Beskæftigelsesfrekvens i EU, 1995-2004 
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Kilde: Eurostat. 
 
På den baggrund er det ikke sandsynligt, at de overordnede strategiske målsætninger 
om en årlig økonomisk vækst på 3 pct. indtil 2010 og en beskæftigelsesfrekvens på 
67 pct. i 2005 og 70 pct. i 2010 vil blive opfyldt. Det understreger således behovet 
for yderligere strukturreformer.  
 
Behovet for strukturreformer knytter sig herudover til håndteringen af aldringen af 
befolkningerne i EU. Finanspolitikken i EU set under ét må således i øjeblikket vur-
deres ikke at være holdbar på langt sigt, givet kombinationen af store offentlige un-
derskud på nuværende tidspunkt og de fremtidige perspektiver for øget pres på de 
offentlige finanser, i takt med at der bliver relativt færre erhvervsaktive til at finansie-
re indkomst- og serviceydelserne til de ældre befolkningsgrupper.  
 
Med uholdbare offentlige finanser vil det før eller siden blive nødvendigt at reducere 
det offentlige forbrug eller de offentlige udgifter til overførsler – med mindre omfat-
tende strukturreformer sikrer vækst i beskæftigelsesfrekvensen og øgede offentlige 
indtægter. Et alternativ er at hæve skatterne, men det vil øge forvridningen af hus-
holdningernes valg mellem forbrug og fritid og kan dermed lede til en reduktion af 
arbejdsudbuddet og skattegrundlaget. 
 
At de offentlige finanser skal være holdbare på langt sigt er ikke nødvendigvis ensbe-
tydende med, at der skal være overskud på kort sigt. Vurderingen af, hvorvidt finan-
serne er holdbare, afhænger af den vedtagne og fremtidige politik i forhold til den 
fremtidige udvikling i offentlige skatteindtægter og -udgifter, når der ses bort fra al-
mindelige konjunkturmæssige udsving. Holdbarhed kan således understøttes af re-
former af for eksempel de offentligt finansierede pensionssystemer, selv om de initi-
alt kan give anledning til en forværring af den offentlige saldo, mens de gavnlige ef-
fekter først indtræder på længere sigt. 
 
Selv om virkningerne af befolkningsaldringen for de fleste landes vedkommende lig-
ger lidt ude i fremtiden, er der vægtige grunde til allerede nu at foretage den konsoli-
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dering af de offentlige finanser og de strukturelle tilpasninger af økonomierne, der 
skal til for at gøre de offentlige finanser holdbare.  
 
For det første kan man ved at oparbejde og fastholde offentlige overskud på kort sigt 
udnytte det demografiske pusterum til at nedbringe gælden og renteudgifterne. Det 
vil også give bedre byrdefordeling mellem generationerne i befolkningen, idet store 
årgange af kommende pensionister dermed selv vil bidrage til deres fremtidige of-
fentlige ressourcetræk i form af for eksempel pension og sundhedsydelser.  
 
For det andet vil det typisk tage en vis tid at implementere grundlæggende strukturre-
former, eksempelvis af pensionssystemer. Hvis de skal nå at have virkning inden be-
folkningsaldringen for alvor sætter ind, skal de derfor iværksættes nu. En udskydelse 
af tilpasningerne vil blot betyde, at indgrebene på et senere tidspunkt må være tilsva-
rende skrappere.  
 
For det tredje er der væsentlig usikkerhed knyttet til den fremtidige udvikling, og for-
sigtighedsmotiver tilsiger derfor opbygning af en vis finanspolitisk buffer og gen-
nemførelse af tiltag, som kan gøre de offentlige finanser mere robuste over for de 
demografiske ændringer. Gældsnedbringelse vil i nogen udstrækning kunne håndtere 
den forventede stagnation i befolkningerne, mens udviklingen i levetiden mest hen-
sigtsmæssigt kan adresseres ved reformer, som sikrer en bedre balance mellem det 
enkelte individs bidrag til og træk på offentligt finansierede sociale ordninger og ser-
viceydelser. I de fleste EU-lande er der behov for en væsentlig forstærket indsats på 
begge områder. 
 
På Det Europæiske Råds møde i Stockholm i marts 2001 formulerede man de mest 
betydningsfulde indsatsområder med henblik på at sikre finanspolitisk holdbarhed:  
 
”Rådet bør regelmæssigt tage de offentlige finansers langsigtede holdbarhed op til 
revision, herunder de belastninger, som de forestående demografiske ændringer for-
ventes at ville medføre. Dette bør ske både efter retningslinjerne [de overordnede 
økonomisk-politiske retningslinjer, red.] og som led i stabilitets- og konvergenspro-
grammer. Beskæftigelsesfrekvensen skal øges, særligt for kvinder og ældre arbejdsta-
gere. Det er nødvendigt med en ambitiøs politik for at nedbringe gældsbyrden med 
henblik på at sikre holdbare finanser. Offentlige pensioner, sundhedsvæsen og pro-
grammer for ældrepleje bør tages op til revision og om nødvendigt reformeres af 
medlemsstaterne, samtidig med at solidariteten mellem generationerne bevares.” 
 
Den finanspolitiske situation i medlemsstaterne er behandlet i kapitel 3. I det efter-
følgende undersøges effekten af de strukturreformer, der er vedtaget i medlemslan-
dene som opfølgning på de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer inden 
for arbejdsmarkedet, pensionsområdet, sundhedsområdet og produktmarkedet. Det 
undersøges, om effekterne af reformerne er tilstrækkelige til, at centrale strategiske 
målsætninger i Lissabon-strategien kan forventes at blive opfyldt. 
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4.3. Arbejdsmarkedet 
I Lissabon-strategien indgår flere strategiske mål for beskæftigelsen i år 2010 for EU 
set under ét: 
 
Beskæftigelsesfrekvens i alt  70 pct. 
Beskæftigelsesfrekvens for kvinder 60 pct. 
Beskæftigelsesfrekvens for de 55-64-årige 50 pct. 
 
Siden 1995 er beskæftigelsesfrekvensen for EU15 øget med ca. 4½ pct.-enheder til 
knap 65 pct., men væksten er aftaget i de seneste år. Det afspejler i nogen grad de 
konjunkturmæssige udsving i perioden. Den underliggende stigning giver imidlertid 
ikke grundlag for at knytte store forhåbninger til, at målet på 70 pct. nås i 2010. 
 
Beskæftigelsesfrekvensen er øget for både mænd og kvinder siden 1995, dog kraftigst 
for kvinderne. Med en stigning fra knap 50 pct. i 1995 til knap 57 pct. i 2004 synes 
målet om en beskæftigelsesfrekvens på 60 pct. for kvinder således inden for række-
vidde i EU15, hvis væksten fortsætter nogenlunde som tidligere, jf. figur 4.3a. En del 
af væksten skyldes, at yngre kvinder i nogle lande stadig har en højere beskæftigelses-
frekvens end tidligere generationer af kvinder, og denne højere frekvens har de ten-
dens til at bevare, når de bliver ældre. Denne såkaldte kohorte-effekt vil højst sand-
synligt fortsætte i de kommende år. 
 

Figur 4.3a Figur 4.3b 
Beskæftigelsesfrekvens mænd og kvinder, 
1995-2004 
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Kilde: Eurostat. 
 
Der er betydelig variation i beskæftigelsesfrekvensen for forskellige aldersgrupper. 
Således er frekvensen for unge mellem 15-25 år knap 37 pct., blandt andet som følge 
af at mange er under uddannelse. Beskæftigelsesfrekvensen for de 25-54-årige i EU 
er knap 77 pct., mens den for de 55-64-årige kun er godt 40 pct., jf. figur 4.3b. Beskæf-
tigelsesfrekvensen kan som udgangspunkt øges i alle aldersgrupper, men det største 
potentiale skal formentlig findes blandt de 55-64-årige i EU.3 
                                                                                                                                                                                                                                                             
3 Fra et samfundsmæssigt perspektiv er det en fordel, at en stor andel af de 15-25-årige gennem deres uddannelse 
investerer i human kapital og fremtidig beskæftigelse. Beskæftigelsesfrekvensen for de 15-25-årige kan imidlertid med 
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Danmark har høje beskæftigelsesfrekvenser i alle aldersgrupper i forhold til EU – og-
så blandt de 55-64-årige set under ét. Det skyldes alene en meget høj frekvens blandt 
de 55-59-årige på knap 75 pct. – blandt de 60-64-årige er beskæftigelsesfrekvensen 
kun knap 35 pct.  
 
Det er næppe realistisk at nå målet om en beskæftigelsesfrekvens i EU for de 55-64-
årige på 50 pct. i 2010, da det blandt andet vil kræve omfattende reformer af tilbage-
trækningssystemerne i alle EU-landene. 
 
Efter at være blevet optaget i EU er de ti nye medlemslande også omfattet af de stra-
tegiske mål. Da de nye medlemslande har lavere beskæftigelsesfrekvenser end EU15, 
jf. boks 4.3, er der i disse lande – som i de gamle – behov for strukturreformer.  
 

Boks 4.3 
Udvidelsens betydning for beskæftigelsesmålsætningerne 

 

Figur a 
Beskæftigelsesfrekvens i de nye og gamle 
EU-lande, 2004 

De nye medlemslande har en væsentligt lavere 
beskæftigelsesfrekvens generelt, hvilket sær-
ligt kan henføres til de 55-64-årige, jf. figur a. 
 
Målsætningerne for beskæftigelsesfrekvenser-
ne generelt og for de 55-64-årige er – både 
med og uden de nye medlemslande – meget 
ambitiøse.  
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er for 15-64-årige.  
Kilde: Eurostat. 

  
 
Arbejdsløsheden i EU15 var faldende i slutningen af 1990’erne, men er i de seneste 
år øget. Arbejdsløsheden var i 2004 på 8 pct., hvilket er væsentligt højere end niveau-
et i Danmark, jf. figur 4.4a.  
 
I EU15 er den skønnede strukturledighed på godt 7 pct., jf. figur 4.4b. Det indikerer, 
at hovedparten af den aktuelle ledighed skyldes strukturerne på arbejdsmarkederne. 
En markant nedbringelse af ledigheden af mere permanent karakter kræver derfor 
strukturreformer. At reducere arbejdsløsheden er et mål i sig selv, da det giver højere 
indkomst for den enkelte og for samfundet som helhed. 

                                                                                                                                     
fordel øges ved, at de studerende kommer hurtigere igennem uddannelsessystemet, og at de der ikke er under ud-
dannelse, herunder færdiguddannede, kommer i beskæftigelse.  
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Figur 4.4a Figur 4.4b 
Standardiseret ledighed for 15-64-årige, 
1995-2004 

Strukturel ledighed i Danmark, EU15 og 
USA, 1995-2004 
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Kilde: Eurostat.  Anm.: EU15 er ekskl. Luxembourg.  

Kilde: OECD og egne beregninger. 
 

Generelt er der en meget klar sammenhæng mellem arbejdsudbud og beskæftigelse. 
Det gælder også blandt de 55-64-årige. De lande, hvor en stor andel af de 55-64-årige 
udbyder deres arbejdskraft har således også en høj andel af beskæftigede i denne al-
dersgruppe, mens ledigheden ikke er højere, jf. figur 4.5a. Erhvervsfrekvenserne for 
de 55-64-årige i EU-landene varierer mellem 29,6 pct. og 72,7 pct., jf. figur 4.5b. Den 
store variation mellem landene indikerer, at lande med lave erhvervsfrekvenser har et 
betydeligt potentiale til at øge erhvervsdeltagelsen, for eksempel ved strukturelle re-
former.  
 

Figur 4.5a Figur 4.5b 
Beskæftigelses- og erhvervsfrekvens for 
55-64-årige i EU25-lande, 2004 

Erhvervsfrekvens for 55-64-årige i  
EU25-lande, 2004 
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Kilde: Eurostat.  Kilde: Eurostat. 
 
Årsagen til det lave arbejdsudbud blandt de 55-64-årige er blandt andet attraktive til-
bagetrækningsvilkår i mange EU-lande. Forskellige ordninger betyder, at der er inci-
tamenter til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet inden den lovfastlagte pensi-
onsalder, jf. afsnit om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det gælder også i Dan-
mark, hvor den relativt høje beskæftigelsesfrekvens for 55-64-årige alene skyldes en 
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høj beskæftigelsesfrekvens for de 55-59-årige, da beskæftigelsesfrekvensen for 60-64-
årige falder markant på grund af muligheden for at gå på efterløn. 
 
De seneste arbejdsmarkedsreformer 
Rådet har ved de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer fastlagt konkrete 
indsatsområder for den økonomiske politik i EU-landene, jf. boks 4.4. 
 

Boks 4.4 
De overordnede økonomisk-politiske retningslinjer vedrørende arbejdsmarkedet, 2003-2005 

 

I de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer for 2003-2005 er der lagt vægt på følgende tiltag 
inden for arbejdsmarkedet: 

 
1. Forbedre de kombinerede incitamentseffekter af skatter og offentlige ordninger, herunder 

reducere høje effektive marginalskatter. 
2. Sikre at lønforhandlingssystemer giver mulighed for, at lønnen kan afspejle produktivitetsfor-

skelle. 
3. Gennemgå de eksisterende regler på arbejdsmarkedet og promovere mere fleksible og inno-

vative måder at organisere arbejde på. 
4. Understøtte arbejdsmobiliteten. 
5. Sikre en effektiv aktiv arbejdsmarkedspolitik. 
6. Iværksætte tiltag, der kan modernisere det sociale sikkerhedsnet og bekæmpe fattigdom og 

marginalisering med henblik på at støtte de generelle Lissabon-målsætninger. 
7. Forbedre arbejdsmarkedet i udsatte regioner, så de bliver attraktive for private investeringer, 

især ved at give mulighed for at lønnen kan afspejle produktivitetsforskelle. 
8. Sikre at offentlig støtte til udsatte regioner er centreret om investeringer i human- og viden-

kapital samt nødvendig infrastruktur, og at investeringsprogrammer designes og administre-
res effektivt.  

 
Kilde: Kommissionen (2005a). 
 

 
Langt de fleste EU-lande har gennemført større eller mindre arbejdsmarkedsrefor-
mer i perioden 2003-2005, blandt andet som opfølgning på de nævnte retningslinjer. 
Især har mange lande forsøgt at gøre det mere attraktivt at arbejde, dog hovedsagligt 
ved at reducere indkomstskatten, hvilket samlet set har negative konsekvenser for de 
offentlige finanser. 
 
Belgien, Frankrig, Irland og Nederlandene har indført eller forøget eksisterende be-
skæftigelsesfradrag, og Tyskland, Frankrig, Østrig og Italien har nedsat marginalskat-
ten for de lavestlønnede.  
 
Kun Tyskland, Frankrig, Nederlandene og i mindre grad Danmark har strammet op 
på incitamentsstrukturen i understøttelsessystemet, dvs. rådighedsregler for arbejds-
løse, varighed af understøttelse mv. Nederlandene har eksempelvis indført strengere 
krav for at modtage understøttelse, jf. boks 4.5. Til gengæld har mange lande arbejdet 
med at skræddersy tilbuddene i den aktive arbejdsmarkedspolitik til de forskellige ty-
per af ledige for at anvende ressourcerne bedre og få flere i arbejde. 
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Boks 4.5 
Reform af systemet for arbejdsløshedsunderstøttelse i Nederlandene 

 
I Nederlandene har man i april 2005 vedtaget en række tiltag til begrænsning af arbejdsløshedsun-
derstøttelsen. Blandt de centrale tiltag kan nævnes: 
 
Forkortelse af varigheden for understøttelse: De nye regler indebærer, at der maksimalt kan opnås 
arbejdsløshedsunderstøttelse i 3 år og 2 måneder mod tidligere maksimalt 5 år. 
 
Strengere krav for at modtage understøttelse: For at være berettiget til kortvarig støtte (3 måne-
der) skal den arbejdsløse have arbejdet 26 uger ud af de sidste 36 uger mod tidligere 39 uger ud af de 
sidste 52 uger. For at være berettiget til langvarig støtte skal den arbejdsløse have arbejdet mindst 4 
år ud af de sidste 5 år. Efter den tredje måned i arbejdsløshed vil den resterende understøttelsesperi-
ode blive beregnet på baggrund af den individuelle beskæftigelseshistorie (1 måneds understøttelse 
pr. år i beskæftigelse). Derudover strammes der op på ældre arbejdsløses mulighed for at modtage 
arbejdsløshedsunderstøttelse for at mindske anvendelsen af arbejdsløshedsunderstøttelse som en 
slags førtidig pension. 
 

 
For at gøre arbejdsmarkederne mere fleksible har man åbnet op for mere fleksible 
ansættelseskontrakter i Spanien, Portugal og Italien. I Tyskland er kravene til job-
beskyttelse i små og nye virksomheder reduceret.  
 
Sverige har forsøgt at reducere antallet af sygedage ved at styrke sygeadministratio-
nen. Blandt andet er antallet af personer, der tildeles sygedagpenge i mere end et år, 
blevet reduceret. Derudover er incitamenterne for arbejdsgiverne til at få deres ansat-
te tilbage på arbejde hurtigst muligt blevet styrket ved blandt andet at øge arbejdsgi-
vernes betaling af sygedagpenge. 
 
Endvidere har flere lande søgt at øge den geografiske eller faglige mobilitet på ar-
bejdsmarkederne. Tyskland, Grækenland, Frankrig og Sverige har indført ændringer i 
skatte- eller understøttelsessystemet for at fremme geografisk mobilitet. De fleste 
lande har fortsat fokus på livslang læring som et middel til faglig mobilitet. 
 
Tyskland har indført en omfattende arbejdsmarkedsreform, der både sigter på at øge 
udbuddet af arbejdskraft, men som også indeholder elementer, der kan øge virksom-
hedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. For at øge det effektive arbejdsudbud er 
rådighedsreglerne for arbejdsløse justeret, niveauet og varigheden af arbejdsløsheds-
understøttelsen er reduceret og arbejdsformidlingerne effektiviseret. Efterspørgslen 
efter arbejdskraft søges stimuleret ved at øge fleksibiliteten ved ansættelser og afske-
digelser i små og nye virksomheder samt reducere skatten på arbejdsindkomst, jf. 
boks 4.6.  
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Boks 4.6 
Arbejdsmarkedsreform i Tyskland (Agenda 2010) 

 
Tyskland har for nylig indført en reform, der sigter på både udbuds- og efterspørgselssiden. 
 
Forslag med effekt for udbudssiden: 
 
Stramning af rådighedskriterier: Arbejdsløse skal acceptere at arbejde længere fra deres bopæl og 
kunne retfærdiggøre en afvisning af et jobtilbud. Antallet af sanktioner som følge af, at arbejdsløse 
ikke har accepteret job- eller aktiveringstilbud, er fordoblet. 
 
Reduktion i arbejdsløshedsunderstøttelse: Fra 2006 har arbejdsløse over 55 år maksimalt 18 må-
neders understøttelse mod tidligere 32 måneder. Arbejdsløse i alderen 45-55 år kan maksimalt få 12 
måneders understøttelse mod tidligere 18-26 måneder. Understøttelsen for arbejdsløse under 45 år 
er allerede begrænset til 12 måneder. 
 
Styrket effektivitet i arbejdsformidlingen: Udgifterne er faldet med 15 pct. i 2003, og aktiviteten 
synes uændret. 
 
Forslag med effekt for efterspørgselssiden: 
 
En vis reduktion af jobbeskyttelsen i små og nye virksomheder: Reglerne for jobbeskyttelse gæl-
der nu først for virksomheder med mere end 10 ansatte mod tidligere 5. Derudover kan nyetablerede 
virksomheder have midlertidigt ansatte i op til 4 år mod tidligere 2. Alle begrænsninger ved ansættel-
ser i temporære kontrakter er afskaffet for medarbejdere over 52 år.  
 
Reduktion i skat på arbejdsindkomst: Skattelettelser i form af højere bundgrænse og lavere margi-
nalskatter for alle indkomstgrupper. Der er sat loft for bidragene til pension og sundhedsudgifter. 
 
Kilde: OECD (2004a).  
 

 
De fremtidige arbejdsmarkedsreformer 
De hidtil vedtagne reformer er ikke tilstrækkelige til at nå de opstillede mål for be-
skæftigelsen. Hvis målene for beskæftigelse skal nås, er der derfor behov for, at EU-
landene gennemfører supplerende og nye arbejdsmarkedsreformer med fokus på at 
øge udbuddet af arbejdskraft og øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Følgende fire 
områder er i den forbindelse centrale: 
 
• Tilbagetrækningsvilkårene for de 55-64-årige. 
• De økonomiske vilkår og tilbud til andre grupper, der står uden for arbejdsmar-

kedet. 
• Lovgivning vedrørende ansættelsesforhold, herunder jobbeskyttelse. 
• Lønsystemerne. Der skal være mulighed for mere fleksibel aflønning, så lønnin-

gerne er bedre i overensstemmelse med den enkeltes produktivitet. 
 
De fleste lande har gennemført skattereformer for at gøre det mere attraktivt at ar-
bejde, mens de offentlige ordninger og de økonomiske vilkår for de, der ikke arbej-
der, typisk har været uændret. For at øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsesfrekven-
sen er der ligeledes behov for at gennemføre reformer, som reducerer mulighederne 
for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det forventes endvidere, at arbejdsudbud-
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det blandt kvinder i den erhvervsaktive alder kan forøges i flere EU-lande, hvis om-
sorgstilbuddene til børn og ældre udbygges. 
 
Det er også vigtigt at øge arbejdsmarkedets fleksibilitet. Det kan blandt andet ske 
gennem ændringer i lønforhandlingssystemet, så lønnen i højere grad afspejler den 
enkeltes produktivitet. Desuden kan lovgivningen ved ansættelsesforhold ændres. 
Jobsikkerhed for den enkelte medarbejder kan eksempelvis skabes ved en løbende 
udvikling af medarbejderne og ikke via lovgivning. En restriktiv lovgivning for job-
beskyttelse, som findes i flere lande, påvirker blandt andet produktiviteten negativt. 
En høj grad af jobbeskyttelse vil også lede til højere arbejdsløshed, da arbejdsgiverne 
blandt andet tager i betragtning, at ansættelser kan føre til omkostninger i forbindelse 
med eventuelle fremtidige fyringer. Dermed kan en høj grad af jobbeskyttelse gøre 
det vanskeligere for unge, indvandrere og ældre at finde arbejde, jf. boks 4.7. En høj 
grad af jobbeskyttelse kan samtidig medføre et opadgående lønpres, da begrænsnin-
gen af ansættelser indebærer mindsket lønkonkurrence. 
 

Boks 4.7 
Sammenhæng mellem jobbeskyttelse og strukturel ledighed 

 

 Figur a 
 Jobbeskyttelse i europæiske lande, 2003 

Regler for beskyttelse af lønmodtager i forhold 
til deres ansættelsesforhold, afskedigelser mv. 
har væsentlig betydning for arbejdsmarkedets 
funktion.  
 
En sammenligning mellem lande tyder på, at 
lande med høj jobbeskyttelse har højere struk-
turel ledighed end lande med mere fleksible 
arbejdsmarkeder, jf. figur a. Portugal afviger 
fra dette billede. 
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Kilde: Verdensbanken og OECD. 
 

 
Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 
I de fleste EU-lande er pensionsalderen 65 år, men langt de fleste trækker sig tilbage 
fra arbejdsmarkedet tidligere, så den effektive pensionsalder er væsentlig lavere, jf. 
figur 4.6. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder i Danmark er højere end gennem-
snittet i EU men lavere end i eksempelvis Sverige og Irland. 
 
Som en del af Lissabon-strategien blev der vedtaget et mål om at øge den gennem-
snitlige tilbagetrækningsalder med fem år inden udgangen af 2010. Fra 2000 til 2003 
er tilbagetrækningsalderen i EU15 blevet forøget med halvandet år fra 59,9 år til 61,4 
år. Det synes derfor ikke realistisk at nå det meget ambitiøse mål om en tilbagetræk-
ningsalder på 64,9 år inden 2010.  
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Figur 4.6 
Tilbagetræknings- og pensionsalder i EU25-lande, 2003 
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Anm.:   Figuren angiver den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder og den lovgivne pensionsalder. For Luxembourg 

er tilbagetrækningsalderen fra 2002. For Malta og Polen er pensionsalderen beregnet ved et vægtet gennem-
snit,  da den lovgivne pensionsalder for mænd og kvinder er forskellig. Den gennemsnitlige tilbagetræknings-
alder beregnes på baggrund af årlige erhvervsfrekvenser for de 50-69-årige. 

Kilde:    OECD, Kommissionen og Eurostat. 
 
Hvis pensionssystemerne og mulighederne for tidlig tilbagetrækning ikke ændres, vil 
det offentliges udgifter til pension i pct. af BNP stige som følge af to effekter. For 
det første kommer der relativt flere ældre, og for det andet vil de ældre have flere år 
uden for arbejdsmarkedet som følge af en længere levetid.  
 
Det er forventningen, at levetiden vil fortsætte med at stige i de kommende årtier, 
således at europæerne i år 2050 i gennemsnit lever 4-5 år længere end i dag. Dette in-
debærer – kombineret med, at store årgange vil trække sig tilbage fra arbejdsmarke-
det – at andelen af ældre i forhold til personer i den arbejdsdygtige alder forventes at 
blive fordoblet. Hvor der i dag er én ældre for hver fire personer i den arbejdsdygtige 
alder, forventes der i år 2050 at være tæt ved to ældre for hver fire personer.  
 
Med et fremskrivningsscenarium, som generelt tager højde for de allerede vedtagne 
pensionsreformer, forventes der en stigning i pensionsudgifterne på mellem 1 og 5 
pct.-enheder af BNP i størsteparten af EU15-landene, jf. kapitel 3, tabel 3.3.  
 
Når beslutningen om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet skal træffes, indgår den 
forventede fremtidige indkomst som en tungtvejende faktor. Valget af tidspunktet for 
tilbagetrækning vil både afhænge af niveauet af den fremtidige indkomst og af den po-
tentielle ændring i indkomsten, der kan opnås ved at udskyde tilbagetrækningen endnu 
en periode, jf. boks 4.8. 
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Boks 4.8 
Beslutning om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 

 
Den pensionsudbetaling, en person modtager i procent af den arbejdsindkomst, personen havde før 
tilbagetrækning, kan måles ved kompensationsgraden. Da arbejdslønnen normalt er større end pen-
sionen vil indkomsten typisk falde ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, dvs. at kompensations-
graden er mindre end 100 pct. 
 
Beslutningen om tilbagetrækning vil også afhænge af ændringen i pensionsformuen, hvor pensions-
formuen er defineret som den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige pensionsudbe-
talinger.  
 
Hvis en person vælger at arbejde et år mere, vil der ikke blive udbetalt pension i løbet af det år, og 
samtidig fortsættes pensionsindbetalingerne. I et aktuarisk system giver det ekstra arbejdsår en ge-
vinst i form af højere fremtidige pensionsudbetalinger, når personen senere vælger at gå på pension. 
Pensionsformuen kan i denne sammenhæng opfattes som en privat formue. 
 
Omvendt påvirkes pensionen ikke af et ekstra års arbejde i et system, hvor pensionen er et fast årligt 
beløb, der udbetales til alle, for eksempel fordi de har boet i landet hele deres liv. Da vil personen ude-
lukkende have udgifter til pensionssystemet og ingen fremtidige gevinster ved at arbejde et ekstra år. 
Dermed falder pensionsformuen ved ét års yderligere arbejde, og det vil isoleret set give incitament 
til tilbagetrækning. 
 
Hvis pensionsformuen er uændret ved et års ekstra arbejde, dvs. at de udgifter, der er forbundet med 
fortsat at arbejde, og den pensionsgevinst, personen får i form af højere fremtidige pensionsudbeta-
linger, er lige store, da siges pensionssystemet at være aktuarisk neutralt. I så tilfælde giver ændrin-
ger i pensionsformuen hverken positive eller negative økonomiske incitamenter til tilbagetrækning 
på et konkret tidspunkt. 
 

 
OECD har i en undersøgelse af 15 landes pensionssystemer fundet, at en typisk bor-
ger4 i flere EU-lande allerede ved 61 år har mulighed for en pension på 60 pct. eller 
mere af deres tidligere løn, jf. figur 4.7a. Storbritannien skiller sig markant ud, ved at 
det offentlige pensionssystem ikke finansierer en tidlig tilbagetrækning. 
 
I Frankrig, Finland og Tyskland er kompensationsgraden endnu højere for lavtløn-
nede5 – for Frankrig når den op på 95 pct. af den tidligere løn – hvorved lavtlønnede 
borgere har særligt stærke incitamenter til tilbagetrækning.  
 
Generelt stiger kompensationsgraden i løbet af 60-års alderen, på trods af at den of-
ficielle pensionsalder typisk er 65 år. Med undtagelse af Storbritannien har EU-
landene en væsentligt højere kompensationsgrad end USA og Japan – også ved den 
officielle pensionsalder, jf. figur 4.7b.  
 
I lande, hvor kompensationsgraden er lav, vil relativt flere være tilbøjelige til at for-
blive på arbejdsmarkedet, selv om den samlede pensionsformue falder ved et ekstra 
års arbejde, da der derved bibeholdes en høj indkomst. I lande, hvor kompensations-
graden er stor, vil et fald i pensionsformuen, som følge af et års ekstra arbejde, 
fremme ønsket om tilbagetrækning.  
                                                                                                                                                                                                                                                             
4 En borger med gennemsnitlig løn og fuld arbejdskarriere. 
5 En borger med 50 pct. af den gennemsnitlige løn og med fuld arbejdskarriere.  
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Figur 4.7a Figur 4.7b 
Kompensationsgrad på det tidligst mulige 
tilbagetrækningstidspunkt før den  
officielle pensionsalder 

Kompensationsgrader ved den officielle 
pensionsalder 
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Anm.:  Kompensationsgrad er opgjort efter skat. Beregningerne er baseret på en borger med gennemsnitlig løn og 
 fuld erhvervskarriere. Undersøgelsen omfatter også Australien, Canada, Korea, Norge og Schweiz. Danmark 
 er ikke med i undersøgelsen.  
Kilde: OECD (2003a). 
 
OECD har endvidere – ved flere undersøgelser af de 15 landes pensionssystemer – 
fundet, at pensionssystemerne generelt ikke er aktuarisk neutrale. Enten før eller ved 
den officielle pensionsalder vil der være et fald i pensionsformuen og dermed til-
skyndelse til tidlig tilbagetrækning. 
 
I Nederlandene og i Frankrig betyder et års ekstra arbejde et tab i pensionsformuen, 
som svarer til henholdsvis 82 pct. og 66 pct. af den årlige arbejdsindkomst, jf. figur 
4.8a. Dette kombineret med en høj kompensationsgrad medfører meget stærke inci-
tamenter til tidlig tilbagetrækning. 
 
I USA og Japan øges pensionsformuen, hvis arbejde vælges frem for tidlig tilbage-
trækning. Dertil kommer, at disse lande har en relativt lav kompensationsgrad før 
pensionsalderen.  
 
Ved pensionsalderen bliver incitamenterne til tilbagetrækning øget. Pensionsformuen 
falder i mange lande ved fortsat arbejde, jf. figur 4.8b, og kompensationsgraden er re-
lativt høj.  
 
Under pensionisttilværelsen vil en reduktion i pensionen, som følge af en lønind-
komst, også reducere incitamentet til fortsat at arbejde. I de fleste EU-lande er der 
nu mulighed for at akkumulere begrænset indtjening og indkomst som pensionist.  
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Figur 4.8a Figur 4.8b 
Ændring i pensionsformue ved tidlig  
tilbagetrækning 

Ændring i pensionsformue ved den  
officielle pensionsalder 

-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30

-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30

U
SA

C
H

E
FI

N U
K

N
O

R
D

EU ES
P

IT
A

JP
N

SW
E

FR
A

N
LD

Pct.Pct.

 

 

-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30

-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30

U
K

U
SA JP

N
N

LD
C

H
E

D
EU

SW
E

FI
N

N
O

R
FR

A
ES

P
IT

A

Pct. Pct.

 
 
Anm.: I figur 4.8a er beregnet et gennemsnit for årene mellem den tidligst mulige tilbagetrækningsalder og pensi-

onsalderen. For yderligere anmærkningerne se figur 4.6.  
Kilde:  OECD (2003a). 
 
De seneste pensionsreformer 
Flere lande har indført væsentlige pensionsreformer i de seneste år. Det gælder 
blandt andet Finland, Frankrig, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Tyskland og Østrig. Fælles for disse reformer er, at de sigter på at forbedre balancen 
mellem det enkelte individs bidrag til og træk på pensionssystemerne gennem livslø-
bet.  

I mange lande styrkes de økonomiske incitamenter til at blive i arbejde, og adgangen 
til tidlig tilbagetrækning reduceres. Portugal har eksempelvis vedtaget, at tilbagetræk-
ningsalderen for offentligt ansatte hæves fra 60 til 65 år over perioden 2006-2015. 
 
Disse tiltag vil øge udbuddet af arbejdskraft. Eksempelvis forventes i Østrig en for-
øgelse af den generelle erhvervsfrekvens med 9 pct.-enheder til 76 pct. i 2040 og en 
forøgelse af erhvervsfrekvensen for de 60-64-årige fra 10 pct. i 2000 til 42 pct. i 2040 
som følge af pensionsreformen. 
 
I flere lande reduceres kompensationsgraden. I Tyskland søger man at sikre finansie-
ringskilden ved at tilpasse pensionsydelsen efter forholdet mellem bidragsyderne, de 
beskæftigede, og bidragsmodtagerne, de pensionerede. I Sverige kobles ind- og udbe-
talinger i vidt omfang for den enkelte borger. 
 
En række lande knytter i stigende omfang pensionen til den gennemsnitlige levealder, 
således at når levealderen stiger, reduceres den årlige pensionsydelse eller pensionsal-
deren hæves. En sådan mekanisme gør pensionssystemet robust over for variationer 
i levealder, idet den enkeltes samlede pension over livsforløbet i gennemsnit fasthol-
des. Det gælder blandt andet Finland, Frankrig, Italien, Tyskland og Sverige.  
 
Reformerne i de enkelte lande er uddybet i appendiks 4.1. 
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De fremtidige pensionsreformer 
Flere lande mangler fortsat at reformere og fremtidssikre deres pensionssystem. For 
de lande, der har indført reformer, er det generelle billede, at de trods væsentlige 
fremskridt ikke er tilstrækkelige til at sikre holdbarheden i de offentlige finanser på 
langt sigt. Dertil kommer, at mange reformer indfases over mange år, hvorved effek-
terne af reformerne udskydes. 
 
 
4.4 Sundhedsområdet 
I de fleste EU-lande udgør sundhedsudgifterne en større og større andel af BNP, jf. 
figur 4.9. Det skyldes ændringer i befolkningssammensætningen, et øget udbud af 
sundhedsydelser og et betydeligt efterspørgselspres i sektoren.  
 

Figur 4.9 
Sundhedsudgifter, 1993 og 2003 
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Anm.:  Afgrænsningen mellem sundhedssektoren og andre sektorer – især socialsektoren – varierer mellem EU-

landene. Det vanskeliggør sammenligning på tværs af lande. Data for Slovakiet er fra 1997 og 2002. For Sve-
rige, Ungarn, Østrig, Irland, England, Luxembourg og Polen er 2003-tallet erstattet med 2002-tal.  

Kilde:  OECD Health Data 2005. 
 
Forbruget af sundhedsydelser er ujævnt fordelt i befolkningen. Eksempelvis var sy-
gehusydelserne i Danmark i 2001 knap seks gange højere for en gennemsnitlig bor-
ger over 65 år end for en gennemsnitlig borger under 24 år, jf. figur 4.10a.  
 
Den demografiske udvikling med flere ældre vil derfor i sig selv medføre flere sund-
hedsudgifter ved uændret serviceniveau. Det skønnes, at denne effekt alene vil med-
føre en udgiftsstigning på 1 til 5 pct.-enheder af BNP i forskellige EU-lande, jf. figur 
4.10b. For Danmark kan væksten i sundhedsudgifterne beregnes til 2,8 pct.-enheder 
af BNP under den samme mekaniske forudsætning om fastholdt alders- og kønsfor-
delt forbrug pr. individ i forhold til BNP. Det er formentlig et overkantsskøn, da der 
i denne beregning ikke tages hensyn til, at den udgiftstunge alder kan forskydes i takt 
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med længere levetid og dermed medføre en udskydelse af det enkelte individs træk 
på sundhedssystemet. 
 

Figur 4.10a Figur 4.10b 
Aldersfordelte udgifter til sygehuse,  
medicin og sygesikring i Danmark, 2003 

Forventet stigning i sundhedsudgifter i 
EU15-lande som følge af demografiske 
ændringer i befolkningen, 2009-2050 
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Anm.:  Ikke alle udgifter til sundhedsvæsenet kan 
 fordeles efter alder.  
Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2005) 
             og egne beregninger. 

 Anm.:  For Danmark er 2009 erstattet af 2011. 
 For Grækenland, Nederlandene, Irland,  
             Luxemburg og Sverige er 2009 erstattet af 
             2008. Værdien for Luxemburg er ikke til- 
             gængelig. 
Kilde:  Kommissionen (2005b). 

   
Sundhedsvæsenet bliver løbende i stand til at tilbyde flere og flere behandlinger som 
følge af den medicinske og den tekniske udvikling. Forskning og ny teknologi kan 
lede til, at eksisterende behandlinger bliver mere skånsomme og dermed kan gen-
nemføres hurtigere og med færre omkostninger. Men udbuddet af nye behandlinger 
medfører isoleret set et udgiftspres.  
 
Endelig er der også et efterspørgselspres, der skyldes, at markedet for sundhedsydel-
ser – og især sygehusydelser6 – er fundamentalt anderledes end de fleste andre mar-
keder. Efterspørgslen opstår ofte akut, og opfyldelsen af efterspørgslen kan være af 
essentiel betydning for den enkelte. Dette, kombineret med at behandlingen kan væ-
re meget ressourcekrævende, gør, at det i alle EU-lande kun i mindre grad er patien-
ten selv, der betaler for ydelsen. I stedet finansieres ydelserne i overvejende grad so-
lidarisk ved skatter eller ved indbetalinger til sygekasser.  
 
Prisen på ydelserne påvirker derfor kun i meget begrænset omfang efterspørgslen for 
den enkelte patient, og efterspørgslen kan potentielt blive meget stor, med mindre 
der findes metoder til at begrænse efterspørgslen, i form af for eksempel en vis grad 
af brugerbetaling eller visitation hos praktiserende læger.  

                                                                                                                                                                                                                                                             
6 Udgifterne til sygehuse udgør størstedelen – ca. tre fjerdedele – af sundhedsudgifterne i Danmark, jf. Danmarks 
Statistik (2005), Statistisk Tiårsoversigt 2005. 
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De seneste sundhedsreformer 
Som følge af det fortsat stigende udgiftspres på sundhedsområdet er det vigtigt, at 
EU-landene løbende reformerer området. Flere lande har således fremlagt reformer 
af sundhedsområdet, men kun få lande har implementeret dem.  
 
I Tyskland er vedtaget en reform, der sigter på at reducere udgifterne til sundheds-
området og øge effektiviteten i de offentligt finansierede sundhedsudgifter blandt 
andet ved øget brugerbetaling, jf. boks 4.9. Der er dog behov for yderligere reformer, 
ikke mindst i forhold til den længerevarende behandling.7 
 

Boks 4.9 
Sundhedsreform i Tyskland 

 
Sundhedsreformen i Tyskland blev vedtaget i januar 2004. Den ændrer rammerne for udgifterne på 
sundhedsområdet. Hovedelementerne er: 
 
Mere konkurrence og strammere styring på medicinområdet. Nye regler for det offentlige tilskud 
til receptpligtig medicin, således at apotekernes tilskud på medicin ikke i fremtiden vil afhænge af 
prisen. Dertil kommer, at nypatenteret medicin, der ikke medfører nye behandlingsmuligheder, 
fremover vil følge prisregler for eksisterende medicin. Tidligere blev al nypatenteret medicin favorise-
ret prismæssigt. Salget af ikke-receptpligtig medicin udbredes til flere sælgere for at øge konkurren-
cen. OECD vurderer, at sidstnævnte vil få priserne til at falde. 
 
Brugerbetaling på sundhedsydelser. Voksne skal fremover betale 10 pct. af udgifterne til sund-
hedsydelser og receptpligtig medicin, dog min. 5 euro og maks. 10 euro pr. gang. Der er sat et loft for 
den maksimale andel af den årlige indkomst, som borgere skal anvende til sundhedsydelser, på 2 
pct., dog 1 pct. for kronisk syge. OECD forventer, at brugerbetalingen vil øge effektiviteten.  
 
Aktivitetsafhængige budgetter på sygehusene. Fra 2005 vil hospitalernes budgetter afhænge af 
den faktiske produktion, opgjort efter de såkaldte diagnose-relaterede grupper, DRG. 
 
Kilde: OECD (2004a). 
 

 
I Portugal er både i 2002 og i 2005 vedtaget omfattende reformer af sundhedsvæse-
net. Hensigten med reformerne er blandt andet at reducere sundhedsudgifterne via 
strammere styring af medicinudgifterne og effektivisering af sygehusvæsenet ved at 
ændre organiseringen for en del af sygehusene, jf. boks 4.10. 
 
I Frankrig er budgetterne for sundheds- og socialområdet blevet overskredet i adskil-
lige år, og flere forsøg på at få bedre kontrol med udgifterne har ikke ændret situati-
onen. Med sundhedsreformen fra 2004 søges det at reducere omkostningerne på 
sundhedsområdet via blandt andet øget brugerbetaling og øget effektivisering, jf. boks 
4.11. Reformen indeholder desuden flere elementer af overvågning af sundhedsom-
rådet. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
7 Beregninger tyder på, at der vil være et underskud på 10 mia. EUR i 2020 i socialvæsenet med det nuværende ser-
viceniveau og med den lovfastlagte finansiering på 1,7 pct. af lønsummen (OECD, 2004a).  
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Boks 4.10 
Sundhedsreform i Portugal 

 
En omfattende sundhedsreform blev vedtaget i Portugal i 2002, og også i 2005 har man vedtaget 
ændringer på sundhedsområdet. Reformerne effektiviserer og højner kvaliteten for sundhedsydelser 
og ændrer samtidig rammerne for udgifter på sundhedsområdet. 
 
Effektivisering af hospitalsvæsenet: Omlægning af mellemstore hospitaler til offentlige selskaber 
mens de største og mindste hospitaler forbliver under offentlig ledelse. Samtidig introduceres an-
vendelse af offentligt-privat partnerskab for nye hospitaler. 
 
Kontraktbaserede budgetter på sygehusene: Budgetterne er fra 2004/2005 baseret på kontraktbe-
stemte produktionsniveauer. Der vil være mulighed for finansielle belønninger til hospitaler, som for-
bedrer resultaterne, kvaliteten og produktiviteten.  
 
Nedbringelse af ventelister: Ventelisterne nedbringes ved blandt andet at sende patienterne på pri-
vathospitaler. 
 
Udlicitering af ældreplejen: Det nyoprettede Nationale Netværk for Ældrepleje skal primært baseres 
på kontrakter med private ældreplejeselskaber.  
 
Mere konkurrence og strammere styring på medicinområdet: Der indføres forpligtelse til at oply-
se om eventuelle billigere mærker af et medicinalprodukt. Der indføres endvidere en ny standardise-
ret receptformular, som fastlægger rammer for muligheden for at tildele receptpåkrævet medicin. 
 
Oprettelse af et agentur for sundhedsregulering: Agenturet har blandt andet som funktion at re-
gulere alle de aktører, som yder sundhedspleje. Agenturet kan indføre sanktioner, herunder uddele 
bøder. 
 
Kilde: Portuguese Republic (2005). 
 

 
Boks 4.11 
Sundhedsreform i Frankrig 

 
I Frankrig er i 2004 blevet vedtaget en sundhedsreform med følgende hovedelementer:  
 
Overvågning af budgettet for sundhedsområdet: Der oprettes en ”early-warning”-komite, som 
følger udgiftsudviklingen og advarer Parlamentet og regeringen mfl., hvis udgifterne overstiger bud-
gettet med 0,75 pct. 
 
Effektivisering af sundhedsplejen: Der introduceres en elektronisk personlig lægejournal, således at 
lægerne får et bedre overblik over den enkelte patients sundhedstilstand.  
 
Større indsats mod svig og misbrug af systemet: Indsatsen skærpes over for patienter med kroni-
ske sygdomme og patienter på sygeorlov. 
 
Øget anvendelse af brugerbetaling: Der introduceres et patientbidrag for hver behandling på 1 eu-
ro, dog maksimalt 1 euro pr. dag og 50 euro pr. år. Gravide kvinder mfl. er dog undtaget for dette. 
 
Overvågning og evaluering af sundhedsvæsenet: Der oprettes en central offentlig videnskabelig 
institution, som blandt andet skal evaluere sundhedsydelserne og give anbefalinger til omsorg af høj 
kvalitet. 
 
Kilde: OECD (2005a). 
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De fremtidige sundhedsreformer  
Der er fortsat et behov for reformer på sundheds- og socialområdet i mange lande, 
hvis de offentlige finanser på sigt skal være holdbare.  
 
Fremtidige reformer kan blandt andet søge at fremme effektiviteten via øget produk-
tivitet og omkostningseffektivisering. De elementer, der har været drøftet i EU-
landene, er en mere udbredt anvendelse af kontrakter, forbedrede betalingssystemer, 
forbedrede incitamentsstrukturer samt en mere udbredt anvendelse af brugerbeta-
ling. Samtidig kan det løbende overvejes, om der er mulighed for en mere effektiv 
organisering af sundhedsområdet. 
 
 
4.5 Produktmarkederne  
Produktmarkederne er alle de markeder, hvor fysiske produkter og serviceydelser 
handles. På EU-niveau har man i høj grad opnået et fælles marked for fysiske pro-
dukter, mens et reelt indre marked for en lang række serviceydelser endnu ikke er 
opnået. På specifikke områder, som eksempelvis bankforretninger, teleservices mv. 
er man dog kommet langt med en fælles regulering. 
 
Betingelserne for et velfungerende produktmarked er blandt andet et velfungerende 
indre marked. Dette afsnit omhandler derfor implementeringen af direktiverne for 
det indre marked, herunder liberaliseringen af netværksindustrierne. Herudover om-
fatter afsnittet emner som iværksætteri, statsstøtte og konkurrence. Disse områder 
påvirker alle udviklingen på produktmarkederne og er derfor vigtige indikatorer for, 
om de valgte politikker og initiativer har den tilsigtede effekt. 
 
Det indre marked 
Et centralt element i bestræbelserne på at sikre effektive markeder i de enkelte EU-
lande er fuld realisering af det indre marked. Arbejdet hermed sikres primært ved 
udarbejdelse af fælles regler – i form af direktiver – som skal implementeres i natio-
nal lovgivning. 
 
Mange lande har imidlertid efterslæb i implementeringen af disse direktiver i national 
ret, og dermed opnås ikke det fulde udbytte af de fælles regler. Store lande som 
Frankrig, Tyskland og Italien har et relativt stort implementeringsunderskud, mens 
Danmark og Spanien er forholdsvist langt fremme med indførelsen af indre markeds 
direktiverne i national lovgivning, jf. tabel 4.1. Målet er at have et implementeringsun-
derskud på maksimalt 1,5 pct. 
 
Inden for de seneste fem år har implementeringsunderskuddet varieret en del. I 2000 
var 3,5 pct. af direktiverne for EU15 ikke implementeret til tiden, mens det tilsvaren-
de tal i 2002 var 1,8 pct. Fra november 2004 til juni 2005 er der imidlertid sket en be-
tydelig forbedring, idet underskuddet faldt med 0,8 pct.-enheder for EU15. Medtages 
de ti nye medlemslande er forbedringen endnu tydeligere, jf. figur 4.11. 
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Tabel 4.1 
Implementeringsunderskud pr. 1. juni 2005 

 
 

 

Implementerings-
underskud 

(pct.) 

Antal direktiver 
der mangler  

at blive  
implementeret 

Antal direktiver 
hvor implemen-

teringen er  
mere end to år 

forsinket 

 

 Danmark 0,8 13 0  
 Finland 0,8 13 1  
 Sverige 1,4 22 3  
 Tyskland 1,4 22 7  
 Spanien 1,4 22 1  
 Storbritannien 1,4 23 5  
 Nederlandene 1,6 25 2  
 Irland 1,6 26 1  
 Østrig 1,8 29 3  
 Frankrig 2,4 38 4  
 Belgien 2,4 38 2  
 Portugal 3,4 54 0  
 Grækenland 3,7 59 6  

 Luxembourg 4,0 64 7  
 Italien 4,1 66 7  
   
 
Anm.: Underskuddet angiver den andel af indre markeds direktiverne, der endnu ikke er integreret i national lov-
 givning, i forhold til det totale antal direktiver. Forsinkede implementeringer er direktiver med deadlines før 
 30. april 2003, som pr. 1. juni 2005 endnu ikke er implementeret.  
Kilde: Kommissionen (2005c). 
 

Figur 4.11 
Implementeringsunderskud, 2000-2005 
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Anm.:  Underskuddet angiver den andel af indre markeds direktiverne, der endnu ikke er integreret i national lov-

givning, i forhold til det totale antal direktiver.  
Kilde:  Kommissionen (2005c). 
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Konkurrence og konkurrencelovgivning 
Et velfungerende indre marked gavner konkurrencen, idet virksomhedernes marke-
der udvider sig fra at være primært nationale til at være internationale. For forbruger-
ne vil åbne markeder med tiden medføre konvergerende priser. 
 
Konkurrence er af stor betydning for væksten i samfundet og sikringen af den frem-
tidige velstand. En skarp konkurrence gavner forbrugerne, idet virksomhederne der-
ved presses til at nytænke og bruge ressourcerne bedst muligt. Monopollignende til-
stande vil derimod, alt andet lige, presse priserne i vejret. En virkningsfuld konkur-
rencelov kombineret med en effektiv håndhævelse er derfor faktorer, der kan trække 
konkurrencen i den rigtige retning. 
 
Prisniveauet og regulering 
Mangelfuld konkurrence afspejles som oftest i prisforskelle. Forskellige prisniveauer 
tyder på, at markederne ikke er helt åbne, og at landene dermed ikke drager fuld for-
del af hinanden som handelspartnere. Forskellene efter moms og afgifter kan dog 
også skyldes, at der er forskel på transportomkostninger samt landespecifikke salgs-
omkostninger.  
 
De danske priser ekskl. moms og afgifter var ca. 7 pct. højere i 2004 end gennemsnit-
tet for en række eurolande8, jf. tabel 4.2. En analyse fra Konkurrencestyrelsen fra for-
året 2005 indikerer, at et relativt højt dansk produktivitetsniveau – og dermed lønni-
veau – i fremstillingssektoren medfører højere lønninger også i servicesektoren, 
hvorved priserne i servicesektoren bliver højere end i andre lande. Det kan ifølge 
analysen – med betydelig usikkerhed – anslås at forklare halvdelen af de højere priser 
i Danmark.9 Den resterende prisforskel kan blandt andet afspejle, at konkurrencen er 
mindre hård i Danmark end i udlandet. 
 
Det relative danske prisniveau har de seneste år ligget stabilt på trods af, at konkur-
renceloven er strammet, og at flere områder af økonomien er blevet liberaliseret.  
 
Reguleringer af markederne kan virke hæmmende på konkurrencen. I forhold til det 
europæiske gennemsnit har Danmark et mindre reguleret marked end mange andre 
europæiske lande, jf. figur 4.12. Der er dog en forholdsvis stor spredning inden for 
EU, og lande som Storbritannien og Irland har således et mindre reguleret produkt-
marked end Danmark. Der er for alle landes vedkommende sket betydelige redukti-
oner i mængden af reguleringer. Ændringen fra 1998 til 2003 er særlig bemærkelses-
værdig for Finland og Italien. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             
8 På nogle områder er Danmark relativt billigere end andre EU-lande. Det gælder for eksempel øl, kaffe, elektricitet, 
kommunikation samt planter og blomster. 
9 Analysen er baseret på Balassa-Samuelson-effekten, som indebærer, at produktivitetsforskelle i fremstillingssektoren 
kan udgøre en vigtig årsag til variation i det samlede prisniveau på tværs af lande, jf. Konkurrencestyrelsen (2005). Et 
relativt højt produktivitetsniveau – og dermed lønniveau – i fremstillingssektoren kan således have afsmittende effekt 
på løn- og prisniveauet i servicesektoren og dermed på det generelle prisniveau i landet i forhold til andre lande. 
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Tabel 4.2 
Danmarks nettopriser sammenlignet med en række euro-lande 

 
 EU8=100 2000 2002 2004  

 Danmark 104 106 107  
 Belgien 99 95 95  
 Tyskland 105 105 105  
 Frankrig 102 100 100  
 Irland 96 106 102  
 Italien 92 94 95  
 Nederlandene 96 95 93  
 Østrig 97 98 98  
 Finland 107 107 105  
   
 
Anm.:  Nettoforbrugerpriserne er forbrugerpriserne (PPP) renset for moms og afgifter. Beregningerne er vægtet i 

forhold til befolkningsstørrelser. Grækenland, Spanien, Portugal og Luxembourg er ikke med i analysen 
grundet deres struktur- og lønmæssige forskelle i forhold til Danmark. Det bemærkes i øvrigt, at pristallene 
skal tages med forbehold, idet der er en række usikkerheder knyttet til Eurostats prisindsamlinger, således at 
år til år ændringerne i en række tilfælde er meget usikre. EU8 angiver gennemsnittet af landene i tabellen eks-
klusiv Danmark. 

Kilde:  Eurostat og egne beregninger. 
 

Figur 4.12 
Indikatorværdi for produktmarkedsregulering 
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Anm.:  Der angives en indikatorværdi fra 0-6, hvor 0 er den mindst restriktive. Punkterne angiver niveauet for den 

samlede produktmarkedsregulering i 1998. 
Kilde:  OECD (2005c). 
 
Iværksætteri 
De små- og mellemstore virksomheder (SMV’ere) udgør 99 pct. af samtlige virksom-
heder i EU og står for to tredjedele af beskæftigelsen. 
 
Inden for EU er der stor forskel på vilkårene for start af virksomhed. Danmark er 
det land i EU, hvor iværksættere har de bedste vilkår, da der i Danmark ikke er ad-
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ministrationsomkostninger forbundet med iværksætteri, og det samtidig kun tager 
nogle få dage at få registreret sin virksomhed, jf. figur 4.13a og b. Det er primært i de 
nye medlemslande, at byrden for opstart af virksomhed er høj. I lande som Ungarn, 
Slovakiet, Slovenien og Estland (og blandt de gamle EU-lande Portugal) tager det 
over 50 dage at registrere en virksomhed, mens det i lande som Danmark, Frankrig, 
Nederlandene og Italien tager under 14 dage. 
 

Figur 4.13a  Figur 4.13b 
Omkostninger ved start af virksomhed Antal dage det tager at starte virksomhed 
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Kilde: Verdensbanken og Djankov et al. (2002).  
 
I de lande, hvor administrationsbyrden for start af virksomhed er lille, skyldes det 
blandt andet en omfattende brug af internettet. I lande som for eksempel Danmark, 
Frankrig og Sverige er det muligt at foretage digitale indberetninger samt at finde op-
lysninger om love, regler, standardkontrakter og diverse vejledninger på internettet.  
 
Mange lande arbejder på at gøre det lettere at starte virksomhed. Hvis det er for dyrt 
enten at starte eller omvendt at afvikle en virksomhed, kan det afholde nogle iværk-
sættere fra at starte egen virksomhed. En række lande, såsom Frankrig, Italien, Østrig 
og Portugal, har eksempelvis taget initiativ til at reducere tiden og omkostningerne i 
forbindelse med start af virksomhed, jf. boks 4.12. Herudover overvejer en del lande 
at indføre selektive skattenedsættelser samt at give konsulentbistand i forbindelse 
med opstarten. 
 
Danmark ligger relativt højt placeret blandt EU-landene med hensyn til antallet af 
nystartede virksomheder pr. indbygger. Der startes således omkring 16.000 nye virk-
somheder hvert år, og godt 5 pct. af voksne danskere er involveret i iværksætterakti-
viteter, enten ved selv at starte virksomhed eller ved at spille en ledende rolle i udvik-
lingen af en ny virksomhed, jf. figur 4.14.  
 
Niveauet i Danmark er dog fortsat noget under niveauet i for eksempel USA. Denne 
forskel skyldes formentlig, at USA har en relativt stor privat sektor i forhold til 
Danmark. Også i lande som Frankrig, Storbritannien og Irland startes flere virksom-
heder end i Danmark. Flere forhold peger på, at betingelserne efter start ikke er op-
timale, og at det derfor afholder nogle iværksættere fra at entrere markedet.  
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Boks 4.12 
Reformer på iværksætterområdet i EU, 2001-2004 

 
Der har gennem årene været en særlig fokus på at lette opstartsfasen. Inden for de senere år har med-
lemslandene dog i højere grad end tidligere arbejdet for at lette de administrative byrder og regule-
ringer for små og mellemstore virksomheder. 
 

  Reducering af adm. byrder Lette opstarten1  
 Belgien 2004 2002  
 Danmark 2001, 2003, 2004 2002, 2003  
 Finland  2001, 2003  
 Frankrig 2003 2002  
 Grækenland 2001 2001, 2002, 2004  
 Irland    
 Italien 2001   
 Luxembourg  2004  
 Nederlandene 2004 2004  
 Portugal 2003 2002  
 Spanien  2001, 2003  
 Storbritannien  2001, 2004  
 Sverige 2004   

 Tyskland 2004   
 Østrig  2001, 2002  
  

1) Eksempelvis ”one-stop-shops” og konsulentbistand. 
Kilde: Cardiff rapporter. 

 

 

 
 

Figur 4.14 
Andel af befolkningen involveret i start af nye virksomheder, 2004 
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Anm.:  Andel af befolkning (18-64 år), der har været direkte involveret i opstart eller drift af en ny virksomhed. 
Kilde:   Global Entrepreneurship Monitor (2005).  
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Statsstøtte 
Der har igennem de senere år været øget fokus på at mindske niveauet for statsstøtte 
og samtidig omallokere den resterende støtte fra individuelle virksomheder eller sek-
torer til horisontale formål. Sådanne formål kan eksempelvis være energi/miljø og 
beskæftigelse/uddannelse.  
 
Det øgede fokus har bevirket, at det Europæiske Råd siden 2000 har vedtaget en 
række konklusioner om emnet. På det europæiske rådsmøde i Stockholm i 2001 for-
pligtede medlemslandene sig til at ”demonstrere en nedadgående trend i statsstøtte i 
relation til BNP inden 2003”. På rådsmødet i marts 2005 blev det igen slået fast, at 
medlemslandene skulle ”fortsætte nedbringelsen af det generelle niveau for statsstøt-
te under hensyntagen til eventuelle markedssvigt”. 
 
Ved at reducere statsstøtteniveauet i Europa og samtidig omlægge den til horisontale 
formål vil støtten blive anvendt på den mest effektive måde. Herved er det muligt at 
fremme de ønskede mål og samtidig undgå utilsigtede negative virkninger i form af 
konkurrenceforvridning og/eller spild af offentlige ressourcer. 
 
Statsstøtteniveauet for hele EU er faldende, om end støtten ikke falder så markant 
som i 1990’erne. Siden lanceringen af Lissabon-strategien i 2000 har trenden imidler-
tid været mere stabil end nedadgående, jf. figur 4.15a. 
 
I fire medlemslande steg støtten som andel af BNP imidlertid: Storbritannien, Sveri-
ge, Italien og Portugal. For de tre første landes vedkommende skyldtes stigningen 
dog hovedsagelig en forøgelse af den horisontale støtte, jf. figur 4.15b. 
 

Figur 4.15a Figur 4.15b 
Statsstøtte i EU, 1992-2003 Statsstøtte i EU-landene, 2003 
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Anm.: Statsstøtte ekskl. jernbane. 
Kilde: Kommissionen (2005d) og Kommissionens online statsstøtte ”scoreboard indicators”. 
 
For EU som helhed er der også en generel tendens til, at en større andel af støtten 
gives til horisontale, og dermed mindre forvridende, formål, jf. figur 4.16a. I 2003 var 
80 pct. af statsstøtten således allokeret til horisontale formål. Dette skyldes hovedsa-
geligt store stigninger i støtten til miljø, små- og mellemstore virksomheder og forsk-
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ning og udvikling. Kun i lande som Portugal, Spanien, Irland, Tyskland og Frankrig 
udgør andelen af statsstøtte øremærket til horisontale formål under 80 pct., jf. figur 
4.16b. 
 

Figur 4.16a Figur 4.16b 
Statsstøtte allokeret til horisontale formål, 
1992-2003 
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Anm.: Samlet støtte er ekskl. landbrug, fiskeri og transport. 
Kilde: Kommissionen (2005d) og Kommissionens online statsstøtte ”scoreboard indicators”. 
 
Konkurrence på infrastrukturområdet 
Infrastrukturområdet omfatter de såkaldte netværksindustrier, såsom telekommuni-
kation, elektricitet, gas, post og jernbaner. Disse industrier har traditionelt været ka-
rakteriseret ved at have monopolstatus. Inden for de senere år er der på EU-niveau 
lagt et betydeligt arbejde i at liberalisere disse industrier, hvilket blandt andet har væ-
ret muliggjort af ny teknologi. 
 
Der er dog områder, hvor det er mest hensigtsmæssigt at bibeholde et naturligt mo-
nopol. Det vil ofte være tilfældet for fysiske net. For sådanne områder kan incita-
mentet til effektivitet ikke komme fra konkurrence, idet det rent samfundsmæssigt 
ikke vil være optimalt at have parallelle net, som konkurrerer med hinanden. I sådan-
ne tilfælde kan man vælge at opsplitte en tidligere monopolvirksomhed og konkur-
renceudsætte de dele, som ikke udgør et naturligt monopol, samtidig med at der gen-
nem passende regulering sikres lige adgang for alle udbydere til monopoldelen, ek-
sempelvis de fysiske net.  
 
Der er sket væsentlige fremskridt med hensyn til at liberalisere energiområdet, og for 
eksempel Storbritannien, Østrig, Tyskland, Spanien, Nederlandene og Danmark har 
liberaliseret deres energimarkeder 100 pct. En række andre lande har derimod enten 
ikke liberaliseret deres gasmarked eller kun åbnet det marginalt, jf. figur 4.17a. 
 
For de mindre åbne markeder har den største eludbyder ofte over 70 pct. af mar-
kedsandelene, hvilket antyder et svagt konkurrencepres.  
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Den manglende konkurrence på gasmarkedet kan skyldes, at markedet fortsat er 
kraftigt reguleret, særligt set i forhold til tele- og elmarkederne, jf. figur 4.17b. I for-
hold til USA har EU generelt mere regulerede markeder. Kun med hensyn til elektri-
citet og post er det europæiske marked mindre reguleret. 
 

Figur 4.17a  Figur 4.17b 
Grad af markedsåbning på energiområdet, 
2003 
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Anm.: Der angives en indikatorværdi fra 0-6, hvor 0 er den mindst restriktive. 
Kilde:  Kommissionen (2005e) og OECD (2005c). 
 
For områderne telekommunikation, post og jernbaner er der ligeledes stor forskel på, 
hvor meget landene har åbnet op for konkurrence. Finland åbnede som et eksempel 
allerede sit telemarked i 1994, mens Letland og Litauen først åbnede deres markeder 
i 2003. Mange landes postvæsener er blevet liberaliseret, dog hovedsageligt inden for 
kurerpost. På jernbaneområdet er det også kun dele af sektoren, som hovedregel 
fragtdelen, der er liberaliseret. 
 
De seneste reformer på produktmarkedet 
I de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer er der fastlagt konkrete indsats-
områder for den økonomiske politik i EU-landene, herunder også for produktmar-
kedet, jf. boks 4.13. 
 
Danmark er af Kommissionen særligt blevet opfordret til at forbedre konkurrencesi-
tuationen og i sammenhæng hermed opnå en reduktion af de relativt høje priser. 
Analyser viser, at konkurrencen i dansk økonomi kunne være bedre. Regeringen har 
derfor i juni 2004 iværksat en ny konkurrencepolitisk handlingsplan, som har til for-
mål at forbedre konkurrencesituationen i Danmark.  
 
Udover en række nye tiltag ses indsatsen blandt andet på bogmarkedet. Det har siden 
2001 været muligt at købe bøger i supermarkederne, som selvstændigt kan fastsætte 
prisen, jf. boks 4.14. 
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Boks 4.13 
De overordnede økonomisk-politiske retningslinjer vedrørende produktmarkedet, 2005-2008 

 
I de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer er der lagt vægt på følgende tiltag inden for pro-
duktmarkedet: 
 
1) Fremme konkurrence på vare- og tjenestemarkedet, særligt ved (i) at mindske implementeringsunder-

skuddet mht. indre markeds direktiverne samt fjerne de tilbageværende hindringer for grænseoverskri-
dende aktiviteter, (ii) fremme et fuldt funktionsdygtigt indre marked for tjenesteydelser (iii) flere offent-
lige opgaver skal i udbud, (iv) sikre en mere effektiv håndhævelse af konkurrencepolitikken, (v) fortsæt-
te med at reducere niveauet af statsstøtte og sørge for, at den statsstøtte, der ydes, gives til horisontale 
formål og (vi) liberalisere netværksindustrierne og sørge for, at der er en effektiv konkurrence, samtidig 
med at kvaliteten sikres (…) 

 
2) Bakke op omkring iværksætteri og små og mellemstore virksomheder ved at reducere virksomhedernes 

administrative byrder. Dette skal gøres ved at (i) simplificere skattesystemerne, (ii) ved at forbedre og 
simplificere reguleringerne, (iii) ved at lette adgangen til risikovillig kapital samt (iv) ved at sørge for re-
levant supportservice (…) 

 
3) Øge og forbedre investeringerne i forskning og udvikling, navnlig fra det private erhvervsliv. Det over-

ordnede mål er, at 3 pct. af EU’s BNP skal gå til forskning og udvikling. Medlemslandene bør derfor (i) 
forbedre rammevilkårene og sørge for, at virksomhederne opererer i et tilstrækkeligt konkurrencepræ-
get og attraktivt miljø, (ii) øge effektiviteten og efficiencen af de offentlige investeringer, (iii) videreud-
vikle og gøre brug af incitamenter, der kan virke som løftestang for privat FoU og (iv) sørge for, at der er 
tilstrækkelig mange kvalificerede forskere (…) 

 
Kilde: Det Europæiske Råd (2005). 
 

 
Boks 4.14 
Danmarks liberalisering af bogmarkedet 

 
Udover at liberalisere netværksindustrierne valgte Danmark i 2001 delvist at liberalisere bogmarke-
det. Før liberaliseringen var det udelukkende forlagene og boghandlere, der var berettiget til at sælge 
bøger. Nu har alle ret til at udgive og sælge bøger i Danmark. Herudover er forlagene ikke længere 
forpligtede til at sætte en pris på nye udgivelser, men har nu ret til at vælge, om der skal følge en fast 
pris med de nye udgivelser, eller om det er op til at sælgerne selv at sætte prisen.  
 
På grund af ændrede opgørelsesmetoder for forbrugerprisindekset for bøger er det ikke muligt at 
sammenligne prisniveauet før og efter liberaliseringen. 
 

 
 
4.6 Forskning og udvikling 
På EU-topmødet i Barcelona i 2002 blev det sat som mål, ”… at de samlede udgifter 
til forskning, udvikling og innovation bør øges med henblik på at nærme sig 3 pct. af 
BNP senest i 2010. To tredjedele af disse investeringer bør komme fra den private 
sektor”.  
 
Den såkaldte Barcelona-målsætning har betydet, at der er kommet betydelig mere fo-
kus på forskning og udvikling og prioriteringen heraf. Der er i den forbindelse blevet 
udarbejdet en række initiativer i medlemslandene med det formål at fremme forsk-
ningen i Europa. 
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Det er afgørende, at målsætningens fokusering på ressourceanvendelse ikke driver 
opmærksomheden væk fra det egentlige behov, som er flere forskningsresultater. 
Der bør således være et økonomisk og samfundsmæssigt rationale i at investere flere 
penge på et givet forskningsområde, og herudover skal den fornødne kvalificerede 
arbejdskraft være til stede. Investeringen bør ikke foretages for at nå et højere res-
sourceforbrug. I nogle tilfælde kan det være svært at vurdere, om en investering i sid-
ste ende vil gavne den økonomiske vækst. Både fordi det kan være svært at måle rent 
empirisk, og fordi forskning, særligt grundforskning, rent afkastningsmæssigt er et 
usikkert område.  
 
De samlede danske investeringer i forskning og udvikling ligger over gennemsnittet i 
EU. Det gælder både for den private og den offentlige forskning og udvikling. De 
samlede danske investeringer i forskning og udvikling udgør 2,6 pct. af BNP fordelt 
med 1,8 pct. på den private del og 0,8 pct. på den offentlige del.10 Dermed er Dan-
mark kun overgået af Sverige og Finland inden for EU, jf. figur 4.18a.  
 
For EU samlet set – også over tid – er investeringsniveauet lavere end i USA. I 2003 
lå investeringsniveauet på 2,6 pct. i USA, mens det tilsvarende tal for EU25 lå på 1,9 
pct., jf. figur 4.18b. Denne forskel skyldes generelt, at det private investeringsniveau er 
højere i USA end i EU. Der er dog stor forskel mellem EU-landene. De danske inve-
steringer i forskning og udvikling er således på samme niveau som USA’s med no-
genlunde ens fordeling mellem den private og offentlige sektor. 
 

Figur 4.18a Figur 4.18b 
Investeringer i FoU for udvalgte lande, 
2003 
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Kilde:  OECD (2005b) samt opdatering af de danske tal til 2003. 
 
Spørgsmålet er således, hvorfor der er så stor forskel mellem den private sektor i EU 
og i USA. Nogle analyser peger på, at adgangen til risikovillig kapital er relativt be-

                                                                                                                                                                                                                                                             
10 Kilde: Opgørelse fra Center for Forskningsanalyse, august 2005. Hertil kommer skatteudgifterne som følge af eks-
tra fradragsmuligheder for forskningsudgifter som skønsmæssigt udgør 3 mia. kr. om året, svarende til 0,2 pct. af 
BNP. 
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grænset i EU i forhold til USA. Herudover kan manglende udbud af videnarbejdere 
samt mindre gunstige rammebetingelser for disse være et problem, jf. boks 4.15. 
 

Boks 4.15 
Rammebetingelserne for FoU er ikke optimale i Danmark 

 
I en analyse udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for økonomisk forskning og ana-
lyse (FORA) benchmarkes en række rammebetingelser på videnområdet. Fokusområderne er blandt 
andet udgifter til uddannelse, incitamenter til uddannelse, kvaliteten af uddannelse, ledelseskompe-
tencer og om organisationsformerne er fleksible, jf. FORA (2004).  
 
Generelt synes lande som USA, Finland og Sverige at have de bedste rammebetingelser. De tre lande 
udmærker sig særligt ved, at relativt mange tager en videregående uddannelse af høj relevans, og at 
de har gode ledelseskompetencer.  
 
Resultaterne viser tre ting; 1) at relativt få i Danmark tager en videregående uddannelse, 2) at be-
skæftigelsesgraden for de højtuddannede sammenlignet med de lavt uddannede er lav, og 3) at virk-
somhedernes ledelseskompetencer kunne være bedre. Det første resultat henviser til det faktum, at 
kun en lille andel af den danske befolkning har en videregående uddannelse i forhold til USA, Finland 
og Sverige, og i sammenhæng hermed er andelen, der tager en ph.d., også lav. Herudover betyder 
aflønningsstrukturen, at de danske ledere ikke har et økonomisk incitament til at yde deres bedste.  
 

 
Det lavere omfang af investeringer i FoU i EU sammenlignet med USA er forment-
lig en del af årsagen til, at en række indikatorer for det teknologiske og videnskabeli-
ge afkast af investeringer i FoU, såsom antallet af patenter og videnskabelige publika-
tioner, viser bedre resultater for USA end for EU, jf. figur 4.19a og b og 4.20a og b. Som 
figurerne giver udtryk for, er USA langt foran, om end forskellen mellem USA og 
EU over tid er blevet mindre. Flere lande, herunder særligt Finland og Sverige, klarer 
sig dog bedre end USA. 
 

Figur 4.19a Figur 4.19b 
Antal patenter over tid Antal patenter, 2001 
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Anm.: Antallet af patenter udgør antal patenter registreret både hos de europæiske, amerikanske og japanske pa-

tentmyndigheder. 
Kilde: OECD (2004b) og OECD (2004c). 
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Figur 4.20a Figur 4.20b 
Videnskabelige publikationer over tid Videnskabelige publikationer, 2001 
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Kilde: OECD (2004b) og OECD (2004c). 
 
De seneste reformer på forsknings- og udviklingsområdet 
Med en erkendelse af, at det samfundsmæssige afkast af forskning og udvikling er 
højt, arbejder mange lande med at identificere de rammebetingelser, der 1) giver pri-
vate og offentlige aktører en tilskyndelse til at engagere sig i forskning og udvikling 
og 2) sikrer, at kvaliteten af indsatsen bliver høj. Der er således særligt fokus på ind-
retningen af forskningssystemerne, samt hvorledes forskningsmidlerne udnyttes 
bedst muligt. Nogle eksempler herpå kunne være: 
 
1. Samspil mellem det offentlige og private. Der er i høj grad fokus på at skabe flere net-

værk mellem universiteterne og de private virksomheder. Herved kommer den 
specialiserede viden lettere ud i virksomhederne, der således får bedre mulighed 
for at identificere egnede investeringsmuligheder. 

2. Uddannelse af forskere. Sverige og Finland har begge siden starten af 1990’erne op-
rettet deciderede forskerskoler inden for en række strategiske forskningsområ-
der.  

3. Ledelsen på universiteterne. Flere lande, heriblandt Danmark, har arbejdet på at gøre 
bestyrelserne på universiteterne mere uafhængige blandt andet ved at lade repræ-
sentanter for erhvervslivet få plads i disse.   

4. Prioritering mellem konkurrenceudsatte midler og basisbevillinger. I mange EU-lande 
overvejes, hvorvidt og i hvilket omfang de offentlige forskningsmidler i højere 
grad bør konkurrenceudsættes.  
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Appendiks 4.1  

Pensionsreformer i EU-landene 
Nedenfor præsenteres elementer i pensionsreformer, som er indført i forskellige EU-
lande.  
 
Østrig 
En pensionsreform blev vedtaget i juni 2003 og er fuldt indfaset i 2033. Af centrale 
elementer kan nævnes, jf. OECD (2005d): 
 
• Incitamenter til senere tilbagetrækning styrkes og på sigt afskaffes mu-

ligheden for tidlig tilbagetrækning. Senere tilbagetrækning belønnes, og 
førtidig tilbagetrækning sanktioneres økonomisk, dog med visse undtagelser. 
Fra 2017 afskaffes muligheden for tidlig tilbagetrækning. 

• Lavere pensionsniveau. Antallet af indkomstår, som skal ligge til grund for 
pensionsberegningen, vil løbende stige fra 15 år1 i 2004 til 40 år i 2028.  

• Lavere vækst i pensionerne. Forrentningen af pensionen sænkes fra 2 pct. 
om året til 1,78 pct. Det betyder, at den maksimale dækningsgrad på 80 pct. 
opnås efter 45 års bidrag i stedet for efter 40 år. 

• Grænse for pensionsreduktionen. Det er vedtaget, at reformen højst må re-
ducere pensionerne med 10 pct. i forhold til tidligere. Hensigten er, at borger-
ne skal sikres et pensionsniveau, som ikke afviger mere end 10 pct. fra det for-
ventede. Effekten af reformen reduceres hermed. 

 
Frankrig 
En pensionsreform blev vedtaget i juli 2003. De centrale elementer er, jf. OECD 
(2005e): 
 
• Incitamenter til senere tilbagetrækning styrkes. Borgere, der trækker sig 

tilbage før pensionsalderen, vil blive straffet økonomisk, mens de, der fortsat 
arbejder efter pensionsalderen, får en ”præmie”. 

• Flere bidragsår og med tiden vil bidrag blive koblet med levealder. I pe-
rioden 2004 til 2008 stiger antallet af bidragsår for ret til fuld pension for de 
offentlig ansatte fra 37,5 år til 40 år, svarende til vilkårene for de privatansatte. 
Efter 2008 forøges antallet af bidragsår til 41 for alle, og det gøres afhængigt af 
den forventede levealder. Tanken er, at bidragsår og forventet levealder skal 
stige proportionalt. Det foregår imidlertid ikke automatisk, men efter indstil-
ling fra en uafhængig kommission. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 For visse grupper 18 år. 
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Tyskland 
En pensionsreform blev vedtaget i 2001. Da det i 2004 blev klart, at reformen ikke 
var tilstrækkelig til, at pensionsudgifterne kunne finansieres ved bidrag på 20 pct. af 
lønsummen2, blev en ny reform vedtaget i foråret 2004. De centrale elementer er3, jf. 
OECD (2004a): 
 
• Tilbagetrækningsalderen hæves. Minimumsalderen for tidlig tilbagetræk-

ning øges gradvist fra 60 til 63 år mellem 2006 og 2008, mens den almindelige 
pensionsalder fastholdes på 65 år. Et forslag om at øge pensionsalderen til 67 
år kunne ikke vedtages og behandles først igen i 2010. 

• Lavere pensionsniveau på sigt. Forholdet mellem bidragsydere, de beskæf-
tigede og pensionister vil fra 2005 indgå i beregningen af pensionerne. Der-
med kan pensionsbidragene begrænses til 19,5 pct. af lønbasen indtil 2015, 
hvorefter den stiger til 19,6 pct. i 2017 og 22 pct. i 2030. Dertil kommer, at 
pensionister allerede fra 2004 selv skal betale hele det særlige plejeforsikrings-
bidrag på 1,7 pct. af pensionen mod tidligere halvdelen.  

 
Det tyske pensionssystem er ikke aktuarisk neutralt. OECD vurderer, at en reduktion 
af pensionen ved tidlig tilbagetrækning til et aktuarisk neutralt niveau ville øge er-
hvervsfrekvensen med mellem 0,5 og 1,2 pct. i 2035. 
 
Portugal  
Ændringer i pensionssystemet er vedtaget i 2005. De medfører blandt andet at: 
 
• Tilbagetrækningsalderen hæves. Tilbagetrækningsalderen for offentligt an-

satte hæves fra 60 til 65 år over perioden 2006-2015. 
• Lavere pensionsniveau. Antallet af indkomstår, som kræves for at modtage 

fuld pension, hæves fra 36 til 40 år over perioden 2006-2013. Desuden ændres 
beregningen af pensionen for offentligt ansatte ansat før 1993. 

• Begrænsning af mulighed for tidlig tilbagetrækning. Alle muligheder for 
tidlig tilbagetrækning vil blive revideret med henblik på at reducere eller helt 
fjerne udgifterne til tidlig tilbagetrækning.  

 
Finland  
Reformen blev vedtaget i 2003 og omfatter kun de privatansatte. Af centrale elemen-
ter kan nævnes, jf. OECD (2003b): 
 
• Ordninger for tidlig tilbagetrækning begrænses væsentligt. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
2 Indtil 2020 er fastlagt en maksimal bidragsgrænse på 20 pct. af lønsummen. Den øges til 22 pct. i perioden 2020 til 
2030. 
3 En del af reformen havde karakter af akut indgreb, som skulle reducere de offentlige udgifter til pension på kort 
sigt. Pensionsydelserne bliver ikke pris- og lønopregnet fra 2004 til 2005. Det vil sige, at ydelserne i 2005 vil have 
samme nominelle niveau som i 2004.  
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• Fleksibel pensionsalder med incitamenter til senere tilbagetrækning. 
Fra 2005 indføres fleksibel pensionsalder på 62-68 år med stor stigning i pen-
sionsforrentningen mellem 63-68 år. 

• Lavere pension og med tiden indgår levealder i beregningen. Pensionen 
beregnes på baggrund af livsindkomst mod tidligere de seneste ti år. Fra 2009 
indgår en livstidskoefficient i beregning af pensioner. 

• Lavere vækst i pensioner. Pensioner indekseres fremover med 20/80 pct. 
løn- og prisstigninger mod tidligere 50/50. 

 
Spanien 
Pensionssystemet er ændret ad flere omgange, senest i 2002, hvor hensigten var at 
øge tilbagetrækningsalderen. Blandt de centrale elementer er, jf. OECD (2003c): 
 
• Muligheden for tidlig tilbagetrækning indskrænkes og incitamenterne 

reduceres. Der er fleksibel tilbagetrækningsalder fra 61 års alderen for borge-
re, der har haft en uønsket arbejdsløshedsperiode på minimum ½ år. Pensi-
onsydelsen ved tidlig tilbagetrækning reduceres. 

• Fleksibel tilbagetrækning med henblik på at øge arbejdsudbuddet. Bor-
gere kan kombinere pension og lønindkomst. 

 
Sverige 
En pensionsreform blev gennemført i 1999 med henblik på at reducere pensionsud-
gifterne. Indfasningen af reformen løber over 15 år. De centrale elementer er, jf. 
OECD (2003d): 
 
• Incitamenter til tidlig tilbagetrækning reduceres. Tilbagetrækning kan ske 

fra 61 år med aktuarisk neutral pensionsydelse. 
• Tæt kobling mellem ind- og udbetalinger til pensionssystemet. Forven-

tet levetid indgår i pensionsberegningen. 
• Lavere pension. Kompensationsgraden vil blive mindre, som følge af at pen-

sionerne afhænger af livsindkomst, forventet levealder og økonomisk vækst.  
 
Italien  
Tre pensionsreformer er gennemført i 1990’erne. Af centrale elementer kan nævnes, 
jf. OECD (2004d): 
 
• Incitamenter til tidlig tilbagetrækning reduceres. Pensionsydelserne bliver 

næsten aktuarisk neutrale, således at der ikke vil være væsentlige økonomiske 
incitamenter til tidlig tilbagetrækning.  

• Lavere pension og forventet levetid indgår i pensionsberegningen. Pen-
sionen beregnes på baggrund af livsindkomst, og fra 2005 indgår den forven-
tede levealder ved pensionstidspunktet i beregningen af den årlige pension. 
Den justeres hver 10. år.  
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• Lavere vækst i pensioner. Pensioner indekseres fremover med priser i stedet 
for med lønninger.  

 
Storbritannien  
Pensionssystemet er reformeret ad flere omgange, og nu overvejes en simplificering 
med henblik på at øge gennemsigtigheden i systemet. Tiltagene i Storbritannien skal 
derudover lede til et øget arbejdsudbud. Af konkrete tiltag kan nævnes, jf. OECD 
(2004e): 
 
• Pensionsalderen hæves. Frem til 2010 øges statspensionsalderen gradvist fra 

60 til 65 år for kvinder, og der er forslag om at øge pensionsalderen for of-
fentligt ansatte fra 60 til 65 år.  

• Fleksibel tilbagetrækning med henblik på at øge arbejdsudbuddet. Der 
foreligger et forslag om mulighed for at kombinere arbejdsindkomst og pensi-
onsydelser. 

 
Nederlandene 
I november 2004 er vedtaget en række tiltag, som skal mindske omfanget af tidlig til-
bagetrækning. Et centralt tiltag er afskaffelse af skatteincitamenter til tidlig tilbage-
trækning. Nederlandene har dog også vedtaget en række ordninger, som trækker i 
retning af øget anvendelse af tidlig tilbagetrækning. Blandt andet gives der mulighed 
for, at arbejdere må spare mere op til alle typer orlov, herunder tidlig tilbagetrækning. 
Desuden vil arbejdere, som har bidraget til en arbejdsløshedskasse i 40 år og er over 
63 år, være berettigede til en pension på 70 pct. af deres sidsttjente løn, selvom be-
regninger ville vise, at de kun var berettiget til pension på under 70 pct. af den sidst-
tjente løn. 
 
Slovakiet 
En pensionsreform blev vedtaget i 2002 og korrigeret i 2003. Reformen vil særligt 
reducere folkepensionen for lavtlønnede lønindkomstmodtagere, hvilket lægger et 
pres på det sociale sikkerhedssystem. De centrale elementer er: 
 
• Senere tilbagetrækning for kvinder. Kvindernes pensionsalder hæves til 62 

år, svarende til mændenes pensionsalder. 
• Tæt kobling mellem ind- og udbetalinger til pensionssystemet. Folke-

pensionen gøres afhængig af indbetalte bidrag i arbejdslivet. 
• Omfordeling af indkomst via pensionssystemet svækkes. Loftet, over 

hvilket lønniveauet ikke er bestemmende for pensionsrettighederne, er hævet 
fra 78 pct. til 125 pct. af den gennemsnitlige løn. 

• Lavere vækst i pensioner. Pensionerne indekseres fremover med gennem-
snittet af forbrugerpris- og løninflationen i stedet for tidligere den højeste af 
de to. 
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5. De nye EU-lande og fastkurssamarbejdet ERMII 

5.1 Indledning 
De ti lande, som blev optaget i EU den 1. maj 2004, deltager i det generelle økono-
misk-politiske samarbejde i EU’s økonomiske og monetære union (ØMU), men ikke 
i eurosamarbejdet, det vil sige den fælles valuta, euroen, Den Europæiske Central-
bank (ECB) og den fælles penge- og valutakurspolitik. De nye EU-lande har pligt til 
at deltage i eurosamarbejdet og vil kunne søge optagelse, når de opfylder Traktatens 
adgangskrav, særligt konvergenskriterierne om sunde offentlige finanser, lav inflation 
og rente samt kravet om fastkurspolitik inden for rammerne af valutakurssamarbej-
det ERMII, hvor landenes valutaer skal være stabile over for euroen i to år. De ti nye 
EU-lande har generelt som mål at blive optaget i eurosamarbejdet, når deres økono-
mier er klar, og ønsker at opholdet i ERMII skal være så kort som muligt.  
 
Seks ud af de ti nye EU-lande er blevet optaget i ERMII, idet Estland, Litauen og 
Slovenien blev optaget i juni 2004, mens Letland samt Malta og Cypern blev optaget 
i maj 2005. Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet ventes at søge om optagelse i ER-
MII på forskellige tidspunkter senere. De nye EU-landes optagelse i ERMII i bølger 
afspejler økonomiernes relative styrke og egnethed til fastkurspolitik, jf. afsnit 5.2. De 
seks lande, som er blevet optaget i ERMII opfylder således typisk flere konvergens-
kriterier, eller er tættere på, end de øvrige fire lande, ligesom de seks lande typisk i 
højere grad har været vant til at føre fastkurspolitik over for euroen i en årrække in-
den optagelsen i ERMII.  
 
Set på tværs af konvergenskriterierne gælder der, at de lande, der har relativt store 
underskud, typisk også har gældskvoter, der ikke bare stiger, men i forvejen ligger på 
et højt niveau, og endvidere har de højeste renter. Konsolideringen af de offentlige 
finanser og nedbringelse af inflationen udgør generelt den største udfordring. 
 
For et land med relativt gunstige økonomiske nøgletal, herunder sunde offentlige fi-
nanser, lav inflation, og omtrent ligevægt eller overskud på betalingsbalancen, samt 
en generelt fleksibel økonomi, kan fastkurspolitik – i forhold til flydende kurser – 
yderligere styrke økonomien, jf. afsnit 5.2. En troværdig fastkurspolitik kan således 
styrke muligheden for at fastholde lav inflation ved at knytte valutaen til euroen og 
kan reducere risikopræmier og rentespænd og øge finanspolitikkens effektivitet. Med 
en robust økonomi og stabil valuta reduceres endvidere risikoen for, at uforudsete 
svingninger på de finansielle markeder bringer konjunktursituationen ud af fase med 
euroområdets. Et land med fastkurspolitik har ikke mulighed for gennem egen pen-
gepolitik at søge at udjævne andre årsager til konjunkturafvigelser fra euroområdet, 
men ud over at bevarelsen af denne mulighed øger risikoen for stød fra de finansielle 
markeder, er det ikke givet – især ikke for små åbne lande – at selvstændige ændrin-
ger i den pengepolitiske korte rente i praksis realt virker konjunkturstabiliserende, når 
også de afledte effekter på den lange rente og valutakursen medregnes, jf. afsnit 5.3. 



 

  

Kapitel 5. De nye EU-lande og fastkurssamarbejdet ERMII 

146 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 

For et land med relativt svage nøgletal kan fastkurspolitik imidlertid indebære om-
kostninger, som er knyttet til risici for svigtende tillid til fastkurspolitikken på de fi-
nansielle markeder og pres mod landets valuta, jf. afsnit 5.2. Investorer kan således, 
for eksempel i en svag konjunktursituation, flytte portefølje væk fra fastkurslandets 
valuta, hvis der opleves at være risici forbundet med investeringer i den pågældende 
valuta, herunder hvis landet forventes at opgive sin fastkurspolitik til fordel for en 
pengepolitisk lempelse i et forsøg på en kortsigtet stimulering. Det kan skabe et pres 
på valutaen. Hvis landet i en sådan situation skal fastholde sin fastkurspolitik, kan det 
kræve en pengepolitisk stramning, som dermed yderligere vil svække konjunkturerne. 
Erfaringer fra Danmark og en række andre EU-lande inden indførelsen af euroen 
bekræfter denne risiko for procykliske rentespænd ved fastkurspolitik, jf. afsnit 5.5. 
 
Denne risiko er ikke til stede i eurosamarbejdet og de nye EU-lande sigter derfor alle 
mod en så kort periode som muligt i den mere usikre mellemform ERMII (minimum 
er to år) før optagelse i eurosamarbejdet, herunder at udskyde medlemskab af ERMII 
til de økonomiske nøgletal er tilstrækkelige gode til at forebygge den risiko for rente-
stigninger og valutapres, som findes i ERMII, men ikke i eurosamarbejdet. 
 
I lyset af ERMII’s potentielle positive og negative effekter på henholdsvis stærke og 
svage økonomier er det nødvendigt at forberede økonomien på fastkurspolitik ved at 
sikre relativt gunstige økonomiske nøgletal og at være indstillet på behovet for fortsat 
at fremme en gunstig økonomisk udvikling gennem en stabilitetsorienteret økono-
misk politik. Dette vil minimere risikoen for, at store rentestigninger bliver nødven-
dige for at forsvare fastkurspolitikken. Det er herunder centralt at sikre sunde offent-
lige finanser, som via et tilstrækkeligt råderum muliggør finanspolitisk stimulering af 
den økonomiske aktivitet på kort sigt, og som dermed reducerer risikoen for en afvi-
gelse fra fastkurspolitikken – eller forventninger herom hos investorer – i et forsøg 
på pengepolitisk stimulering af aktiviteten. 
 
De nye EU-landes levestandard udgør kun godt halvdelen af euroområdets, men 
nærmer sig i kraft af en relativt høj vækst, jf. afsnit 5.3. En relativt lav levestandard 
udgør generelt ikke noget problem i relation til fastkurspolitik eller deltagelse i euro-
en, såfremt landet har sunde offentlige finanser og lav inflation. Et sådant land med 
høj vækst kan dog ved at knytte rente og valuta til euroen få en lav merrente (forskel-
len mellem rente og vækst), hvilket kan bidrage til et i forvejen højt investeringsni-
veau og stigende forbrug og dermed større betalingsbalanceunderskud. Flere af de 
nye EU-lande har – blandt andet som følge af høje forventede afkast og væsentlige 
indstrømninger af udenlandske direkte investeringer – relativt store underskud på be-
talingsbalancerne, som dog må ventes reduceret i takt med økonomiernes modning.  
 
De nye ERMII-landes økonomiske situation i forhold til euroområdet vurderes end-
videre at være forholdsvis favorabel sammenlignet med de enkelte ERM-landes øko-
nomiske situation i forhold til Vesttyskland/Tyskland under de tidligere fastkursre-
gimer i EU gennem 1980’erne og 1990’erne, jf. afsnit 5.4. Det taler – i kombination 
med de nye EU-landes ventede korte ophold i ERMII – for, at disse lande har rela-



 

  

 Kapitel 5. De nye EU-lande og fastkurssamarbejdet ERMII

 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 147 

tivt gode muligheder for en mere stabil og velfungerende fastkurspolitik, end det ge-
nerelt var tilfældet for en række af de gamle EU-lande inden indførelsen af euroen. 
 
5.2 De nye EU-lande og fastkurssamarbejdet ERMII 
De ti lande, som blev optaget i EU den 1. maj 2004 – Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slo-
vakiet, Slovenien og Estland, Letland og Litauen samt Malta og Cypern – indtrådte i 
EU’s økonomiske og monetære union (ØMU’en) som medlemmer med dispensation 
i forhold til eurosamarbejdet.  
 
De ti lande deltager således ikke i euroen samt Den Europæiske Centralbank (ECB) 
og den fælles penge- og valutakurspolitik, men de deltager i de øvrige dele af 
ØMU’en, det vil sige EU’s generelle økonomiske samarbejde. Landene er således 
blandt andet omfattet af størstedelen af de fælles regler for finanspolitik i Traktaten 
og Stabilitets- og Vækstpagten, bortset fra bestemmelserne om pålæg og økonomiske 
sanktioner for eurolande. De nye EU-landes position i ØMU’en svarer til Danmarks 
position i kraft af det danske euro-forbehold.  
 
Et EU-land har i princippet pligt til at deltage i eurosamarbejdet – medmindre landet 
har en eksplicit undtagelse som Danmark – når landet opfylder adgangskravene 
(Traktatens artikel 121, stk. 1), særligt de økonomiske konvergenskriterier. Konver-
genskriterierne stiller blandt andet krav om sunde offentlige finanser samt en lav og 
stabil inflation og lave og stabile lange renter.  
 
Det er endvidere et konvergenskriterium, at landet har deltaget i fastkurssamarbejdet 
mellem euroområdet og EU-lande uden for euroen, ERMII1, i mindst to år uden al-
vorlige spændinger og devalueringer.   
 
Processen for optagelse af de nye EU-lande i fastkurssamarbejdet ERMII 
Seks ud af de ti nye EU-lande deltager i fastkurssamarbejdet ERMII. De nye EU-
lande kan med hensyn til processen omkring optagelse i ERMII opdeles i bølger, idet 
foreløbig seks lande er blevet optaget i ERMII af to omgange.  
 
Første bølge bestod af Estland, Litauen og Slovenien, der blev optaget i ERMII den 28. ju-
ni 2004, mens anden bølge bestod af Letland, Cypern og Malta, der blev optaget i ERMII 
den 2. maj 2005, jf. tabel 5.1. De seks nye EU-lande, som nu deltager i ERMII, er de 
mindste og har generelt de bedste økonomier blandt de ti nye EU-lande, jf. nedenfor.    
 
De sidste fire lande – Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet – ventes at søge om optagelse 
i ERMII på senere tidspunkter.  

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Valutakursmekanismen ERMII (Exchange Rate Mechanism II) for EU-lande uden for euroen blev indført samtidig 
med indførelsen af euroen den 1. januar 1999 og afløste således den gamle valutakursmekanisme ERM i det Europæ-
iske Monetære System (EMS). 
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Tabel 5.1 
De nye EU-landes valutakursregimer og strategier mht. ERMII og euroen  

 
Land 

Valutakursregime før  
ERMII-optagelse Status ift. ERMII 

Landets politik mht.  
eurodeltagelse 

 

  Første bølge: Optagelse i ERMII fra 28. juni 2004   
 Estland Currency-board1 (CBA) 

knyttet til D-mark siden 
1992 og euro siden 1999. 

Centralkurs: 15,65 kroon/euro.  
udsvingsbånd på ±15 pct. 
CBA fastholdes i ERMII. 

Regeringens mål er fuldt 
medlemskab af ØMU’en 
snarest, evt. medio 2006 
eller 2007. 

 

 Litauen Currency-board1 (CBA) 
knyttet til dollar siden 1994 
og euro siden 2002. 

Centralkurs: 3,45 litas/euro.  
udsvingsbånd på ±15 pct. 
CBA fastholdes i ERMII. 

Litauen ønsker at indføre 
euroen 1. januar 2007.  

 

 Slovenien Løbende depreciering over 
for D-mark siden 1992 og 
euro siden 1999 (styret 
flydning / crawling peg). 

Centralkurs: 239,64 tolar/euro.  
udsvingsbånd på ±15 pct. 
Stabil kurs i ERMII. 

Regeringens mål er indfø-
relse af euroen i 2007.  

 

  Anden bølge: Optagelse i ERMII fra 2. maj 2005  
 Cypern Fast kurs over for ecu/euro 

siden 1992, fra 2001 blev 
båndet udvidet fra ±2,25 til 
±15 pct. 

Centralkurs: 0,59 pund/euro.  
Udsvingsbånd på ±15 pct. 
Stabil kurs i ERMII. 

Målet er at indføre euroen 
snarest, om muligt i 
2007. 

 

 Malta Fast kurs over for en han-
delsvægtet valutakurv si-
den 1971 (euro har vejet 
70pct. siden seneste revisi-
on i 2002) 

Centralkurs: 0,43 lira/euro.  
Udsvingsbånd på ±15 pct. 
Stabil kurs i ERMII. 

Regeringen ønsker at 
indtræde i ØMU’ens tred-
je fase så hurtigt, som 
den økonomiske konver-
gens tillader, evt. 2008. 

 

 Letland Centralkurs over for SDRs2 
med bånd på ±1 siden 
1994. 

Centralkurs: 0,70 lats/euro.  
udsvingsbånd på ±15 pct. 
Stabil kurs siden primo 2005. 

Letland venter at opfylde 
eurokriterierne i 2007. 
Den lettiske centralbank 
er rede til at indføre euro-
en 1. januar 2008.  

 

  De nye EU-lande, der endnu ikke deltager i ERMII   
 Ungarn Centralkurs ift. euro med 

udsvingsbånd på ±15 pct. 
siden 2001, kombineret 
med inflationsmål (4 pct.±1 
p.e. ultimo 2005).  

(Evt. 2008). Kriterierne (udover ERMII) 
for deltagelse i euroen 
kan opfyldes i 2008. Ind-
førelse af euroen er mulig 
fra 2010. 

 

 Slovakiet Styret flydning og infla-
tionsmål (3,5 pct. ± 0,5 p.e. 
mod slutningen af 2005) 
(fastkurs med bånd ift. va-
lutakurv 1993-98). 

Slovakiet venter at kunne del-
tage i ERMII senest i første 
halvdel af 2006. 

Slovakiets mål er at indfø-
re euroen i 2009. 

 

 Tjekkiet Inflationsmål (2-4 pct. mod 
slutningen af 2005, herefter 
3 pct.±1 p.e.) og styret flyd-
ning (fastkurs med bånd ift. 
valutakurv 1993-97). 

Tjekkiet ønsker først på et se-
nere tidspunkt at deltage i  
ERMII  (evt. 2008). 

Tjekkiets mål er at indføre 
euroen i 2010. 

 

 Polen Inflationsmål siden 1998 
(mål: 2,5 pct.±1 p.e. siden 
2004) og flydende kurs si-
den 2000 (varierende fast-
kurspolitikker indtil 1998).  

Polens deltagelse i ERMII skal 
være så kort som muligt (ind-
trædelse evt. i 2007). 

Evt. 2009.  

 
1) Et ’currency board’ varetager udbudet af et lands valuta, således at der er en helt fast kurs og fri konvertibili-

tet i forhold til et ankerlands valuta. Currency boardet skal være i stand til at udbyde den mængde valuta, der 
efterspørges til den faste kurs. Konvertibiliteten til en fast kurs betinger en tilstrækkelig stor reserve af anker-
valutaen, der i praksis ofte udgør en værdi lige over 100 pct. af pengemængden i omløb.  

2) SDR (Special Drawing Right) er defineret som en sammensat valutakursenhed svarende til summen af 0,426 
euro, 21,0 japanske yen, 0,0984 britiske pund og 0,577 amerikanske dollar. 

Kilde: ECB (2004a og b), Kommissionen (2004a), konvergensprogrammer og Kommissionens vurderinger.  
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Medlemskab af ERMII indebærer, at det enkelte lands valuta knyttes til euroen i kraft 
af en fast – men justerbar – centralkurs med et standardudsvingsbånd på ± 15 pct. 
omkring valutaens centralkurs over for euroen. Danmark – der har ført fastkurspoli-
tik siden ultimo 1982, herunder uden ændring af centralkursen over for D-
mark/euro siden 1987 – har som det eneste ERMII-land en særlig aftale om et snæ-
vert udsvingsbånd på ± 2,25 pct. omkring centralkursen på 7,46038 kroner pr. euro.  
 
Det enkelte ERMII-land og ECB har sammen pligt til at sikre landets valutakurs-
stabilitet i forhold til euroen, idet intervention i markedet for at holde valutaen inden 
for det aftalte udsvingsbånd i princippet skal ske automatisk og uden begrænsning, 
når kursen når til udsvingsgrænsen. ECB kan dog suspendere sin forpligtelse til in-
tervention, hvis interventionen måtte kunne udgøre en fare for ECB’s overordnede 
mål om prisstabilitet i euroområdet under ét på mellemlang sigt.  
 
Beslutningen om det enkelte lands deltagelse i ERMII samt om centralkurs og stan-
dard-udsvingsbånd træffes som en fælles aftale mellem eurolandene og de øvrige 
ERMII-lande samt ECB og offentliggøres umiddelbart inden medlemskabets ikraft-
træden. En aftale om et snævrere udsvingsbånd træffes alene af eurolandene og det 
pågældende land samt ECB.      
 
Vurderinger knyttet til et lands optagelse i ERMII 
De ti nye EU-lande har alle som mål at deltage i eurosamarbejdet og ønsker generelt 
at indføre euroen lige så snart, de opfylder adgangskravene, samt at det forudgående 
ophold i ERMII skal være så kort som muligt, dvs. ca. to år. Landenes strategi er der-
for generelt at blive optaget i ERMII på et tidspunkt, hvor de vurderer, at de vil kun-
ne opfylde de øvrige konvergenskriterier vedrørende sunde offentlige finanser, pris-
stabilitet og lave lange renter inden for en relativt kort periode på ca. to år. 
 
Der er ingen formelle kriterier for et lands optagelse i ERMII, udover at landet skal 
kunne efterleve sin forpligtelse i forhold til sikring af valutaens stabilitet i overens-
stemmelse med den aftalte centralkurs og udsvingsbånd og generelt føre en økono-
misk politik, der understøtter fastkurspolitikken. 
 
Et lands optagelse i ERMII baseres således på en økonomisk helhedsvurdering af 
landets egnethed til deltagelse i ERMII. 
 
Af relevans for en sådan helhedsvurdering er dels landets hidtidige penge- og valuta-
kurspolitik og dels landets makroøkonomiske nøgletal, herunder landets opfyldelse af 
konvergenskriterierne vedrørende sunde offentlige finanser, prisstabilitet og lave ren-
ter. Konvergenskriterierne er knyttet til optagelse i euroen, men er i praksis også re-
levante i relation til optagelse i ERMII, jf. nedenfor. Andre økonomiske forhold er også 
relevante for en helhedsvurdering af et lands egnethed til deltagelse i ERMII, jf. afsnit 
5.3-5.5.  
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De nye EU-landes tidligere og nuværende penge- og valutakurspolitik 
De nye EU-lande, som er blevet optaget i valutakurssamarbejdet ERMII i de to før-
ste bølger, har typisk – i modsætning til de nye EU-lande uden for ERMII – ført en 
form for fastkurspolitik over for euroen i en kortere eller længere årrække inden op-
tagelsen i ERMII, jf. tabel 5.1 og appendiks 5.1. Lande, der tidligere har ført fastkurs-
politik over for euroen, er alt andet lige bedre forberedt på at indtræde i ERMII, lige-
som deltagelse i dette fastkurssamarbejde gør et land bedre egnet til den ultimative 
form for fastkurspolitik i form af eurodeltagelse. Disse lande har således erfaring 
med og troværdighed knyttet til at pengepolitikken er rettet mod valutakursstabilitet 
og ikke for eksempel en inflationsmålsætning. 
 
Undtagelsen er Slovenien, hvor penge- og valutakurspolitikken i en årrække frem mod 
optagelse i ERMII indebar en løbende (men aftagende) nominel depreciering over 
for euroen, der sammen med den relativt høje (men aftagende) inflation snarere sy-
nes at have været rettet mod en stabilisering af den reale valutakurs og således kon-
kurrenceevnen over for euroområdet. Den slovenske valuta har siden optagelsen i 
ERMII været ret stabil.  
 
Estland og Litauen har derimod i flere år inden optagelsen i ERMII i juni 2004 ført en 
konsekvent fastkurspolitik i form af et ”currency board”, hvor pengepolitikken er 
dedikeret til at sikre en helt konstant kurs over for euroen. De to lande har valgt uni-
lateralt at fortsætte deres ”currency board”-arrangementer i ERMII, hvor den kon-
stante kurs er fastholdt som centralkurs over for euroen. 
 
Letland førte i en del år fastkurspolitik over for den sammensatte valutaenhed SDR, 
hvorfor den lettiske valuta deprecierede over for euroen fra starten af 2002 (i takt 
med dollaren). Letlands fastkurspolitik blev imidlertid pr. 1. januar 2005 knyttet til 
euroen i kraft af en centralkurs, som efterfølgende blev videreført ved optagelsen i 
ERMII i maj 2005.   
  
Cypern har i en del år ført fastkurspolitik over for ecu/euro og har haft en meget sta-
bil kursudvikling, mens Malta i mange år har ført fastkurspolitik over for en handels-
vægtet valutakurv med en stor vægt på euro, som har sikret en relativt stabil kursud-
vikling i forhold til euroen i de seneste år.  
 
De seks nye ERMII-lande – på nær Slovenien – har således været vant til at føre 
fastkurspolitik over for euroen, og alle seks lande har siden optagelsen i ERMII haft 
en helt fast eller ret stabil kurs over for euroen uden spændinger eller større stignin-
ger i de korte renter for at forsvare deres respektive valutaers kurs over for euroen.    
 
De fire nye EU-lande, som endnu ikke er medlemmer af ERMII, har derimod gene-
relt en flydende valutakurs og en inflationsmålsætning for pengepolitikken. Disse lan-
de er dermed aktuelt tilpasset et penge- og valutakurspolitisk regime, som ikke umid-
delbart er foreneligt med ERMII. De fire lande har generelt haft større valutakursud-
sving end de seks lande i ERMII, særligt i de seneste år, jf. appendiks 5.1.  
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Polen har således inflationsmål og en frit flydende valutakurs, mens Tjekkiet og Slova-
kiet har inflationsmål kombineret med styret flydning. Disse lande er faktisk gået væk 
fra fastkurspolitikker, som blev erstattet af inflationsmål i 1997-1998. 
 
Ungarn har dog et særligt blandet regime, idet en ensidigt erklæret fastkurspolitik over 
for euroen i lighed med standardarrangementet i ERMII – centralkurs og udsvings-
bånd på ±15 pct. – er kombineret med en inflationsmålsætning. Et sådant relativt 
bredt udsvingsbånd giver et vist manøvrerum for også at rette pengepolitikken mod 
inflationsstyring, men manøvrerummet er begrænset og kan rejse spørgsmål om vil-
jen til at forsvare den faste kurs.  
 
Mens de seks ERMII-lande samt Tjekkiet og Slovakiet har relativt lave korte renter, 
har Ungarn og til dels Polen et større rentespænd til euroområdet, jf. appendiks 5.1.  
 
De nye EU-landes reale valutakurser – det vil sige et lands nominelle valutakurs over 
for euroen gange det relative prisforhold mellem landets varer og euroområdets varer 
– har de senere år været relativt stabile for de seks lande, der nu deltager i ERMII, 
dog med en vis appreciering for blandt andet Letland og Litauen som følge af deres 
stabile nominelle kurs og merinflation i forhold til euroområdet, mens de fire lande 
uden for ERMII også har haft tendens til appreciering. Den reale appreciering skyl-
des i nogen grad nominel appreciering i for eksempel Tjekkiet, men skyldes derimod 
inflation i for eksempel Ungarn, hvor merinflationen i forhold til euroområdet har 
mere end opvejet den nominelle depreciering. 
 
De nye EU-lande og euro-konvergenskriteriernes relevans for valg af penge- og 
valutakurspolitik  
ERMII-medlemskab forudsætter ikke, at et land opfylder konvergenskriterierne, som 
er knyttet til eurodeltagelse, men i praksis er konvergenskriterierne relevante i for-
hold til vurderingen af, hvorvidt et land er egnet til at deltage i ERMII.  
 
Konvergenskriteriernes relevans for et lands ERMII-parathed skal især ses i lyset af, 
at fastkurspolitik over for euroen – sammenlignet med deltagelse i euroen – stiller 
mindst lige så store krav til en stabilitetsorienteret økonomisk politik.  
 
I et fastkursregime skal et lands økonomiske politik således imødegå risici for, at in-
vestorer flytter portefølje væk fra landets valuta, hvilket kan skabe et pres mod valu-
taen. Markedspres mod valutaen kan fremme en konflikt mellem på den ene side 
hensynet til valutakursstabiliteten, der netop under pres kan kræve højere renter, og 
på den anden side et behov for stimulering af den økonomiske aktivitet, der kan tale 
for lavere renter. Jo mere pres der er mod valutaen, desto højere renter er nødvendi-
ge for at holde den faste valutakurs, og desto større kan de realøkonomiske omkost-
ninger ved fastkurspolitikken være. 
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Denne risiko for pres mod valutaen er størst i en situation, hvor fastkurslandets øko-
nomiske nøgletal, herunder konjunkturer og offentlige finanser, er svagere end i eu-
roområdet. Fastkurslande har derfor risiko for procykliske rentespænd, det vil sige 
rentespænd, som stiger i takt med relativt svagere konjunkturer, og som derfor kan 
forstærke en konjunkturnedgang, jf. afsnit 5.5.  
 
Fastkurspolitik over for euroen kan således – sammenlignet med et regime med fly-
dende kurser og inflationsmålsætning – svække en svag økonomi, det vil sige et land, 
som har relativt svage økonomiske nøgletal, eller som ikke er i stand til troværdigt at 
forpligte sig til en samlet stabilitetsstrategi, hvor fastkurspolitikken understøttes af en 
fremadrettet styrkelse af de offentlige finanser og andre nøgletal.  
 
Fastkurspolitik kan omvendt i forhold til flydende kurser styrke en stærk økonomi med 
relativt gunstige økonomiske nøgletal, herunder sunde offentlige finanser og lav in-
flation samt omtrent ligevægt eller overskud på betalingsbalancen ved at sikre nomi-
nel og real valutakursstabilitet og ved at reducere risikopræmier og rentespænd gen-
nem fastkurspolitikkens troværdighed samt ved at øge finanspolitikkens effektivitet, 
fordi de modgående effekter fra rentestigninger er mindre end i et regime med fly-
dende kurser. 
  
Det er – i lyset af ERMII’s potentielle positive og negative effekter på henholdsvis 
stærke og svage økonomier – nødvendigt for et fastkursland at fremme en gunstig 
økonomisk udvikling. Dette kræver en stabilitetsorienteret økonomisk politik, her-
under sunde offentlige finanser, der via et tilstrækkeligt råderum muliggør finanspoli-
tisk stimulering af den økonomiske aktivitet på kort sigt, og som dermed reducerer 
risikoen for en afvigelse fra fastkurspolitikken – og forventninger herom hos investo-
rer – i et forsøg på pengepolitisk stimulering af aktiviteten. 
 
Behovet for lav og stabil inflation – og dermed dæmpede inflationsforventninger og 
lavere lange renter, jf. konvergenskriterierne – er ligeledes grundlæggende det samme 
i ERMII som i euroen. Medlemskab af ERMII kan i sig selv tøjle inflationsforvent-
ningerne og bidrage til at sikre en inflation på niveau med euroområdets. Det er 
imidlertid en fordel at have nedbragt sin inflation allerede inden indførelsen af fast-
kurspolitikken, idet kombinationen af fast nominel kurs og relativt høj inflation i 
modsat fald kan medføre en real appreciering og forringelse af konkurrenceevnen 
over for euroområdet, hvilket kan øge forventningerne til og presset for en devalue-
ring (en justering af den nominelle centralkurs). 
 
Endvidere er de nye EU-landes generelle ønske om et kort medlemskab af ERMII 
inden optagelse i euroen – som skal ses i lyset af de forventede fordele ved euroen – 
mere realistisk, hvis landene allerede inden optagelsen i ERMII opfylder eller er tæt 
på at opfylde kriterierne. 
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De nye EU-landes status i forhold til konvergenskriterierne  
Samlet set er konvergenskriterierne således relevante i forhold til vurderingen af, om 
et land er egnet til at deltage i ERMII, selv om kravene formelt kun er knyttet til op-
tagelse i euroen. Blandt de nye EU-lande er det generelt de seks lande, der blev opta-
get i ERMII i de to første bølger, der har de bedste økonomiske nøgletal målt på 
konvergenskriterierne knyttet til optagelse i euroen.  
 
De første og hidtil eneste officielle vurderinger af de nye EU-lande i forhold til kon-
vergenskriterierne blev foretaget i konvergensrapporterne fra Kommissionen (2004a) 
og ECB (2004a) i oktober 2004, i overensstemmelse med Traktatens procedure for 
optagelse af nye EU-lande i euroen. Proceduren indebærer, at Rådet træffer afgørelse 
om optagelse af et land i euroen på basis af konvergensrapporterne fra Kommissio-
nen og ECB, der vurderer landene i forhold til adgangskravene, særligt konvergens-
kriterierne, jf. boks 5.1. Der foretages en ny konvergensvurdering i 2006. 
 

Boks 5.1 
Konvergenskriterierne og Traktatens procedure for optagelse af et land i eurosamarbejdet   
 
EU-landenes beslutning om det enkelte lands optagelse i eurosamarbejdet er baseret på adgangskra-
vene i Traktatens artikel 121.1. Landets nationale lovgivning skal være forenelig med Traktaten og 
reglerne for ECB og Det Europæiske System af Centralbanker (”ECB-statutten”), herunder bestem-
melserne vedrørende den nationale centralbanks uafhængighed, og landet skal opfylde konvergens-
kriterierne: 
 
• Sunde offentlige finanser: Landet må ikke være omfattet af en rådsafgørelse under Traktatens 

artikel 104.6, der fastslår, at landet har et uforholdsmæssigt stort underskud:   
• Det offentlige budgetunderskud må ikke overstige 3 pct. af BNP, medmindre underskuddet 

er faldet væsentligt og vedvarende og har nået et niveau tæt på 3 pct., eller underskuddet er 
exceptionelt og midlertidigt og fortsat ligger tæt på 3 pct. 

• Den offentlige gæld må ikke overstige 60 pct. af BNP, medmindre gældskvoten mindskes til-
strækkeligt og nærmer sig 60 pct. med en tilfredsstillende hastighed.  

 
• Prisstabilitet: Den gennemsnitlige inflation må i en periode på et år ikke overstige gennemsnittet 

af inflationsraterne i de tre medlemslande, der har nået de bedste resultater med hensyn til pris-
stabilitet (de laveste positive inflationsrater), med mere end 1,5 pct.-enheder. 

 
• Rentekonvergens: Den gennemsnitlige langfristede nominelle rentesats må i en periode på et år 

ikke overstige gennemsnittet af de tilsvarende rentesatser i de højst tre medlemslande, der har 
nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 2 pct.-enheder.  

 
• Deltagelse i valutakursmekanismen: Den normale udsvingsmargen i ERMII skal overholdes i en 

periode på mindst to år uden alvorlige spændinger; især må landet i denne periode ikke på eget 
initiativ have devalueret sin valuta over for et andet medlemsland. 

 
Traktatens procedure for optagelse af et EU-land i euroen (artikel 122.2) er, at Kommissionen og ECB 
mindst hvert andet år, eller på anmodning fra et land med dispensation, aflægger beretninger til Rå-
det (konvergensrapporter), der især undersøger, hvorvidt landet opfylder adgangskravene vedrøren-
de dels lovgivningens forenelighed med Traktaten og ECB-statutten og dels konvergenskriterierne, 
og endvidere undersøger resultaterne af markedsintegrationen, udviklingen i betalingsbalancen 
samt udviklingen i enhedslønomkostninger og andre prisindeks. Beslutningen om optagelse af et 
land i euroen træffes af Rådet af EU’s finansministre på baggrund af disse beretninger og efter høring 
af Europa-Parlamentet samt drøftelse i Rådet af stats- og regeringschefer. Konvergensrapporterne 
dækker ikke Danmark og UK pga. landenes undtagelser over for eurosamarbejdet. 
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Boks 5.1 (fortsat) 
Konvergenskriterierne og Traktatens procedure for optagelse af et land i eurosamarbejdet 
 
Hovedresultatet i Kommissionens og ECB’s konvergensrapporter fra 2004 var med hensyn til de nye 
EU-lande, at kun Estland og Litauen opfyldte de økonomiske konvergenskriterier (fraregnet kravet 
om ERMII-deltagelse i to år), mens Slovenien og Letland opfyldte kriterierne på nær inflationskravet, 
og Cypern og Tjekkiet opfyldte kriterierne på nær kravet om sunde offentlige finanser, jf. tabel a.  
Malta og Slovakiet opfyldte kun kriteriet om lave lange renter, mens Polen og Ungarn ikke opfyldte 
nogen af kriterierne (rapporternes konkrete værdier af konvergenskriterierne var baseret på 2003-tal 
med hensyn til de offentlige finanser og tal for perioden fra september 2003 til august 2004 med 
hensyn til rente og inflation). 
 
Tabel a 
Vurdering af de nye EU-landes opfyldelse af konvergenskriterierne baseret på Kommissionens 
og ECB’s konvergensrapporter fra oktober 2004 
 

 
 

Saldo 
 

Gæld 

1. 
Finanser  
i alt1 
 

 

2. 
Pris-
stabilitet 
(inflation, 
pct.) 

3. 
Rente-
konvergens 
(Lang rente, 
pct.) 

4. 
ERMII 
i to år 
 
 

5. 
Lov- 
givnings 
forene-
lighed2 

 
Antal 
opfyld-
te krite-
rier (ud 
af 5) 

Kriterium 
 
 

(2003) 
-3pct. 
af BNP 

(2003) 
60pct. 
af BNP 

Ufor-
holds-
mæssigt 
stort 
under-
skud 

(sept 03 - 
aug 04:) 

2,4 

(sept 03 – 
aug 04:) 

6,4    

Estland 3,1 5,3 Nej 2,0 4,6 Nej Nej 3 
Litauen -1,9 21,4 Nej -0,2 4,7 Nej Nej 3 
Slovenien -2,0 29,4 Nej 4,1 5,2 Nej Nej 2 
Letland -1,5 14,4 Nej 4,9 5,0 Nej Nej 2 
Cypern -6,4 70,9 Ja 2,1 5,2 Nej Nej 2 
Malta -9,7 71,1 Ja 2,6 4,7 Nej Nej 1 
Tjekkiet -12,6 37,8 Ja 1,8 4,7 Nej Nej 2 
Slovakiet -3,7 42,6 Ja 8,4 5,1 Nej Nej 1 
Polen -3,9 45,4 Ja 2,5 6,9 Nej Nej 0 
Ungarn -6,2 59,1 Ja 6,5 8,1 Nej Nej 0 

 
Anm: Fed markerer overholdelse af konvergenskriteriet.  
1) Kriteriet vedrørende sunde offentlige finanser baseres formelt på, om landet er genstand for en råds-

beslutning om eksistens af et uforholdsmæssigt stort underskud under traktatens artikel 104.6: sådanne 
beslutninger er i praksis knyttet til 3-procentskriteriet for underskuddet og ikke 60-procentskriteriet for 
gælden.  

2) De nationale centralbankers uafhængighed og forenelighed med ECB-bestemmelserne blev generelt sik-
ret i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne, men der er fortsat nogle udeståender vedrørende lan-
denes lovgivning.  

Kilde: Kommissionen (2004a) og ECB (2004a). 
 

 
En vurdering af de nye EU-lande baseret på værdier af konvergenskriterierne, der 
tager højde for de seneste endelige tal (2004-tal), giver det resultat, at Estland og Li-
tauen opfyldte konvergenskriterierne (fraregnet kravet om ERMII-deltagelse i to år), 
mens Slovenien og Letland opfyldte kriterierne på nær kravet om lav inflation, og 
Cypern opfyldte kriterierne på nær kravet om sunde offentlige finanser, jf. figur 5.1.  
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Malta, Slovakiet og Tjekkiet opfyldte kun kriteriet om lave lange renter, mens Polen 
og Ungarn ikke opfyldte nogen af kriterierne. Fordelingen af de ti lande på foreløbig 
to bølger i ERMII og en restgruppe er således logisk vurderet ud fra konvergenskri-
terierne, også når der tages højde for opgørelserne af finanser, inflation og rente på 
de respektive tidspunkter for de to foreløbige bølger, medio 2004 og medio 2005. 
 

Figur 5.1a Figur 5.1b 
Offentlig saldo i de nye EU-lande, 2003, 
2004 og 2005 (skøn) 

Offentlig gæld i de nye EU-lande, 2003, 
2004 og 2005 (skøn) 
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Figur 5.1c Figur 5.1d 
Inflation i de nye EU-lande, 2003, 2004  
og 2005 (skøn) 

Lang rente i de nye EU-lande, 2003, 2004 
og 2005 (skøn) 
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Anm.: De ti nye EU-lande er i hver figur opdelt i tre grupper (de to første bølger i ERMII og restgruppen). Inden 

for hver gruppe er landene rangeret efter deres tal i 2004. De stiplede linjer angiver konvergenskriterierne 
(2004-kriterier for prisstabilitet og rente). Konvergenskriteriet vedrørende prisstabilitet i 2004 – 2,167pct. – 
er udregnet som gennemsnittet af inflationen (HICP) i 2004 i de tre EU-lande med den laveste inflation plus 
1,5 pct.-enhed, idet lande med deflation ikke medregnes (i 2004 er de tre lande med lavest inflation Fin-
land, Danmark og Sverige med inflationsrater på hhv. 0,1, 0,9 og 1,0). Konvergenskriteriet vedrørende ren-
terne i 2004 – 6,267pct. – er udregnet som gennemsnittet af renterne i 2004 i de tre lande med lavest inflati-
on plus 2,0 pct.-enheder. 2005-tallet for renten er den gennemsnitlige lange rente i årets første seks måneder. 
2005-tallene for offentlige budgetsaldi, offentlig gæld samt inflation er de seneste skøn fra Kommissionen 
(2005a). 

Kilde: Kommissionen (2005a), Ameco, Eurostat, Ecowin og egne beregninger. 
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Første bølge i ERMII: Estland, Litauen og Slovenien 
Estland, Litauen og Slovenien havde allerede ved deres indtræden i ERMII den 28. 
juni 2004, kort efter optagelsen i EU, grundlæggende pæne makroøkonomiske nøgle-
tal i form af moderate offentlige underskud eller overskud, lav offentlig gæld, relativt 
lav inflation og lave lange renter. 
 
Estland, Litauen og Slovenien har således i en årrække opfyldt konvergenskriteriet 
vedrørende et offentligt budgetunderskud på højst 3 pct. af BNP og en offentlig 
gæld på højst 60 pct. af BNP. 
 
Slovenien har endnu ikke opfyldt konvergenskriteriet for inflation (på ca. 2,2 pct. for 
2004), men inflationen er blevet reduceret væsentligt fra et højt niveau på knap 9 pct. 
i 2000 til foreløbig ca. 3,5 pct. i 2004. De senere års høje men aftagende inflation 
hænger sammen med den slovenske penge- og valutakurspolitik forud for optagelsen 
i ERMII, der indebar en løbende depreciering over for euroen. I ERMII synes den 
stabile kurs som ventet at bidrage til en afdæmpning af inflationen. 
 
Konvergenskriteriet for de lange renter på ca. 6,3 pct. for 2004 overholdes af alle tre 
lande, inklusive Slovenien, hvilket kan ses i lyset af forventninger om en fortsat af-
dæmpning af inflationen.   
 
Anden bølge i ERMII: Letland, Cypern og Malta 
Letland, Cypern og Malta havde ved deres indtræden i ERMII den 2. maj 2005 nøg-
letal, der var pæne eller under væsentlig forbedring. 
 
Letland har - ligesom de øvrige lande i første bølge – i flere år opfyldt konvergenskri-
terierne for budgetunderskud og gæld. Cypern og Malta har derimod underskud på 
over 3 pct. af BNP og høje gældskvoter, der udgør godt 70 pct. af BNP og således 
overskrider referenceværdien væsentligt. De to lande har imidlertid iværksat konsoli-
deringsplaner, der indebærer væsentlige reduktioner af underskud og gæld. 
 
Cypern overholder inflationskriteriet, og Malta er tæt på, mens begge lande har lange 
renter under konvergenskriteriet. Letland har derimod haft en væsentlig stigning i in-
flationen siden medio 2003, men har ved optagelsen i ERMII forpligtet sig til at sikre 
vedvarende reduktion af inflationen. Letland har endvidere relativt lave lange renter.  
 
De nye EU-lande uden for ERMII: Tjekkiet, Slovakiet, Polen og Ungarn 
Tjekkiet og Slovakiet og især Polen og Ungarn har underskud på over 3 pct. af BNP 
og gældskvoter, som generelt er stigende og udgør omkring 40 pct. af BNP og for 
Ungarns vedkommende knap 60 pct. af BNP. I forhold til konvergenskriteriet er in-
flationsraterne lidt højere i Tjekkiet og til dels Polen og væsentligt højere i Ungarn og 
Slovakiet. Tjekkiet og Slovakiet har lange renter på niveau med ERMII-landene, 
mens renterne i Polen og især Ungarn ligger over konvergenskriteriet.  
 
Ungarn synes samlet set at have de svageste nøgletal. 
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Den fremadrettede opfyldelse af konvergenskriterierne 
En analyse på tværs af konvergenskriterierne for alle ti nye EU-lande viser blandt 
andet, at de lande, der har store underskud, typisk også har gældskvoter, der ikke ba-
re stiger, men i forvejen ligger på et højt niveau (rækkefølgen af lande inden for de 
tre grupper er den samme i figur 5.1a og 5.1b). Dertil kommer, at landene med store 
underskud og høje gældskvoter typisk også har de højeste lange renter (rækkefølgen 
inden for de tre grupper er stort set den samme i figur 5.1d som i figur 5.1a og 5.1b). 
 
Med hensyn til udsigterne for de nye EU-landes fremadrettede opfyldelse af konver-
genskriterierne synes de største udfordringer således generelt at knytte sig til de of-
fentlige finanser, og – i hvert fald på kortere sigt – inflationsudviklingen, idet flere 
lande i løbet af 2005 har haft og fortsat har udsigt til relativt høj inflation, jf. figur 5.1c.  
 
De seks lande, som er genstand for en rådsbeslutning om eksistens af et uforholds-
mæssigt stort underskud (Traktatens artikel 104.6) har medio 2004 modtaget 
rådshenstillinger (Traktatens artikel 104.7) om at bringe deres underskud ned under 3 
pct. af BNP i overensstemmelse med landenes egne planer i deres konvergenspro-
grammer, jf. figur 5.2. Cypern har frist i 2005, Malta har frist i 2006, Polen og Slovaki-
et har frist til 2007, mens Tjekkiet og Ungarn har frist til 2008. Hvis landene lever op 
til deres henstillinger, vil de som udgangspunkt kunne få ophævet deres respektive 
beslutninger under artikel 104.6 i starten af året efter deres fristers udløb og således 
formelt opfylde konvergenskriteriet vedrørende offentlige finanser. Landene synes 
foreløbig i det store hele at følge deres programplaner, bortset fra Ungarn.  
 

Figur 5.2a Figur 5.2b 
Saldo i de nye EU-lande i 2005-07 ifølge 
landenes konvergensprogrammer  

Gæld i de nye EU-lande i 2005-07 ifølge 
landenes konvergensprogrammer  
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Kilde: Kommissionen (2005b), de nye EU-landes konvergensprogrammer og Kommissionens vurderinger. 
 
De aktuelle nøgletal i relation til konvergenskriterierne for især de nye ERMII-lande 
er relativt favorable sammenlignet med nøgletallene i relation til konvergenskriterier-
ne for de nuværende eurolande få år inden indførelsen af euroen, jf. appendiks 5.2.       
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5.3 Betydningen af de nye EU-landes indkomst- og konjunkturudvikling 
Levestandarden er væsentligt lavere blandt de nye EU-lande end blandt eurolandene 
og de øvrige EU-lande. De nye EU-lande er dog gennem de seneste ca. ti år konver-
geret mod eurolandene, idet de nye EU-landes realindkomst pr. indbygger (BNP pr. 
capita, købekraftskorrigeret) i gennemsnit udgjorde ca. 45 pct. af niveauet i euroom-
rådet i 1995, ca. 48 pct. 1999-2000 og ca. 53 pct. i 2004 (konvergensen har således 
været hurtigst i den sidste del af tiårsperioden), jf. figur 5.3.  
 

Figur 5.3a Figur 5.3b 
Konvergens i levestandard (BNP pr. capita, 
købekraftskorrigeret), de nye ERMII-lande 

Konvergens i levestandard (BNP pr. capita, 
købekraftskorrigeret), de nye EU-lande 
uden for ERMII 
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Anm.: Indeks 100 er euroområdets gennemsnit i det enkelte år. EU10-gnst. er beregnet med løbende BNP-vægte. 
Kilde: Eurostat og egne beregninger.  
 
BNP pr. capita er især lav i forhold til euroområdet i de baltiske lande – der dog har 
haft en relativt stor velstandsstigning – og i Polen, men lidt tættere på euroområdet i 
Tjekkiet og især Slovenien, samt i de to små økonomier, Malta og Cypern, jf. figur 5.3. 
 
De nye EU-landes konvergens i levestandard er resultatet af en relativt høj økonomisk 
vækst, der i gennemsnit over de seneste knap ti år (1996-2004) har udgjort knap 4 pct. 
blandt de nye EU-lande og 2 pct. blandt eurolandene, jf. figur 5.4. Væksten har været 
højere i de baltiske lande end i de central- og østeuropæiske lande, hvor Tjekkiet som 
det eneste land har haft en vækst, der har været næsten lige så lav som i euroområdet.  
 
Flere af de nye EU-lande synes også at have haft lidt større udsving i BNP end det 
gennemsnitlige euroland (målt på kvartalsvise BNP-vækstraters standardafvigelser), jf. 
figur 5.4. Fluktuationerne er generelt mindre i de central- og østeuropæiske lande end 
i de baltiske lande, der generelt har haft høje vækstrater før og efter en større afmat-
ning omkring 1999 i kølvandet på krisen i Rusland. 
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Figur 5.4a Figur 5.4b 
BNP-vækst og konjunkturudsving i de nye 
ERMII-lande, 1996-2004/2005 

BNP-vækst og konjunkturudsving i de nye 
EU-lande uden for ERMII, 1996-2004/2005 
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Anm.: Standardafvigelser er beregnet på basis af kvartalsvise reale BNP-vækstrater (år-til-år) i perioden fra og med 

1996 (første kvartal) til og med 2005 (andet kvartal), dog kun 1999-2005 for Malta.  
Kilde: Ameco, Eurostat, Ecowin og egne beregninger. 
 
Pengepolitiske udfordringer knyttet til fortsat høj vækst i de nye lande 
En relativt lav levestandard udgør generelt ikke noget problem i relation til fastkurs-
politik over for euroen eller deltagelse i euroen, såfremt det pågældende land har sun-
de offentlige finanser og lav inflation i de udlandskonkurrerende sektorer. En vedva-
rende relativt høj vækst sammenlignet med euroområdet kan imidlertid have konse-
kvenser for betalingsbalance og inflationen i de indenlandske serviceerhverv. 
 
Et fastkursland, der følger euroområdets rente og har en relativt høj vækst, vil have 
en relativt lav merrente (forskellen mellem rente og vækst), hvilket indebærer, at af-
kastet af reale investeringer vil være højere end renten, sammenlignet med de tilsva-
rende forhold i euroområdet. Sammen med virkninger på det private forbrug kan 
konsekvenserne i form af høje investeringer medføre betydelige underskud på beta-
lingsbalancen.  
 
I kraft af den høje økonomiske vækst medfører disse underskud dog ikke nødven-
digvis en kraftigt stigende udlandsgæld i pct. af BNP, og i takt med økonomiernes 
modning må underskuddene forventes at blive reduceret, jf. appendiks 5.3. Underskud 
på betalingsbalancen må opfattes som normalt for en hurtigt voksende økonomi 
med lav indkomst, og det er situationen med betalingsbalanceoverskud i de hurtigt 
voksende asiatiske lande, der fremstår usædvanlig, snarere end situationen i de nye 
EU-lande. Det er imidlertid vigtigt, at en stram finanspolitik bidrager til, at udviklin-
gen i betalingsbalance og udlandsgæld sker balanceret. 
 
Med en høj økonomisk vækst og hurtige produktivitetsstigninger i de udlandskon-
kurrerende erhverv kan lønudviklingen i de nye EU-lande stige forholdsvis hurtigt, 
uden store stigninger i priserne på eksporten og dermed forringelse af konkurrence-
evnen. Lønudviklingen i de udlandskonkurrerende erhverv vil imidlertid smitte af på 
også de indenlandske sektorer. I modsat fald vil de indenlandske erhverv ikke kunne 
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tiltrække arbejdskraft og en ekstraordinær søgning af beskæftigelse i de udlandskon-
kurrerende erhverv vil presse lønnen i denne del af økonomien ned igen. 
 
Da produktivitetsstigningerne i de indenlandske serviceerhverv normalt vil være væ-
sentligt lavere, bliver resultatet en højere indenlandsk inflation end i eurolandene 
(den såkaldte Balassa-Samuelson effekt). En vis sådan ekstra inflation er imidlertid 
forventelig, det er ikke et konkurrenceevneproblem og bygger ikke ubalancer op.  
 
I praksis har de seks nye EU-lande i ERMII i løbet af 2004 generelt (på nær Letland) 
fået bragt deres inflation ned på eller relativt tæt på inflationsniveauet på ca. 2 pct. i 
euroområdet og synes at have haft en ret stabil udvikling i de reale valutakurser og 
konkurrenceevnen siden optagelsen i ERMII. Det vil være en udfordring for landene 
at fastholde dette.  
 
Pengepolitiske udfordringer knyttet til konjunkturudviklingen 
De nye medlemslande vil med deltagelse i ERMII-samarbejdet – for mange af dem 
uændret i forlængelse af en årrække også med fastkurspolitik over for euroen – im-
portere den pengepolitisk fastlagte korte rente fra euroområdet. Det er således nød-
vendigt at følge denne rente tæt for at fastholde valutakursen. 
 
Ligesom der er konjunkturmæssige forskelle fra land til land inden for euroområdet 
(ligesom der er mellem staterne i USA og mellem regioner i andre enkeltlande), vil 
denne pengepolitiske rente ikke altid være fuldt tilpasset konjunktursituationen i de 
enkelte nye medlemslande. 
 
Hvis landets konjunkturer svinger i takt med euroområdets konjunkturer, vil den fæl-
les pengepolitik være passende i forhold til landets stabiliseringsbehov, selv om even-
tuelt kraftigere udsving i væksten i de hurtigere voksende økonomier med fordel kan 
søges udjævnet yderligere af de automatiske stabilisatorer i finanspolitikken og sik-
ring af, at de diskretionære ændringer af finanspolitikken ikke forstærker, men helst 
understøtter, en stabil konjunkturudvikling. 
 
Hvis landets konjunkturer derimod er ude af takt med euroområdets konjunkturbe-
vægelser, forstærkes kravene til finanspolitikken og fleksibiliteten på arbejds- og pro-
duktmarkederne for at holde en stabil konjunkturudvikling. Den importerede penge-
politiske rente kan således i en sådan situation være forholdsvis høj under en lavkon-
junktur og forholdsvis lav under en højkonjunktur. Med fastkurspolitik har landet 
ikke mulighed for at bruge den pengepolitiske rente til direkte at søge konjunkturbe-
vægelserne udjævnet. 
 
For valget af pengepolitik – dvs. valget mellem fastkurspolitik i ERMII og en styring 
af den pengepolitiske rente efter egen konjunktursituation med flydende valutakurs – 
betyder risikoen for disse såkaldt asymmetriske konjunkturbevægelser, at landene må 
foretage en samlet overvejelse om de øvrige konsekvenser af valget af pengepolitisk 
regime, i hvilket omfang fastkurspolitik i sig selv reducerer risikoen for asymmetriske 
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konjunkturbevægelser, og den faktiske effektivitet af pengepolitikken i en situation 
med flydende valutakurs. 
 
De underliggende fordele ved en troværdig fastkurspolitik frem for flydende valuta-
kurser for et land med gunstige økonomiske nøgletal, herunder sunde offentlige fi-
nanser og lav inflation, består blandt andet i sikring af valutakursstabilitet og styrkede 
muligheder for at fastholde en lav inflation på niveau med euroområdets inflation, 
lavere risikopræmier og rentespænd. Hertil kommer øget effektivitet af finanspolitik-
ken, fordi stramninger (lempelser) af finanspolitikken kun i begrænset omfang vil bli-
ve imødegået af rentefald (-stigninger). Disse fordele er gældende også ved asymme-
triske konjunkturbevægelser.  
 
Fastkurspolitikken indebærer også derigennem – sammenholdt med flydende valuta-
kurs – en reduceret risiko for, at asymmetriske konjunkturbevægelser faktisk opstår. 
Store og uforudsigelige udsving i rentespænd og valutakurs som følge af bevægelser 
på de finansielle markeder har således historisk været blandt de væsentlige årsager til 
asymmetriske konjunkturbevægelser mellem de europæiske lande. Hertil kommer, at 
fastkurspolitik kan bidrage til en øget samhandel med eurolandene, hvilket yderligere 
reducerer risikoen for asymmetriske konjunkturbevægelser. 
 
Et land med en selvstændig pengepolitik kan godt fastsætte sine korte renter og der-
igennem til en vis grad direkte påvirke den økonomiske aktivitet – med usikkerhed 
omkring renteændringers tidsmæssige og kvantitative effekt på aktiviteten – gennem 
incitamenterne til forbrug og investeringer, men det giver ikke sikkerhed for, at pen-
gepolitikken samlet set virker effektivt i forhold til konjunkturudjævning og dermed 
kan modvirke en tendens til asymmetriske konjunkturbevægelser. Det skyldes, at 
landet ikke kan styre de markedsfastsatte lange renter eller valutakursen, og ved pen-
gepolitiske tiltag er der risiko for, at de afledte bevægelser på disse markeder modvir-
ker den tilstræbte konjunkturudjævning. Pengepolitikken vil således kun virke effek-
tivt, hvis eksempelvis en nedsættelse af den korte rente ikke opvejes af stigende lange 
renter (hvilket kan være resultatet hvis der opstår forventninger om en gradvis fal-
dende valutakurs) og/eller en apprecierende valutakurs. Hvis pengepolitikken ikke 
virker effektivt, kan brugen af den ligefrem forstærke de asymmetriske konjunktur-
bevægelser. 
 
Effektiviteten ved selvstændig brug af den korte pengepolitiske rente kan i betydeligt 
omfang afhænge af landenes størrelse. Selvstændig pengepolitik er alt andet lige min-
dre effektiv for små åbne økonomier end for store og mere lukkede økonomier. 
Markederne er erfaringsmæssigt ofte præget af udsving i kurserne på obligationer og 
valutaer, der kan være både store og tilfældige. I små åbne økonomier betyder kurs-
udsving relativt meget for aktiviteten og dermed for pengepolitikkens effektivitet.   
 
I tillæg til forskellen på styrken i de økonomiske nøgletal mellem de nye medlems-
lande er det således næppe heller tilfældigt, at det i første omgang er alle de mindste 
lande, der har søgt om optagelse i ERMII, mens de større lande er mere afventende.  
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De nye EU-landes konjunkturudsving i forhold til euroområdet 
Der synes at være væsentlige forskelle på de nye EU-landes konjunkturmæssige sam-
variation med euroområdet, der dog for næsten alle lande foreløbigt synes at være 
lidt svagere end for det gennemsnitlige nuværende euroland, jf. tabel 5.2.  
 

Tabel 5.2 
De nye EU-landes konjunkturmæssige samvariation med euroområdet  
(korrelationskoefficienter, kvartalsvise BNP-vækstrater1), 1996-2005 

        
 

 

Korrelation, 
de seneste 
ca. 10 år: 

Del- 
periode 1: 

Del- 
periode 2: 

 

T-værdi3 

Gnst.    
vækst 
(pct.) 

Standard- 
afvigelse 

  96-05(q2) 96-99 00-05(q2) 96-05(q2) 96-04 96-05(q2) 

 MAL (0,76)  (0,99)  0,75 5,80 2,5 4,21 
 HUN 0,71  0,72  0,95 6,06 3,8 1,35 
 SLV 0,53  0,48  0,49 3,72 3,8 1,33 
 CYP 0,50  0,27  0,76 3,47 3,4 1,59 
 POL 0,39  0,15  0,43 2,58 4,1 2,49 
 EST 0,17  0,33  0,40 1,03 5,9 3,40 
 LAT 0,08  0,52  0,04 0,46 6,4 2,48 
 LIT -0,28  0,08  -0,55 -1,75 5,6 3,62 
 CZE -0,29  -0,59  0,34 -1,79 2,1 2,15 
 SLK -0,33  -0,13  -0,60 -2,10 4,1 1,69 
 Eurolande2 0,68  0,54  0,77  2,0 1,76 
  
 
1) Korrelationskoefficienterne er beregnet på basis af kvartalsvise reale BNP-vækstrater (år-til-år) i perioden fra 

og med 1996 (første kvartal) til og med 2005 (andet kvartal), dog kun 1999-2005 for Malta.  
2) Eurolandenes koefficient er beregnet som et simpelt gennemsnit af koefficienterne for de 12 eurolande. Det 

enkelte euroland har ift. lande uden for euroen alt andet lige en højere korrelation med euroområdets gnst.-
vækst, da landet selv indgår i dette gennemsnit (eurolandenes koefficienter er således biased i forhold til de 
øvrige EU-landes koefficienter). Koefficienterne er derfor meget høje for de tre største lande, men er også 
relativt høje – mellem ca. 0,60 og 0,80 – for de fleste øvrige eurolande, der ikke vejer så tungt.   

3) Koefficienterne er ikke signifikant forskellige fra nul for Estland og Letland, signifikante på 10 pct.-niveau 
for Tjekkiet og Litauen, og signifikante på 5 pct.-niveau for alle øvrige lande. 

Kilde:  Ameco, Eurostat, Ecowin og egne beregninger. 
 
BNP-vækstraternes korrelation med euroområdet har således gennem de seneste ca. 
ti år været stærkest i Ungarn og Slovenien samt Cypern og Malta og til dels Polen, 
mens der ikke synes at have været nogen klar sammenhæng mellem konjunkturerne i 
euroområdet og henholdsvis Estland og Letland. BNP-vækstraterne synes omvendt 
at have været negativt korreleret med euroområdets vækstrater i Tjekkiet og Slovakiet 
samt Litauen.  
 
En række studier, der på basis af forskellige metoder og indikatorer søger at estimere 
landenes konjunkturmæssige korrelation med euroområdet, bekræfter i hovedtræk 
dette landemønster, særligt at Ungarn, Polen og Slovenien har den højeste grad af 
samvariation. Tjekkiet og især Slovakiet synes dog at udvise en positiv samvariation 
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med euroområdet målt på vækst i industriproduktion, mens Litauen også her udviser 
en negativ samvariation2.  
 
Ungarn synes, som det eneste af de nye EU-lande, at have haft en grad af konjunk-
turmæssig samvariation med euroområdet, der svarer til det gennemsnitlige euroland. 
Tjekkiets lave grad af samvariation med euroområdet målt på BNP skyldes forment-
lig – ligesom det lave vækstgennemsnit – landets BNP-fald i 1997-1998, hvor der ge-
nerelt var konjunkturfremgang i eurolandene.   
 
Flere lande, herunder Polen og Ungarn samt netop Tjekkiet, synes at udvise tendens 
til stigende samvariation over tid, baseret på en sammenligning af perioderne før og 
efter 1999/2000 (der dog er mere usikker på grund af de relativt korte delperioder). 
Dette gælder til trods for den generelle tendens til, at de nye EU-lande fortsatte med 
pæne vækstrater under den seneste afmatning i eurolandene fra 2001, der alt andet 
lige trækker i retning af lavere samvariation over tid. 
 
Der er også i det nuværende euroområde lande, som i forhold til gennemsnittet har 
lavere indkomstniveau (fx Portugal og Grækenland), højere vækst (fx Irland og Lu-
xembourg og til dels Finland og Grækenland) samt større vækstudsving (fx Irland og 
Luxembourg). ECB’s rente har muligvis været relativt lav for nogle af disse lande, 
især Irland, men netop Irland samt Luxembourg og Finland har (som de eneste euro-
lande) generelt haft strukturelle overskud på de offentlige finanser siden midten af 
1990’erne, der har bidraget til at dæmpe aktiviteten, i modsætning til Grækenland, der 
i de seneste år har haft de største underskud og den højeste inflation i euroområdet.  
 
BNP-vækstraterne i de nuværende eurolande, eventuelt på nær Grækenland, synes at 
udvise en relativt pæn grad af korrelation med det samlede euroområde (defineret 
som korrelationskoefficienter over 0,5), ligesom det synes at være tilfældet for vækst-
raterne i Danmark og Sverige samt (i lidt mindre grad) UK, jf. appendiks 5.4.  
 
Øvrige forhold af relevans for vurderingen af fordelene ved fastkurspolitik og beho-
vet for konjunkturstabilisering er blandt andet graden af økonomisk integration med 
euroområdet samt graden af fleksibilitet på arbejdsmarkedet, jf. appendiks 5.3. 
 
De nye EU-lande, der alle har som mål at deltage i euroen og derfor i en periode del-
tager i ERMII, har – i forbindelse med deres helhedsvurdering af gevinsterne ved 
fastkurspolitik og eurodeltagelse samt effektiviteten af og behovet for konjunktursta-
bilisering gennem selvstændig pengepolitik – samlet set fundet, at det ikke er en for-
del at have muligheden for at kunne bruge den korte rente til andet end sikring af va-
lutakursstabilitet.  
                                                                                                                                                                                                                                                             
2 Fidrmuc & Korhonen (2004), der sammenfatter et større antal studier baseret på forskellige metoder, samt Darvas 
& Szapáry (2004), der anvender forskellige metoder på tal for blandt andet BNP, industriproduktion og privat for-
brug samt investeringer, finder, at Ungarn, Polen og Slovenien generelt udviser den højeste grad af korrelation med 
euroområdet, jf. ECB (2005). ECB (2004c) finder – målt på vækst i industriproduktion (kvartalsvise år-til-år væksra-
ter i perioden fra 1996 til medio 2003) – en positiv samvariation for Tjekkiet og især Slovakiet og en negativ samva-
riation for Litauen.    
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5.4 De nye ERMII-landes økonomiske situation i forhold til euroområdet  
Et lands muligheder for en velfungerende fastkurspolitik afhænger af den økonomi-
ske situation i det pågældende land relativt til den økonomiske situation i det område, 
som fastkurspolitikken er knyttet til (anker-området). Hvis den generelle økonomiske 
situation, herunder konjunktursituationen, er svagere i fastkurslandet end i anker-
området, er der således risiko for, at anker-områdets pengepolitik, som landet følger, 
er relativt stram. Der er desuden – og netop fordi pengepolitikken kan synes relativt 
stram – risiko for stigende rentespænd, jf. nedenfor. 
 
De nye ERMII-lande synes at have bedre muligheder for en velfungerende fastkurs-
politik end EU-landene under tidligere fastkursregimer. Denne vurdering støttes af 
en sammenligning af på den ene side de nye ERMII-landes økonomiske situation i 
forhold til deres anker-område, eurozonen, og på den anden side de enkelte fastkurs-
landes økonomiske situation i forhold til deres anker-område, Vesttysk-
land/Tyskland, under EMS-systemet med valutakursmekanismen ERM i perioden 
mellem starten i 1979 og krisen i 1992/1993 (dvs. perioden 1980-1991), jf. tabel 5.3. 
 

Tabel 5.3 
Fastkurslande sammenlignet med anker-området (Vesttyskland/Tyskland under ERM i  
1980-1991 og euroområdet under ERMII i 2004)   

 
 

Pct. 
BNP-

vækst 
Ledig-

hed 

Saldo 
(pct.  af 

BNP) 

Gæld 
(pct.  af 

BNP) Inflation 
Lang 
rente 

Betalings- 
balance 

(pct.  af BNP) 

  Gennemsnit 1980-1991 
 Vesttyskland/Tyskl. 2,5 5,6 -2,2 40,0 3,0 7,8 2,1 
 Frankrig 2,3 8,6 -2,3 29,4 6,7 11,4 -2,2 
 Italien 2,3 8,4 -11,1 80,5 10,4 14,6 -1,2 
 Nederlandene 2,2 7,7 -4,7 66,7 2,9 8,5 2,9 
 Danmark 1,4 6,8 -2,0 59,6 6,2 13,3 -2,6 
 Sverige 1,9 2,6 -1,1 51,4 8,2 12,0 -0,6 
 UK 1,9 9,2 -2,3 47,4 7,2 11,3 -1,2 
  2004 
 Euroområdet 2,0 8,8 -2,7 70,8 2,1 4,1 0,6 
 Tyskland 1,6 9,5 -3,7 66,4 1,8 4,0 3,8 
 Danmark 2,0 5,4 2,3 43,2 0,9 4,3 2,3 
 Nye ERMII-lande 

(vægtet gnst.): 5,5 7,9 -1,8 31,8 3,0 4,8 -6,6 
 Estland 6,2 9,2 1,7 5,5 3,0 4,4 -12,9 
 Litauen 6,7 10,8 -1,4 19,6 1,1 4,5 -8,3 
 Slovenien 4,6 6,0 -2,1 29,8 3,6 4,7 -0,7 
 Letland 8,5 9,8 -1,0 14,7 6,2 4,9 -12,4 
 Malta  1,5 7,3 -5,1 75,9 2,7 4,7 -10,1 
 Cypern 3,7 5,0 -4,1 72,0 1,9 5,8 -5,7 
 Øvrige nye i EU  

(vægtet gnst.): 4,8 13,8 -3,9 44,8 4,4 6,5 -4,0 
 Polen 5,3 18,8 -3,9 43,6 3,6 6,9 -1,5 
 Ungarn 4,0 5,9 -5,4 57,4 6,8 8,2 -8,9 
 Tjekkiet 4,0 8,3 -3,0 36,8 2,6 4,8 -5,2 
 Slovakiet 5,5 18,0 -3,1 42,5 7,4 5,0 -3,4 
 
Kilde: Kommissionen (2005a), Ameco, Eurostat, Ecowin, OECD og egne beregninger. 
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I forhold til Vesttyskland/Tyskland havde de daværende ERM-lande således generelt 
lavere vækst og højere ledighed, større budgetunderskud og højere gæld, væsentlig 
højere inflation og renter samt ringere betalingsbalancer.  
 
I forhold til euroområdet har de nye ERMII-lande derimod generelt højere økono-
misk vækst og lavere ledighed, mindre budgetunderskud og lavere offentlig gæld og 
kun lidt højere inflation og lange renter, mens dog betalingsbalancerne er markant 
ringere end i euroområdet.  
 
De fire nye EU-lande uden for ERMII har omvendt generelt ringere nøgletal end eu-
roområdet, bortset fra at væksten er højere end i euroområdet. 
 
Vurderet ud fra nøgletallene – bortset fra betalingsbalancerne – synes de nuværende 
ERMII-lande således generelt at være i en mere favorabel økonomisk situation end 
de daværende ERM-lande og målt i forhold til de to gruppers respektive anker-
områder, euroområdet og Vesttyskland/Tyskland. Dette forhold – styrket af den 
ventede korte varighed af opholdet i ERMII inden deltagelse i euroen – peger på go-
de muligheder for et vellykket økonomisk forløb i ERMII for de seks lande.  
 
5.5 Fastkurslandes risiko for procykliske rentespænd  
Den økonomiske udvikling under den gamle valutakursmekanisme ERM er et ek-
sempel på, at fastkurspolitik kan blive mere omkostningsfuld, når fastkurslandenes 
økonomiske situation er mindre gunstig end ankerlandets situation, og at fastkurspo-
litik kan være en styrke for en stærk økonomi men omvendt kan være risikabel for en 
relativt svag økonomi.  
 
Årsagen er i høj grad, at fastkurslande har risiko for procykliske rentespænd – særligt 
stigende rentespænd under konjunkturafmatninger eller deciderede kriser – som er 
knyttet til risikoen for svigtende tillid til fastkurspolitikken hos investorer på de fi-
nansielle markeder.  
 
Investorer kan således flytte portefølje væk fra landets valuta, hvis der opleves at væ-
re risici forbundet med investeringer i den pågældende valuta. Det kan være tilfældet, 
hvis der vurderes at være en risiko for, at landet foretager en pengepolitisk lempelse i 
et forsøg på en kortsigtet stimulering af aktiviteten, sådan at fastkurspolitikken kan 
kræve en pengepolitisk stramning, der kan forstærke konjunkturnedgangen. 
 
Det var således i høj grad en divergerende økonomisk udvikling mellem Vesttysk-
land/Tyskland og de øvrige europæiske lande, der – efter en periode med relativ va-
lutastabilitet fra primo 1987 til medio 1992 – ledte til ERM-krisen i 1992-1993 og det 
gamle snævre fastkurssystems de facto sammenbrud den 2. august 1993, da de delta-
gende valutaers udsvingsbånd måtte udvides fra ±2,25 pct./±6 pct. til ±15 pct.  
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Vesttyskland/Tyskland oplevede en stærk stigning i den økonomiske aktivitet i årene 
omkring genforeningen, hvor produktionen steg fra sit potentielle niveau i 1989 til 
ca. 2-4 pct. over sit potentielle niveau i 1990-1992, inden produktionen igen faldt til 
sit naturlige niveau under den europæiske recession i 1993, jf. figur 5.5a.  
 
Den tyske Forbundsbank, der fastlagde sin pengepolitik med henblik på at sikre lav 
og stabil inflation i Tyskland, måtte derfor – i lyset af pressituationen og den efter 
tyske forhold meget høje inflation, der steg til 4-5 pct. i 1992 – gennemføre fortsatte 
rentestigninger. Rentestigningerne udgjorde i alt 6-7 pct.-enheder fra 1988 til medio 
september 1992, hvorefter renterne blev sat ned, jf. figur 5.5a. 
 

Figur 5.5a  Figur 5.5b 
Kort rente og lang rente samt outputgab i 
Tyskland 1988-2004 

Korte renter i Frankrig, Italien, Sverige og 
Danmark, 1988-2005 
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Figur 5.5c Figur 5.5d  
Kort rentespænd til Tyskland for Frankrig, 
Italien, Sverige og Danmark, 1980-2005 

Langt rentespænd til Tyskland for Frankrig, 
Italien, Sverige og Danmark, 1980-2005 
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Anm: Korte renter: 3-måneders pengemarkedsrenter, månedsobservationer. Lange renter: 10-årige statsobligatio-

ner, månedsobservationer (figur a), kvartalsobservationer (figur d).  
Kilde: Ameco, Ecowin, OECD. 
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De øvrige europæiske lande oplevede derimod, at konjunkturerne toppede allerede i 
slutningen af 1980’erne (blandt andet Danmark, Sverige og UK samt Italien) eller 
1990 (blandt andet Frankrig, Nederlandene og Belgien) og herefter blev dæmpet 
frem mod recessionen i 1993. Disse lande stod derfor over for en afvejning mellem 
på den ene side hensynet til fastkurspolitikken, der krævede, at landene fulgte den 
tyske pengepolitik og hævede deres renter, og på den anden side hensynet til kon-
junkturerne, der kunne tale for lavere renter end påkrævet af fastkurspolitikken.  
 
Uroen på de finansielle markeder, særligt i efteråret 1992 og sommeren 1993, skal i 
høj grad ses som investorers forsøg på at teste landenes vilje til at forsvare deres fast-
kurspolitik, hvilket førte til periodevise kraftige stigninger i renter og rentespænd til 
Tyskland, jf. figur 5.5b-d, og forskellige reaktioner i de berørte lande.  
 
UK og Italien udtrådte af ERM i september 1992, Sverige og andre måtte opgive de-
res ensidige tilknytning til ERM, og andre lande devaluerede deres valutaer, mens 
blandt andet Frankrig, Nederlandene og Danmark fastholdt fastkurspolitikken. Fort-
sat uro og spændinger i valutakursmekanismen ledte til beslutningen om at udvide 
udsvingsbåndet til ±15 pct. for alle lande (bortset fra Nederlandene, der indgik en 
bilateral aftale med Tyskland om en fortsættelse af det snævre bånd), hvorefter ren-
terne faldt samtidig med midlertidige deprecieringer af danske kroner og franske 
franc samt andre valutaer (bortset fra nederlandske gylden). De stigende renter og 
rentespænd bidrog til en forværring af afmatningen, der startede i 1990, og recessio-
nen, der bundede i 1993. 
 
Udover ERM-krisen i 1992-1993 synes der for en række lande også at have været 
tendens til stigende og konjunkturforstærkende rentespænd på andre tidspunkter, for 
eksempel under lavkonjunkturen i begyndelsen af 1980’erne – hvor de stigende ren-
tespænd formentlig også skal ses i lyset af de mange devalueringer fra 1979 til 1983 
og eventuelle forventninger om fortsatte devalueringer – og da der efter ERM-krisen 
opstod fornyet valutauro i 1995, jf. figur 5.5c og d.  
 
Danmark er et eksempel på fastkurslandes tendens til procykliske rentespænd. Der 
har således været tendens til, at det danske korte og lange rentespænd stiger i situati-
oner, hvor konjunkturer eller andre nøgletal udvikler sig ugunstigt, absolut eller rela-
tivt til Tyskland/euroområdet, eller i deciderede krisesituationer, jf. figur 5.5c og d og 
boks 5.2.  
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Boks 5.2 
Danmarks rentespænd 
Det danske korte og lange rentespænd har haft tendens til at stige, når dansk økonomi har udviklet 
sig ugunstigt absolut eller relativt til Tyskland/euroområdet, eller i deciderede krisesituationer, jf. 
figur a og b og tabel a.  Danmark havde således et stærkt svingende kort rentespænd og et højt og 
varierende langt rentespænd fra slutningen af 1970’erne og indtil 1982, da Danmark foretog devalu-
eringer og havde svagere konjunkturforhold end Tyskland og historisk svage offentlige finanser. Efter 
indførelsen af fastkurspolitikken fra slutningen af 1982 faldt rentespændets niveau og udsving i store 
træk indtil ERM-krisen, hvor rentespændet steg markant i slutningen af 1992 og i sommeren 1993, 
mens rentespændet steg igen i forbindelse med perioderne med valutauro i især 1995.  I sidste halv-
del af 1990’erne, hvor dansk økonomi blev styrket (absolut og relativt til Tyskland), skete der et pro-
cyklisk fald i det danske rentespænd. 
 

 Figur a  Figur b 
   Danmarks korte rentespænd1 og output- 
   gab ift. Tyskland2, 1988-2004   

 Danmarks lange rentespænd1 og output- 
  gab ift. Tyskland2, 1988-2004 
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Anm.: 1) dansk rente minus tysk rente, 2) tysk outputgab minus dansk outputgab (kvartalsobservationer). 
Kilde: OECD og egne beregninger. 
 
Tabel a 
Korrelation mellem Danmarks korte/lange rentespænd og outputgab/outputgapspænd 

           1989-2004           1991-2004 

Dansk-tysk outputgab difference År  kvartal År  kvartal 
Kort rentespænd -0,70 -0,50 -0,59 -0,37 
Langt rentespænd -0,53 -0,47 -0,38 -0,26* 

Dansk  outputgab År  kvartal År  kvartal 
Kort rentespænd -0,56 -0,40 -0,72 -0,53 
Langt rentespænd -0,13 -0,11 -0,44 -0,31 

Anm.: Koefficienterne i fed er signifikante på et 5-pct.-niveau (*: signifikant på 10-pct.-niveau).  
 En stigning i forskellen på dansk og tysk outputgab på 1 pct.-enhed vurderes på baggrund af historiske 

data for en række lande at bidrage til en reduktion af det dansk-tyske rentespænd med ca. 0,15 pct.-
enheder, jf. Finansredegørelse 2000. 

Kilde: OECD og egne beregninger. 
 

Det aktuelt lave og periodevist svagt negative danske rentespænd skal ses i lyset af, at konjunktursi-
tuationen er bedre, og at de offentlige finanser er væsentligt stærkere i Danmark end i euroområdet, 
ligesom blandt andet betalingsbalanceoverskuddet er større i Danmark. Det er muligt, at den stigen-
de varighed og dermed troværdighed af den danske fastkurspolitik i sig selv kan dæmpe betydningen 
for rentespændet af mindre udsving i konjunkturer og centrale økonomiske nøgletal.   
 

I lyset af risikopræmien for lande uden for euroen må renterne i Danmark dog forventes på sigt at væ-
re højere end renterne i euroområdet, givet en situation, hvor konjunkturforhold og centrale økono-
miske nøgletal er stort set de samme i Danmark og euroområdet. En sådan risikopræmie gør sig også 
gældende for de nye EU-lande. 
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Erfaringerne fra de lande, der tidligere deltog i ERM og nu i euroen samt blandt an-
det Danmark, peger således på, at de nuværende ERMII-landes fastkurspolitik kan 
komme på en prøve i en situation, hvor konjunkturerne udvikler sig svagere i disse 
lande og stærkere i euroområdet, især hvis landenes offentlige finanser svækkes væ-
sentligt i forhold til euroområdet. Et muligt scenario bag en sådan udvikling kunne 
være en kraftig fremgang i tysk økonomi, jf. boks 5.3. 
 

Boks 5.3 
Effekter på de nye ERMII-lande af et opsving i Tyskland 
Selv om der i lyset af den aktuelle økonomiske situation i især de store eurolande ikke er klare tegn på 
et markant opsving, kan det, jf. kapitel 2, ikke udelukkes, at væksten i tysk økonomi forholdsvist hur-
tigt kan stige, hvis især tyske forbrugere og virksomheders tillid til tysk økonomi vender tilbage. 
 
Under det forrige opsving i Tyskland i 2000 var den korte rente godt 2 pct.-enheder og den lange ren-
te knap 2 pct.-enheder højere end det aktuelle niveau, jf. figur a. Hvis det lægges til grund, at den 
økonomiske aktivitet i Tyskland vil være styrende for både korte renter (dvs. ECB’s styringsrenter) og 
lange renter i euroområdet og vende tilbage til 2000-niveauet, at renterne vil stige parallelt i ERMII-
landene, og at effekten i de nye EU-lande svarer til effekten på eurolandene, vil BNP-væksten falde, 
svarende til, at niveauet for BNP i de nye ERMII-lande er ca. 1,3 pct.-enheder lavere, end det ellers ville 
have været. Effekten af lavere vækst og rentestigningen på de offentlige finanser afhænger dels af 
finansernes konjunkturfølsomhed og dels af niveauet for den offentlige gæld. For de baltiske lande, 
der er karakteriseret ved lav konjunkturfølsomhed af de offentlige finanser og lav offentlig gæld, er 
effekten en forværring på ca. ½ -¾ pct. af BNP, jf. figur b. For lande med højere følsomhed og højere 
offentlig gæld (Cypern og Malta) er effekten ca.  2 pct. af BNP. I Slovenien er konjunkturfølsomheden 
forholdsvist høj, men effekten på de offentlige finanser dæmpes af den relativt lave offentlige gæld. 
 
  Figur a   Figur b 
  Kort og lang rente i Tyskland   Skønnede effekter på de offentlige finanser 
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Anm.:  Effekterne er beregnet med udgangspunkt i en rentemultiplikator for euroområdet beregnet på OECD’s 
 Interlink model. Beregningerne tager ikke højde for de afledte effekter på efterspørgslen i de øvrige EU-
 lande. 
Kilde:  OECD, Ecowin og egne beregninger. 
 
Effekterne på BNP kan være overvurderede, da der ikke er taget højde for de afledte effekter på eks-
porten af et opsving i Tyskland.  I modsat retning tæller, at eksportefterspørgslen vil dæmpes i de øv-
rige EU-lande, og at investeringernes andel af BNP typisk er væsentligt højere i de nye EU-lande, hvil-
ket – på grund af den forudsatte rentestigning – vil påvirke BNP (mere) negativt. Dertil kommer, at 
renterne i ERMII-landene kan stige mere end i Tyskland på grund af tendensen til procykliske rente-
spænd. Et opsving i Tyskland og en deraf følgende rentestigning vil alt andet lige øge de finanspoliti-
ske udfordringer, dels på grund af en rentestigningseffekt på aktiviteten og dels via forrentningen af 
den offentlige gæld. 
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Risikoen for valutapres og stigende rentespænd må imidlertid vurderes at være be-
grænset for de seks nye EU-lande i ERMII, da disse lande må ventes optaget i euro-
samarbejdet efter kun to-tre års fastkurspolitik, og da det inden for så kort en perio-
de ikke synes sandsynligt, at billedet skulle ændres sådan, at konjunkturer og offentli-
ge finanser svækkes væsentligt i de pågældende lande i forhold til euroområdet.  
 
De nye ERMII-lande har – netop i lyset af deres forholdsvist gunstige økonomiske 
nøgletal – således generelt haft små og faldende korte og lange renter og rentespænd 
gennem de senere år, jf. figur 5.6a og c.  
 

Figur 5.6a Figur 5.6b 
Kort rentespænd ift. Tyskland for Estland, 
Letland, Litauen og Slovenien samt Cypern 
og Malta 

Kort rentespænd ift. Tyskland for Polen, 
Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet 
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Figur 5.6c Figur 5.6d 
Langt rentespænd ift. Tyskland for Estland, 
Letland, Litauen og Slovenien samt Cypern 
og Malta 

Langt rentespænd ift. Tyskland for Polen, 
Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet 
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Anm.: Korte renter: månedsobservationer for 3-måneders pengemarkedsrenter.  
 Lange renter: månedsobservationer i figur 5.7c, dagsobservationer i figur 5.7d.    
Kilde: Ecowin og egne beregninger. 
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Risikoen for valutapres og stigende rentespænd kunne være større for de fire øvrige 
nye EU-lande. Deres beslutning om foreløbig at stå uden for ERMII, indtil deres 
økonomiske nøgletal er blevet forbedret, skal ses i lyset heraf. Polen og især Ungarn 
har generelt højere rentespænd end Tjekkiet og Slovakiet samt ERMII-landene, jf. 
figur 5.6b og d. En fordel for disse lande ved foreløbig at stå uden for ERMII, indtil 
nøgletallene er blevet forbedret, kan således være, at tendensen til procykliske rente-
spænd dæmpes.   
 
De ungarske renters høje niveau og stigninger i de seneste år, herunder i efteråret 
2005, må ses i lyset af de store og stigende offentlige budgetunderskud og usikkerhed 
omkring den fremadrettede budgetkonsolidering samt eventuelt også usikkerhed 
omkring prioriteringen mellem fastkurspolitik og inflationsmål i den ungarske penge- 
og valutakurspolitik.  
 
Ungarn kunne i lyset af landets økonomiske ubalancer muligvis blive udsat for et 
større valutapres og stigende renter, hvis landet havde deltaget i ERMII, hvorfor det 
synes hensigtsmæssigt at vente med at søge optagelse i ERMII til nøgletallene, særligt 
de offentlige finanser, er blevet væsentligt forbedret.    
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Appendiks 5.1 

De nye EU-landes valutakursudvikling samt korte renter  
Figur 1.a Figur 1.b 
Valutakurser, Slovenien Valutakurser, Letland 
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Figur 1.c Figur 1.d 
Valutakurser, Estland Valutakurser, Cypern 
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Figur 1.e Figur 1.f 
Valutakurser, Litauen Valutakurser, Malta 
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Figur 1.g Figur 1.h 
Valutakurser, Ungarn Valutakurser, Polen 
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Figur 1.i Figur 1.j 
Valutakurser, Tjekkiet Valutakurser, Slovakiet 
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Figur 1.k Figur 1.l 
Kort rente (3 mdr.) i de nye ERMII-lande Kort rente (3 mdr.) i de nye EU-lande uden 

for ERMII  
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Anm.: ’Real kurs’ er et indeks (1999=1) for en kurs, hvor den nominelle kurs er ganget med det relative prisforhold 

mellem det pågældende land og euroområdet. En faldende real kurs er således et udtryk for en real appreciering 
(landets goder bliver dyrere relativt til euroområdets), som kan skyldes en nominel appreciering (landets valu-
ta stiger i værdi), eller at landet har højere inflation end euroområdet.        

Kilde: Ecowin. 
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Appendiks 5.2  
De nuværende eurolandes status i forhold til konvergenskriterierne i årene  
inden indførelsen af euroen  
Flere af de nye EU-lande har planer om inden for en kortere årrække at opfylde kon-
vergenskriterierne og søge om optagelse i eurosamarbejdet, jf. tabel 5.1.  
 
Sammenlignet med status for konvergensindikatorerne i henholdsvis 1995 og 1997 
for de 11 lande, der udgjorde euroområdet ved starten 1. januar 1999 (de nuværende 
eurolande eksklusive Grækenland), er konvergensen i de nye EU-lande relativt frem-
skreden, bortset fra udviklingen i inflationen, jf. figur 1a-d.  Flere af de senere eurolan-
de opnåede store forbedringer i saldoen på de offentlige finanser, inflation og rente i 
den korte periode fra 1995 til 1997. Forbedringen i det offentlige budgetunderskud i 
en række lande har dog i betydelig udstrækning kunnet tilskrives faldende renteudgif-
ter som følge af rentefaldene. De nye EU-lande vil ikke kunne forlade sig på et lig-
nende kraftigt fald i renteudgifterne som følge af en langt lavere offentlig gæld og et i 
forvejen lavt renteniveau.  
 

Figur 1.a Figur 1.b 
Budgetsaldo i pct. af BNP Offentlig gæld i pct. af BNP 
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Figur 1.c Figur 1.d 
Inflation Lang rente 
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Anm.: AC1 er et uvejet gennemsnit af Estland, Slovenien og Litauen. AC2 er et uvejet gennemsnit af Cypern, Malta 
 og Letland. AC3 er et uvejet gennemsnit af Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Polen. Inflation for 1995 opgjort 
 som HICP forefindes ikke for Tyskland og Luxembourg, hvorfor HICP i 1996 er anvendt for disse lande.  
Kilde:  Kommissionen (2005a), Ameco, Eurostat, Ecowin og egne beregninger.  
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Appendiks 5.3  

De nye EU-lande og strukturelle økonomiske forhold af relevans for fastkurs-
politik 
Forhold af relevans for vurderingen af fordelene ved fastkurspolitik og behovet for 
konjunkturstabilisering er – udover konvergenskriterierne etc. – blandt andet graden 
af økonomisk integration med euroområdet samt graden af fleksibilitet på arbejds-
markedet. Disse forhold er afspejlet i teorien om optimale valutaområder, jf. boks 1. 
  

Boks 1 
Teorien om optimale valutaområder 

 
Teorien om optimale valutaområder (Optimum Currency Areas (OCA)) er en teori om fordele og om-
kostninger ved et monetært samarbejde. Teorien introducerer de såkaldte OCA-kriterier, som er en 
række kriterier for, hvornår det er optimalt for en gruppe lande at opgive deres selvstændige penge- 
og valutakurspolitik og danne eller indtræde i en monetær union. Et samarbejde i en monetær union 
bliver umiddelbart mere fordelagtigt, jo flere af OCA-kriterierne landene i gruppen opfylder. 
 
OCA-kriterierne er blandt andet arbejdskraftmobilitet og pris- og lønfleksibilitet. Disse forhold bidra-
ger til at skabe fleksibilitet i en økonomi og reducerer behovet for at kunne foretage økonomiske til-
pasninger via en selvstændig penge- og valutakurspolitik. Lande med en høj grad af arbejdskraftmo-
bilitet og pris- og lønfleksibilitet vil således have færre omkostninger ved at opgive en selvstændig 
penge- og valutakurspolitik.  
 
Andre OCA-kriterier vedrører graden af integration mellem lande. Hvis en gruppe lande i høj grad er 
økonomisk finansielt integrerede og har en høj grad af samhandel med hinanden, vil disse lande ty-
pisk kunne drage fordele af at indføre en fælles valuta. En fælles valuta vil blandt andet indebære be-
sparelse af transaktionsomkostninger, og at den nominelle valutakursusikkerhed forsvinder. 
 
Et særligt OCA-kriterium er graden af korrelation i konjunkturbevægelserne og symmetrien i økono-
miske stød mellem lande. Hvis landene i en monetær union har perfekt korrelerede konjunkturbevæ-
gelser, og økonomierne kun rammes af symmetriske stød, vil der umiddelbart ikke være behov for 
fleksibilitet skabt af de andre OCA-kriterier. Pengepolitikken, der føres i området for den fælles valu-
ta, vil som udgangspunkt være optimal for alle deltagerlandene, idet eksempelvis en rentestigning vil 
bidrage til at dæmpe den økonomiske aktivitet og inflationen i alle landene. 
 
Flere af OCA-kriterierne synes at være endogene, hvilket vil sige, at OCA-kriteriernes grad af opfyldel-
se ændrer sig efter indførslen af en fælles valuta. Eksempelvis kan samhandlen mellem lande i en mo-
netær union blive øget som følge af fjernelsen af transaktionsomkostninger og valutakursussikker-
hed, og en øget samhandel vil endvidere kunne føre til en øget grad af synkronisering i konjunkturbe-
vægelserne mellem landene i den monetære union. Hvis OCA-kriterierne er endogene, indebærer 
det, at er der mulighed for, at et land vil opfylde OCA-kriterierne ex post, selvom landet ikke opfylder 
kriterierne på tidspunktet for indtræden i en monetær union. 
 
De 10 nye EU-lande har ved deres indtræden i EU forpligtet sig til at deltage i fastkurssamarbejdet 
ERMII og siden hen indføre euroen. For at fastkurssamarbejdet og deltagelsen i euroen kan fungere, 
er det vigtigt, at EU10-landene har tilstrækkelig fleksible økonomier, da det ellers kan være forbundet 
med omkostninger for de enkelte lande at opgive deres selvstændige penge- og valutakurspolitik, jf. 
ovenstående. De 10 nye EU-lande bør således bestræbe sig på at gennemføre reformer, der styrker 
deres økonomiske fleksibilitet. 
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Arbejdsmarkedsforhold af relevans for fastkurspolitik  
Arbejdsmarkedsforhold, særligt graden af fleksibilitet på arbejdsmarkedet, har betyd-
ning for et lands muligheder for en velfungerende fastkurspolitik eller deltagelse i eu-
roen.  
 
Et fleksibelt arbejdsmarked – med fleksible lønninger og rammer for lønfastsættelse, 
fleksibel arbejdsmarkedsregulering og en høj grad af arbejdskraftmobilitet – styrker 
således et lands muligheder for en effektiv tilpasning til asymmetriske chok, det vil 
sige stød til økonomiens efterspørgsels- eller udbudsside, der rammer hårdere i det 
enkelte land end i euroområdet. 
 
Mens det altid, uanset valg af penge- og valutakurspolitik, er en stor fordel for et 
lands samlede velstand og beskæftigelse at have et fleksibelt arbejdsmarked – øges 
vigtigheden af et fleksibelt arbejdsmarked, når et land fører fastkurspolitik eller delta-
ger i euroen. Et sådant land har nemlig ikke – i modsætning til lande med flydende 
valutakurs – mulighed for en midlertidig tilpasning via pengepolitikken, idet en pen-
gepolitisk lempelse kan bidrage til øget vækst på kort sigt.   
 
De nye EU-lande står generelt over for store udfordringer i relation til arbejdsmar-
kederne, ligesom det er tilfældet for de fleste eurolande, om end arbejdsmarkedsfor-
holdene og graden af fleksibilitet varierer på tværs af landene. 
 
De nye EU-landes indhentning af velstand (”catching-up”) – der aktuelt udgør godt 
halvdelen af velstandsniveauet i eurolandene (målt på BNP pr. capita købekraftskor-
rigeret, jf. figur 5.3) – vil i praksis kræve både højere beskæftigelse, jf. figur 1, og højere 
produktivitet pr. beskæftiget, jf. figur 2. 
 

Figur 1.a Figur 1.b 
Ledighed og beskæftigelse i de nye  
ERMII-lande, 2004 

Ledighed og beskæftigelse i de nye  
EU-lande uden for ERMII, 2004 
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Anm.: ’Den ikke-beskæftigede andel af de 15-64 årige’ er lig 1 minus beskæftigelsen. 
Kilde: Kommissionen (2005a), Eurostat. 
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Figur 2.a  Figur 2.b 
Produktivitet og enhedslønomkostninger i 
de nye ERMII-lande, 2000-2005 

Produktivitet og enhedslønomkostninger i 
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Anm.: Produktivitet: den gennemsnitlige produktivitet pr. beskæftiget i euroområdet er indeks 100. Enhedslønom-

kostningen defineret som løn pr. beskæftiget divideret med arbejdsproduktiviteten. 
Kilde: Kommissionen (2005a), Eurostat. 
 
Beskæftigelsen i de nye EU-lande er således generelt lavere end eurolandenes gennem-
snit på 63 pct. Polen skiller sig ud med en beskæftigelse på kun godt halvdelen af be-
folkningen i den arbejdsdygtige alder, ligesom også Ungarn og Slovakiet har en rela-
tivt lav beskæftigelse, mens omvendt Estland, Tjekkiet og især Cypern har en beskæf-
tigelse på niveau med eller over beskæftigelsen i euroområdet. 
 
De nye EU-landes ledighed varierer en del omkring eurolandenes gennemsnit på ca. 9 
pct., jf. figur 1, men er markant højere i Polen og Slovakiet. Ledigheden er omvendt 
lavere end eurolandenes gennemsnit i Slovenien, Cypern, Malta, Tjekkiet og Ungarn.  
 
Den strukturelle ledighed skønnes for de fleste nye EU-lande at være omtrent på ni-
veau med den faktiske ledighed. Det peger på et stort behov for arbejdsmarkedsre-
former i alle lande, men især Polen – der som det eneste af de nye EU-lande har op-
levet en stor stigning i ledigheden siden slutningen af 1990’erne trods relativt høj 
vækst – og Slovakiet samt Ungarn og i nogen grad også de tre baltiske lande.  
 
Produktiviteten i de nye EU-lande udgør kun godt halvdelen af gennemsnittet i euro-
området og er lavest i de tre baltiske lande samt til dels Polen og Slovakiet. De ind-
byrdes forskelle i produktivitet svarer således til de indbyrdes forskelle i velstand, jf. 
figur 5.3. Produktiviteten er de senere år til gengæld også steget mest i netop disse 
lande, herunder væsentligt mere end i euroområdet, jf. figur 2.  
 
Ud fra en konkurrenceevnebetragtning bliver de nye EU-landes lave produktivitet 
imidlertid mere end opvejet af lave lønninger, idet enhedslønomkostningerne i forhold til 
EU-gennemsnittet udgør ca. 70 pct. i Slovenien, knap 50 pct. i Polen og omkring 20-
30 pct. i de øvrige central- og østeuropæiske lande (2001-tal)1.  

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Jf. Kommissionen (2003a)  
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Stigningerne i de nye EU-landes enhedslønomkostninger i de senere år har typisk 
kun været lidt større end i eurolandene, bortset fra i Slovenien og især Ungarn, hvor 
de senere års meget høje lønstigninger ikke er blevet modsvaret af produktivitetsstig-
ninger. Enhedslønomkostningerne er derfor steget markant i disse lande, jf. figur 2.  
 
For de nye EU-lande, som deltager i ERMII (og senere euroen), og hvor tilpasninger 
i den reale valutakurs således ikke kan ske via den nominelle valutakurs, vil konkur-
renceevnen og udviklingen heri afhænge direkte af det relative prisforhold mellem 
landenes varer og eurolandenes varer, særligt i de udlandskonkurrerende sektorer. 
Konkurrenceevnen vil således være relativt tæt knyttet til niveau og stigninger i en-
hedslønomkostningerne relativt til eurolandene. Af samme grund er enhedslønom-
kostningerne en af de variable, som ifølge Traktaten skal inddrages i vurderingen af 
et land i forbindelse med optagelse i euroen, udover konvergenskriterierne. 
 
Det generelt lave niveau og de relativt moderate stigninger i enhedslønomkostnin-
gerne i de nye ERMII-lande, bortset fra Slovenien, peger på, at landene er relativt 
konkurrencedygtige, selvom inflationen på makroniveau fortsat er lidt højere end i 
euroområdet. I forhold til perspektiverne for eurodeltagelse vil det være en udfor-
dring for landene at sikre, at der også fremadrettet er overensstemmelse mellem løn- 
og produktivitetsudvikling i forhold til udviklingen i eurolandene.  
 

Figur 3.a Figur 3.b 
Effektiv beskatning ved overgang fra  
ledighed til beskæftigelse samt mindsteløn 
i de nye ERMII-lande 

Effektiv beskatning ved overgang fra  
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Anm.: Den effektive beskatning måler andelen af bruttoindkomsten, som beskattes væk via højere skatter og sociale 

sikkerhedsbidrag samt fratrækning af arbejdsløshedsstøtte og anden støtte, når en arbejdsløs vender tilbage 
til beskæftigelse. Data for 2003. Mindsteløn i euro er fra februar 2005, dog Letland og euroområdet fra janu-
ar 2005. Data for euroområdet er et simpelt gennemsnit af data for eurolandene uden Tyskland, Østrig, Fin-
land og Italien. Mindsteløn i forhold til gennemsnitlig løn er for 2004, dog 2003 for Polen og Estland. Data 
for mindsteløn i Cypern og euroområdet er ikke opgivet.  

Kilde: Eurostat. 
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Mindstelønnen er en af de faktorer, som har betydning for arbejdsmarkedsfleksibilite-
ten, da en høj mindsteløn blandt andet kan være en hindring for ansættelse af ekstra 
arbejdskraft. I de nye EU-lande udgør mindstelønnen målt i euro fra cirka en femte-
del til knap halvdelen af niveauet i euroområdet, hvor mindstelønnen pr. måned er 
ca. 1.000 euro, jf. figur 3. Mindstelønnens andel af den gennemsnitlige løn udgør dog 
fra 32 pct. (Estland) til 49 pct. (Malta). 
 
Den effektive beskatning ved overgang fra ledighed til beskæftigelse, som tager højde 
for både indkomstskat og tab af overførsler, udgør i Letland, Slovenien, Polen og 
Slovakiet ca. 80 pct. Det betyder, at incitamentet til at gå fra ledighed til beskæftigelse 
i disse lande er relativt lavere end i Cypern, Estland og Litauen, hvor den effektive 
beskatning kun udgør omkring 50 pct.  
 
Rammerne for lønforhandlinger har stor betydning for udviklingen i lønningerne og 
dermed også beskæftigelsen og fleksibiliteten på arbejdsmarkederne. Eksempelvis 
kan decentraliserede lønforhandlinger bidrage til at skabe en mere kompetitiv løn-
fastsættelse og dermed mere fleksibilitet. I de nye EU-lande foregår lønforhandlin-
gerne primært på virksomhedsniveau, og dækningsgraden for kollektive lønforhand-
linger er lav, ligesom andelen af fagforeningsmedlemmer i en række af landene er ret 
lav, jf. tabel 1. Dog har Cypern, Slovenien og Slovakiet primært forhandlinger på sek-
torniveau samtidig med, at de kollektive lønforhandlinger dækker fra 48 pct. af de 
beskæftigede i Slovakiet til 100 pct. i Slovenien. 
 

Tabel 1 
Arbejdsmarkedsforhold i de 10 nye EU-lande 

 

  

Lønmodtager-
nes forhand-

lingsposition1 
(pct.) 

Dækningsgrad 
for kollektive 
lønforhand-
linger (pct.) 

Dominerende 
lønforhand-
lingsniveau 

Indeks for 
job-

beskyttelse2 

Spredning i 
regional ar-

bejdsløshed3 

(pct.) 
 Tjekkiet 30 25-30 Virksomhed 2,1 42  

 Estland 15 29 Virksomhed 2,6  -   

 Cypern 70 65-70 Sektor  -   -   
 Letland 30 <20 Virksomhed  -  -   

 Litauen 15 10-15 Virksomhed  -   -   

 Ungarn 20 34 Virksomhed  1,7 28  
 Malta 65   -  Virksomhed  -   -   

 Polen 15 40 Virksomhed 2,0 16  

 Slovenien 41 100 Sektor 3,5  -   

 Slovakiet 40 48 Sektor 2,4 31  

 Euroområdet  -   -   -  2,5 47  

     
 
1) Antal af aktive fagforeningsmedlemmer i forhold til antal af beskæftigede lønmodtagere. 
2) Indeks for jobbeskyttelse (Employment Protection Legislation, EPL) udarbejdet af OECD. Indekset er en 

sammenvejning af indekset for EPL ved fast arbejde, midlertidigt arbejde og kollektive afskedigelser. 2003-
data.  

3) Standardafvigelsen for regional arbejdsløshed i forhold til national gennemsnitlig arbejdsløsheds. 2004-data. 
Kilde: Kommissionen (2003b), OECD (2004) og Eurostat. 
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Graden af jobbeskyttelse via lovgivning er også en betydende faktor for fleksibilite-
ten på arbejdsmarkederne. De nye EU-lande har en grad af jobbeskyttelse, som er på 
niveau med eller lidt under den gennemsnitlige grad af jobbeskyttelse i euroområdet, 
jf. tabel 1. I lande som UK, Irland og Danmark vurderes en lavere grad af jobbeskyt-
telse at bidrage til en relativt lav strukturel ledighed. 
 
Arbejdskraftmobilitet er en faktor med stor betydning for arbejdsmarkedsfleksibilitet. 
Det er imidlertid samtidig en størrelse, som er vanskelig at måle. Spredningen i regi-
onal arbejdsløshed kan dog give en indikation af graden af mobilitet, da en stor 
spredning kan tyde på, at befolkningen ikke flytter for at finde beskæftigelse. Spred-
ningen i Tjekkiet udgør 42 pct., mens den er en anelse lavere i Ungarn og Slovakiet 
med henholdsvis 28 pct. og 31 pct., jf. tabel 1. Til sammenligning er spredningen i den 
regionale arbejdsløshed i euroområdet 47 pct., hvilket indikerer en lav regional ar-
bejdskraftmobilitet i euroområdet. Spredningen i Polen på kun 16 pct. må umiddel-
bart tilskrives den høje ledighed samt lave beskæftigelse for hele Polen, jf. figur 1.  
 
Arbejdskraftmobiliteten mellem de 10 nye EU-lande og de 15 gamle EU-lande er på 
nuværende tidspunkt begrænset af overgangsordninger, som begrænser adgangen til 
arbejdsmarkederne og sociale systemer i de 15 gamle EU-lande for borgerne fra de 8 
nye østeuropæiske EU-lande, jf. kapitel 2. 
 
Samlet set tegner der sig et noget heterogent billede af graden af fleksibilitet på ar-
bejdsmarkederne i de nye EU-lande. Sammenlignet med ledigheden og beskæftigel-
sen i de nye EU-lande tegner de bredere mål for arbejdsmarkedsfleksibilitet dog et 
mere positivt billede for landenes arbejdsmarkeder. 
 
Økonomisk integration og handels- og betalingsbalanceforhold 
Et lands muligheder for en velfungerende fastkurspolitik eller deltagelse i euroen af-
hænger også af graden af økonomisk integration, særligt handelsrelationer, med eu-
roområdet.  
 
En høj grad af handelsmæssig integration med euroområdet vil således øge nettofor-
delen ved valutakursstabilitet for fastkurs- og eurolande og effektivitetsgevinsterne 
for eurolande (sparede vekselomkostninger mv.). Stor samhandel med eurolandene 
bør endvidere øge graden af konjunkturmæssig samvariation med euroområdet, idet 
for eksempel en højkonjunktur i eurolandene vil øge efterspørgselen efter de nye 
EU-landes varer og dermed bidrage positivt til landenes vækst. En række empiriske 
studier bekræfter en sådan positiv sammenhæng mellem handelsintegration og kon-
junkturmæssig samvariation2.  
 
De nye EU-lande er generelt meget åbne økonomier målt på landenes totale handel 
(med hele verden) i forhold til BNP, også i sammenligning med de mindre og gene-
                                                                                                                                                                                                                                                             
2 Jf. for eksempel ECB (2004c). Den positive korrelation mellem handelsintegration og konjunkturmæssig samvaria-
tion er især stærk, når der er en høj grad af intra-industriel handel, det vil sige samtidig import og eksport af varer 
med forskellig pris og kvalitet inden for samme sektorer. 
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relt mere åbne økonomier blandt eurolandene, mens den større og mindre åbne 
økonomi, Polen, har et omfang af udenrigshandel, der svarer til de større eurolande, 
jf. figur 4a og b.  
 

Figur 4.a Figur 4.b 
Handelsmæssig åbenhed, de nye  
ERMII-lande 

Handelsmæssig åbenhed, de nye EU-lande 
uden for ERMII 
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Anm.: Åbenhed måles som eksport plus import i pct. af BNP.  
Kilde: ECB (2005a) 
 
De nye EU-landes handel med euro- og EU15-landene er steget over de seneste ca. ti år i 
takt med landenes transition til markedsøkonomi og handelsliberaliseringen i forbin-
delse med integrationen i EU’s indre marked. De nye EU-lande har generelt en grad 
af handelsmæssig integration med EU25 som helhed, der er større end eurolandenes 
gennemsnitlige handel med EU25, og – mere overraskende – de nye EU-lande hand-
ler nu mindst lige så meget med eurolandene, som eurolandene selv gør: 55-60 pct. af 
de nye EU-landes eksport og import går således til og fra eurolandene, mens ca. 50 
pct. af eurolandenes eksport og import går til og fra andre eurolande, jf. tabel 2.  
 
Spejlbilledet er, at eurolandene har øget deres handel med de nye EU-lande (på be-
kostning af de øvrige euro- og EU15-landes relative betydning), mens forskellen er, 
at handelen med de nye EU-lande fortsat kun udgør en meget lille andel på ca. 5 pct. 
af eurolandenes totale handel. Handelen med de nye EU-lande har derfor en positiv 
men begrænset betydning for den økonomiske udvikling i eurolandene, jf. kapitel 2.    
 
Det er især Tjekkiet, Slovenien, Ungarn og Polen, der handler meget med eurolande-
ne, jf. figur 5. Netop Slovenien, Ungarn og Polen har en relativt høj grad af konjunk-
turmæssig korrelation med euroområdet, jf. tabel 5.2. Denne observation er i overens-
stemmelse med (uden at være et statistisk robust eksempel på) det empiriske resultat 
om en positiv sammenhæng mellem handelsintegration og konjunkturmæssig samva-
riation. Tjekkiets svagt negative konjunkturmæssige korrelation og omfattende han-
del med eurolandene er umiddelbart ikke i overensstemmelse med dette resultat, der 
imidlertid passer bedre med Tjekkiets positive korrelation med euroområdet målt på 
industriproduktionen, der er tungt repræsenteret i den samlede handel.  
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Tabel 2 
Eksport og Import internt i EU 

 
 1995 1998 2001 2004 

Ændring, 
95-04 

 

 EU10-landenes eksport (pct. af samlet eksport)  
 Til EU10-landene 14 14 13 14 0  
 Til eurolandene 40 57 59 55 15  
 Til øvrige EU-lande 6 7 8 9 3  
 Til EU-lande i alt 60 78 80 78 18  
 EU10-landenes import (pct. af samlet import)  
 Fra EU10-landene 11 10 10 11 0  
 Fra eurolandene 48 55 52 58 10  
 Fra øvrige EU-lande 8 8 7 6 -2  
 Til EU-lande i alt 67 73 69 75 8  
 Eurolandenes eksport (pct. af samlet eksport)  
 Til EU10-landene 4 5 5 5 1  
 Til eurolandene 52 46 50 50 -2  
 Til øvrige EU-lande 12 11 11 10 -2  
 Fra EU-lande i alt 68 62 66 65 -3  
 Eurolandenes import (pct. af samlet import)  
 Fra EU10-landene 3 4 4 5 2  
 Fra eurolandene 51 45 49 50 -1  
 Fra øvrige EU-lande 11 10 9 8 -3  
 Fra EU-lande i alt 65 59 62 63 -2  
   
 
Kilde: ECB (2005a). 
 

Figur 5.a Figur 5.b 
Handelsmæssig integration med  
euro-landene og EU25, de nye ERMII-lande 

Handelsmæssig integration med  
euro-landene og EU25, de nye EU-lande 
uden for ERMII 
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Anm.: Integrationen måles som eksport plus import til og fra eurolandene/EU25 i pct. af den samlede handel. 
Kilde: Eurostat og egne beregninger. 
 
De nye EU-lande har gennem de seneste ca. ti år haft store og oftest stigende under-
skud på betalingsbalancerne; det eneste nøgletal, som er markant ringere i de nye EU-
lande end i eurolandene, som har overskud, jf. tabel 5.3 og figur 6a og b. Det er især de 
tre baltiske lande og Ungarn, der har store underskud på betalingsbalancerne. De sto-



 

  

Appendiks 5.3 

184 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 

re betalingsbalanceunderskud synes imidlertid ikke at afspejle større strukturelle uba-
lancer, herunder svag konkurrenceevne, jf. udviklingen i reale valutakurser og en-
hedslønomkostninger. Ungarn synes dog at være en undtagelse. 
 
De store betalingsbalanceunderskud skal snarere ses i lyset af, at de nye EU-lande er 
nye markedsøkonomier med høj vækst og derfor har høje forventede afkast og inve-
steringskvoter – herunder en stor nettoindstrømning af udenlandsk kapital i form af 
blandt andet udenlandske direkte investeringer (FDI) – mens flere lande omvendt 
har lave opsparingskvoter som følge af blandt andet store underskud på de offentlige 
finanser, jf. figur 6c og d. De historisk lave renter bidrager til høj investeringsaktivitet 
og lav opsparing. De store betalingsbalanceunderskud må således ventes reduceret i 
takt med økonomiernes modning, herunder større kapitalapparat og dermed lavere 
afkast, et stigende renteniveau, reducerede budgetunderskud samt eventuelt forbed-
ret nettoeksport som følge af en mulig lidt højere vækst i især Tyskland. 
 

Figur 6.a Figur 6.b 
Betalingsbalancer i de nye ERMII-lande Betalingsbalancer i de nye EU-lande uden 

for ERMII 
 

-12
-11
-10

-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1

EST LAT LIT MAL CYP SLV
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1

1995-96 1997-01 2002-05

Pct. af BNPPct. af BNP

 

 

 

-12
-11
-10

-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1

HUN CZE SLK POL Euro
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1

1995-96 1997-01 2002-05

Pct. af BNPPct. af BNP

 
 

Figur 6.c Figur 6.d 
Opsparing og investering i de nye  
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Kilde: Kommissionens (2005a), Ameco og egne beregninger. 
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Appendiks 5.4  

EU15-landenes konjunkturmæssige samvariation med euroområdet 
 

Tabel 1 
De gamle EU-landes konjunkturmæssige samvariation med euroområdet  
(korrelationskoefficienter målt på BNP)1, 1996-2005 

        
 

 

Korrelation, 
de seneste 

ca. ti år: 
Delperiode 

1: 
Delperiode

2: 

 

T-værdi3 
Gnst. 
vækst 

Standard- 
afvigelse 

 

 
 

1996-
2005(q2) 

1996- 
1999 

2000-2005
(q2) 

1996-
2005 

1996-
2004 

1996-
2005(q2) 

 

 BEL 0,82 0,78 0,84 8,59 2,1 1,52  
 DEU 0,96 0,92 0,98 20,20 1,3 1,32  
 GRC -0,09 -0,24 0,43 -0,50 3,8 1,11  
 ESP 0,72 0,68 0,73 6,19 3,3 1,11  
 FRA 0,93 0,90 0,96 15,19 2,2 1,24  
 IRE 0,68 0,59 0,61 4,77 7,8 3,23  
 ITA 0,87 0,85 0,89 10,39 1,5 1,29  
 LUX 0,63 0,28 0,73 4,76 5,2 3,26  
 NDL 0,78 0,84 0,92 7,50 2,4 1,88  
 AUT 0,70 0,48 0,75 5,91 2,2 1,24  
 PRT 0,53 -0,04 0,67 3,71 2,4 2,04  
 FIN 0,63 0,41 0,68 4,82 3,7 1,92  
 Eurolande2 0,68 0,54 0,77  2,0 1,76  
 DK 0,70 0,54 0,73 5,73 2,1 1,20  
 SWE 0,75 0,70 0,78 6,75 2,7 1,59  
 UK 0,65 0,22 0,78 5,10 2,8 1,03  

   
 
1) Korrelationskoefficienterne er beregnet på basis af kvartalsvise reale BNP-vækstrater (år-til-år) i perioden fra 

og med 1996 (første kvartal) til og med 2005 (andet kvartal).  
2) Eurolandenes koefficient er beregnet som et simpelt gennemsnit af koefficienterne for de 12 eurolande. Det 

enkelte euroland har ift. lande uden for euroen en højere korrelation med euroområdets gnst.-vækst, da lan-
det selv indgår i dette gennemsnit (eurolandenes koefficienter er således biased i forhold til de øvrige EU-
landes koefficienter). Koefficienterne er derfor meget høje for de tre største lande, men er også relativt høje 
– mellem ca. 0,60 og 0,80 – for de fleste øvrige eurolande, der ikke vejer så tungt i gennemsnittet. 

3) Koefficienterne er signifikante på et 5 pct. niveau for alle lande på nær Grækenland. 
Kilde: Ameco, Eurostat, Ecowin og egne beregninger. 
 
 
 



 



 

 

 Kapitel 6. EU’s finansielle perspektiver

 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 187 

6. EU’s finansielle perspektiver 

6.1 Indledning 
EU-budgettets udgifter svarer til omkring 1 pct. af EU’s BNI. Dermed udgør EU’s 
udgifter kun en lille del af de samlede offentlige budgetter i EU. Til sammenligning 
udgør de samlede danske offentlige udgifter ca. 55 pct. af Danmarks BNI.  
  
Udgifter bør afholdes over EU’s budget, når EU er det naturlige administrative ni-
veau for håndtering af et politikområde med tilknyttede udgifter, eller når en fælles 
indsats repræsenterer en merværdi sammenlignet med en national indsats. EU’s ud-
gifter skal således ikke være en afspejling af de samlede nationale prioriteter. Eksem-
pelvis er EU’s indsats inden for forskningsområdet en vigtig, men supplerende, ind-
sats i forhold til nationale tiltag. Fællesskabsindsats kan således kompensere for, at 
viden flytter nemt over grænser, og fordelene derfor kan tilfalde andre end dem, der 
finansierer forskningen nationalt. Endvidere kan fælles forskningsmidler fremme 
grænseoverskridende samarbejde, der kan sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcer-
ne samt sikre den nødvendige konkurrence. 
 
Den overordnede styring af EU’s budgetter sker via de såkaldte finansielle perspek-
tiver, som for en årrække fastsætter udgiftslofter på mellem seks og otte helt over-
ordnede udgiftsområder med beskedent detaljeringsgrad. Den konkrete udmøntning 
på delområder sker herefter ved vedtagelse af retsakter og via fastlæggelse af de årlige 
budgetter. De finansielle perspektiver fastlægges af Det Europæiske Råd, dvs. af 
stats- og regeringschefer, efter forslag fra Kommissionen og forhandles på plads med 
Europa-Parlamentet. Den nuværende aftale gælder for årene 2000-2006. 
 
Forhandlingerne om EU’s finansielle perspektiver efter 2006 blev igangsat i 2004 og 
vil fortsætte ind i 2006. Det luxembourgske formandskab gjorde i første halvår 2005 
en stor indsats for at opnå en aftale for de finansielle perspektiver for 2007-2013. 
Det lykkedes imidlertid ikke at opnå enighed på Det Europæiske Råd i juni 2005. Det 
var især spørgsmålet om finansieringen af EU-budgettet som voldte problemer. 
Dermed har det britiske formandskab i 2. halvår af 2005 arbejdet videre med ud-
gangspunkt i de fremskridt, dvs. det kompromisforslag, som det luxembourgske 
formandskab har udarbejdet (herefter blot kaldet kompromisforslaget).  
 
I nærværende kapitel redegøres for EU-budgettets opbygning og udvikling med fo-
kus på det foreliggende kompromisforslag for 2007-2013. Kompromisforslaget ligger 
formentlig ikke langt fra det endelige kompromis og udgør en fortsat øget fokusering 
på mere fremadrettede politikområder. Der er udsigt til en fastholdelse af den stabili-
sering af udgiftslofterne opgjort som andel af BNI, som startede i år 2000. Som andel 
af BNI vil kompromisforslaget endda betyde et svagt faldende udgiftsniveau i perio-
den 2007-13. Selve implementeringen af EU’s udbetalinger kan dog ofte betyde en 
ujævn udvikling i medlemslandenes bidrag til EU. 



 

 

Kapitel 6. EU’s finansielle perspektiver 

188 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 

6.2 EU’s finansielle perspektiver og faktiske udgifter 
Det har siden slutningen af 1980’erne været praksis, at EU’s årlige budgetter fastsæt-
tes inden for rammerne af flerårige budgetforlig – de såkaldte finansielle perspekti-
ver, jf. boks 6.1. 
 

Boks 6.1 
Hvad er de finansielle perspektiver? 

 
De finansielle perspektiver er udgiftslofter som Rådet, Parlamentet og Kommissionen fastsætter for 
en række hovedudgiftsområder over en årrække. Der er således tale om et styringsinstrument, der 
kombinerer planlægningssikkerhed med budgetdisciplin og politikreformer. Eksistensen af flerårige 
budgetforlig har desuden bidraget til at effektivisere forhandlingerne om EU’s årlige budgetter mel-
lem Rådet og Parlamentet.  
 
De nuværende finansielle perspektiver gælder for perioden 2000-2006.  
 
Udgiftslofterne består af to overordnede udgiftslofter: Et loft for de samlede årlige forpligtelsesbevil-
linger, som udgør de maksimale årlige tilsagn, som EU kan indgå for budgetåret. Disse fordeles over 
en række udgiftsområder, dvs. en række underliggende lofter for fx landbrug, strukturfonde mv. End-
videre er der et overordnet loft for de samlede årlige betalingsbevillinger, som udgør de maksimale 
årlige udbetalinger. Betalingsbevillingerne ligger traditionelt lidt lavere end forpligtelsesbevillinger-
ne. 
 
De finansielle perspektiver fastsættes ved en frivillig aftale mellem institutionerne og overflødiggør 
reelt traktatens regler for EU-budgettets udvikling. De finansielle perspektiver vedtages ved en-
stemmighed i Det Europæiske Råd efter forslag fra Kommissionen og forhandles efterfølgende på 
plads med Europa-Parlamentet. Det foreliggende forslag til forfatningstraktat lægger op til en trak-
tatfæstelse af de finansielle perspektiver. 
 

 
Det gennemsnitlige udgiftsloft i kompromisforslaget for 2007-2013 ligger på 1,06 
pct. af EU’s BNI i forpligtelsesbevillinger, hvilket er lavere end loftet i 2006 på 1,11 
pct. af EU’s BNI, jf. tabel 6.1.  
 

Tabel 6.1 
Sammenligning af udgiftslofter 

 
 

Andel af EU’s BNI 

Finansielle 
perspek-

tiver i 2006 

Kompromis-
forslag 

2007-2013 

Kommis-
sionens 
forslag 

2007-2013 

Implemen-
tering 
2004 Øvre loft 

 

 Forpligtelsesbevillinger 1,11 1,06 1,24 1,06 1,31  
 Betalingsbevillinger 1,07 1,00 1,13 0,97 1,24  
  

Anm.:  Kommissionens forslag udgjorde oprindeligt henholdsvis 1,26 pct. af BNI og 1,14 pct. i forpligtelses- 
og betalingsbevillinger, men er justeret som følge af opdaterede BNI-skøn. Kommissionen har foreslået 
Den Europæiske Udviklingsfond og Solidaritetsfonden indbudgetteret i modsætning til i dag. Det direk-
te sammenlignelige udgiftsniveau for forpligtelsesbevillinger er derfor 1,20 pct. af BNI. 

Kilde: Kommissionen, formandskabskompromisforslag samt forordning om egne indtægter. 
 

 

 
Det er de implementerede betalingsbevillinger, som er afgørende for medlemslande-
nes EU-bidrag. Modsat forpligtelsesbevillingerne har der for betalingsbevillingerne 
ofte været store forskelle i, dels hvor tæt de budgetterede årlige udgifter er på de fast-
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satte lofter ved de finansielle perspektiver, dels hvor tæt det reelt implementerede 
budget er på det budgetterede årlige budget. Uafhængigt af de finansielle perspektiver 
findes endvidere et helt overordnet udgiftsloft for, hvor meget EU maksimalt kan 
opkræve i finansiering. Disse lofter har i dag i praksis ikke videre betydning, da de 
faktiske budgetter ligger væsentligt lavere. 
 
Ved forhandlingerne om de årlige budgetter har Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen forpligtet sig til at budgettere inden for de udgiftslofter, som de fi-
nansielle perspektiver fastsætter. I indeværende budgetperiode (2000-2006) har de 
årlige budgetter indeholdt forpligtelsesbevillinger tæt på lofterne og implemente-
ringsgraden er høj. Landbrugsudgifterne budgetteres dog altid lidt under lofterne for 
at kunne tage hensyn til mulige markedsmæssige udsving. Lofterne for betalingsbe-
villinger ligger normalt lidt lavere end lofterne for forpligtelsesbevillinger. Set over tid 
er udgiftslofterne løbende steget opgjort i faste priser, jf. figur 6.1a. Stigningen svarer 
dog nogenlunde til, at EU’s udgifter følger med den generelle vækst i produktionen.  
 

Figur 6.1a Figur 6.1b 
Finansielle perspektiver, 1988-2006 Implementering af betalingsbevillingerne, 

1988-2006 
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Kilde: Kommissionen og egne beregninger.   Kilde:  Kommissionen og egne beregninger. 
 
Modsat forpligtelsesbevillingerne kan der for betalingsbevillingerne være store for-
skelle i, dels hvor tæt de budgetterede årlige udgifter er på de fastsatte lofter ved de 
finansielle perspektiver, dels hvor tæt det reelt implementerede budget er på det bud-
getterede årlige budget, jf. figur 6.1b. Loftet for betalinger fastsat ved de finansielle 
perspektiver har i de senere år ligget et godt stykke fra det absolutte loft for EU’s 
indtægter på 1,24 pct. af BNI. Samtidig har de implementerede bevillinger ligget væ-
sentligt lavere med årlige udbetalinger på under 1 pct. af BNI, jf. tabel 6.2. Den lave 
implementering skyldes især forsinkelser i implementeringen af strukturfondene i de 
første år af budgetperioden 2000-2006. Hverken Kommissionen eller medlemslande 
har i forbindelse med forhandlingerne om de finansielle perspektiver foreslået æn-
dringer af loftet på 1,24 pct. af BNI for egne indtægter. 
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Tabel 6.2 
Implementerede betalingsbevillinger under de nuværende finansielle perspektiver 

 
 Andel af EU’s BNI 2000 2001 2002 2003 2004  
 Betalingsbevillinger 0,90 0,86 0,89 0,91 0,95  
  

Kilde:  Kommissionen og egne beregninger. 
 

 

 
6.3 EU’s finansielle perspektiver efter 2006 
Forhandlingerne om EU’s finansielle perspektiver for 2007-2013 blev igangsat med 
en meddelelse fra Kommissionen i februar 2004 og et konkret forslag fremlagt i juli 
2004. Kommissionen foreslog en ændring i sammensætningen af udgiftskategorierne 
i de finansielle perspektiver. Endvidere foreslog Kommissionen væsentlige stignin-
ger i EU’s budget, hvor forpligtelsesbevillingerne samlet set foreslås øget med 34 
pct. fra 2006 til 2013. Det viste sig imidlertid hurtigt, at en stor gruppe lande fandt 
Kommissionens forslag uacceptabelt højt blandt andet under henvisning til, at der 
var tale om højere stigninger end på nationalt plan, hvor krav om stabilisering af ud-
gifterne forsøges efterlevet.1 Kommissionens forslag danner således reelt ikke længe-
re grundlag for forhandlingerne. Dette illustreres også af, at kompromisforslaget lig-
ger betydeligt under Kommissionens forslag, jf. tabel 6.3. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Kravet om et lavere udgiftsniveau er blevet meldt klarest ud af en gruppe på 6 lande – Tyskland, Frankrig, Storbri-
tanniens, Nederlandene, Sverige og Østrig – der tidligt i forhandlingerne anførte, at udgiftsniveauet ikke burde over-
stige mere end 1 pct. af BNI i forpligtelsesbevillinger. 
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Tabel 6.3 
Kompromisforslag til de finansielle perspektiver for 2007-2013 (forpligtelsesbevillinger) 

 
 

Mia. euro, 
2004-priser 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I alt 
2007-

13 
Årlig 

vækst 

 

 1a. Konkurren-
ceevne for 
vækst og be-
skæftigelse1 7,7 8,2 8,8 9,5 10,2 10,9 11,7 12,6 72,0 7,4% 

 

 Kommissionens 
forslag 7,7 10,8 13,0 15,2 17,4 19,6 21,8 24,0 121,7 17,7% 

 

 1b. Strukturfon-
de mv. 38,6 42,4 42,9 43,0 43,8 44,1 44,9 45,5 306,5 2,4% 

 

 Kommissionens 
forslag 38,6 46,2 47,4 48,5 48,9 49,3 50,2 51,1 341,6 4,1% 

 

 2. Forvaltning af 
naturressourcer2 55,5 54,5 54,5 54,4 53,9 53,6 53,5 53,4 377,8 -0,6% 

 

 Kommissionens 
forslag 55,5 56,8 57,5 57,6 57,4 57,2 57,1 57,1 400,7 0,4% 

 

 3a. Retlige og 
indre anlig. 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 6,6 15,0% 

 

 Kommissionens 
forslag3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 8,3 18,5% 

 

 3b. Borgerskab3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 4,4 4,3%  
 Kommissionens 

forslag3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 6,4 13,0% 
 

 4. EU som global 
partner5 9,0 6,3 6,6 6,8 7,1 7,4 7,7 8,1 50,0 -1,6% 

 

 Kommissionens 
forslag 9,0 7,4 11,0 11,7 12,7 13,4 14,0 14,5 84,7 7,0% 

 

 5. Administrati-
on 6,3 6,7 6,8 7,0 7,2 7,4 7,5 7,7 50,3 2,9% 

 

 Kommissionens 
forslag 6,3 7,1 7,5 7,9 8,3 8,6 9,0 9,3 57,7 5,7% 

 

 Kompensationer 1,0 0,4 0,2 0,2     0,8   
 I alt 119,0 119,7 121,0 122,3 123,7 125,1 127,2 129,4 868,4 1,2%  
 Andel af BNI6 1,11% 1,08% 1,07% 1,05% 1,04% 1,03% 1,02% 1,02% 1,04%    
 Kommissionen i 

alt4 119,0 131,0 139,0 143,8 147,6 151,3 155,6 159,8 1.028,0 4,3% 
 

 Andel af BNI 1,11% 1,18% 1,22% 1,24% 1,24% 1,24% 1,25% 1,25% 1,24%   
  

1) Udgiftskategori 1a indeholder størstedelen af det der i dag rubriceres under ”EU's interne politikker”, 
 dvs. forskning, transeuropæiske net, uddannelse mv. 
2) Udgiftskategori 2 inkluderer landbrugsudgifter, landdistriktsstøtte, fiskeri samt miljø. 
3) Kategori 3 blev oprindeligt foreslået som én samlet kategori af Kommissionen. 
4) Kommissionens samlede tal inkluderer indbudgettering af solidaritetsfonden under udgiftskategori 3. For 

at sikre sammenligneligheden i forhold til kompromisforslaget er solidaritetsfonden ikke medregnet un-
der kategori 3.  

5) Kommissionens foreslåede ramme for udgiftskategori 4 stiger markant fra 2008, hvor Den Europæiske 
 Udviklingsfond foreslås indbudgetteret. Dette sker ikke i kompromisforslaget. Det umiddelbare fald i be-
 villingsrammerne skyldes alene bortfald af udgifter til førtiltrædelsesstøtte, jf. uddybning i afsnit 6.6. 
6) På grund af især opjusterede BNI-tal er der ikke fuld overensstemmelse mellem kompromisforslaget an-

givne samlede udgiftsramme på 1,06 pct. af BNI i forpligtelsesbevillinger og de konkrete beløb i forsla-
get. 
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Kompromisforslaget betyder, at bevillingsloftet for bevillinger til forpligtelser stiger 
med knapt 9 pct. fra 2006 til 2013 i faste priser. Opgjort som andel af BNI er EU’s 
udgiftsrammer imidlertid faldende, jf. figur 6,2, hvilket skyldes, at den samlede pro-
duktion i EU vokser som følge af dels almindelig vækst, dels i mindre grad den for-
ventede udvidelse af EU med Rumænien og Bulgarien. 
 

Figur 6.2 
Udviklingen i EU’s bevillingsrammer ved kompromisforslaget (forpligtelsesbevillinger) 

46%

32%

22%

Landbrug Strukturfonde Andet

2006

119 mia. EUR         
(1,11 pct. af EU’s BNI)

35%

25%

40%

2013

129,4 mia. EUR         
(1,02 pct. af EU’s BNI)

 
 
Anm.:  Alle beløb er i 2004-priser. 
Kilde:  Kommissionen samt egne beregninger. 
 
Figur 6.3 viser udviklingen i udgiftsrammerne fordelt efter de nuværende udgiftskate-
gorier. Det fremgår, at stabiliseringen af EU’s udgifter som andel af BNI primært kan 
henføres til de to store udgiftsområder, hvor landbrugsudgifterne udviser en svagt 
faldende tendens som andel af BNI og strukturfondene er nogenlunde stabiliseret, jf. 
afsnit 6.4 og 6.5.  
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Figur 6.3 
Udgiftslofter for forpligtelsesbevillinger fra 1980-2013 (andel af BNI) 
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Anm.: Der fandtes ikke finansielle perspektiver før 1988, hvorfor der er anvendt de budgetterede udgifter for årene 

1980-1987. 
Kilde:  Kommissionen samt egne beregninger. 
 
Den fælles landbrugspolitik og strukturfondene forventes fortsat at være de største 
udgiftsområder. Opgjort efter de gamle udgiftskategorier vil strukturfondsområdet 
overtage pladsen som den tungeste udgiftspost i løbet af budgetperioden 2007-2013. 
Dette gælder dog endnu ikke ved den nye klassificering, da en mindre del af struktur-
fondsstøtten omklassificeres til landdistriktsstøtte, jf. afsnit 6.4.  
 
Strukturfondsstøttens indhentning af landbrugsområdet skyldes især to forhold; dels 
at de 10 nye medlemslande fra 2007 skal modtage støtte fra strukturfondene på 
samme vilkår som andre lande, dels at udgifterne til den fælles landbrugspolitiks søjle 
1 (markedsstøtte og direkte støtte) forventes fortsat at falde i henhold til landbrugsaf-
talen fra oktober 2002, som blev indgået i forbindelse med beslutningen om EU’s 
udvidelse. Landbrugsudgifterne udgjorde i 1985 0,65 pct. af EU’s BNI eller 73 pct. af 
EU’s samlede budget, hvilket forventes at falde til 0,41 pct. af BNI i 2013 svarende 
til 40 pct. af EU’s budget. Det bemærkes, at disse tal medregner landdistriktsstøtten, 
selv om denne anvendes til noget bredere formål. 
 
Den faldende andel til landbrugsudgifter efterlader rum for stigninger til mere frem-
adrettede politikområder. Der er en stigende udgiftsandel for EU’s øvrige politikker, 
herunder ikke mindst EU’s såkaldte interne politikker, som dækker over forskning, 
innovation, uddannelse, transeuropæiske net og EU’s interne sikkerhed mv. Udgifts-
loftet hertil stiger med kompromisforslaget fra at udgøre 0,08 pct. af EU’s BNI un-
der den nuværende budgetperiode til i 2013 at udgøre 0,12 pct. Stigningen ses til 
trods for, at kompromisforslaget indeholder væsentlige reduktioner i forhold til 
Kommissionens oprindelige oplæg, jf. afsnit 6.6. 
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Endvidere indgår finansieringen af EU’s udgifter som en væsentlig del i forhandlin-
gerne om EU’s budgetter frem mod 2013, herunder spørgsmålet om rabatter, jf. af-
snit 6.7. 
 
6.4 Den fælles landbrugspolitik  
Størstedelen af udgifterne til landbrugspolitikken tildeles under den såkaldte ”søjle 1” 
bestående af direkte støtte til de europæiske landmænd og foranstaltninger, der har til 
formål at holde priserne på et stabilt niveau over verdensmarkedsprisen. Der har si-
den 1992 været et markant skift væk fra markedsstøtte til direkte støtte til landmænd. 
Endvidere ydes støtte via ”sølje 2” til udvikling af landdistrikter. 
 
De samlede udgifter under søjle 1 har i en årrække været langsomt faldende som an-
del af BNI. Det Europæiske Råd besluttede i oktober 2002 at indføre et loft for søjle 
1 for EU25 for perioden 2007-2013, som sikrer en fortsættelse af denne faldende 
tendens, jf. boks 6.2. Loftet er fastsat som den nominelle udgift til landbrugsstøtte i 
2006 forhøjet med 1 pct. om året. Eftersom den forventede inflation ventes at over-
skride 1 pct. årligt, vil de reale landbrugsudgifter udvise en faldende tendens efter 
2006, jf. figur 6.4a. Fra at udgøre 0,41 pct. af BNI i 2006 forventes udgifterne under 
landbrugspolitikkens søjle 1 at udgøre 0,33 pct. af BNI i 2013 (for EU27).  
 

Boks 6.2 
Kommissionens forpligtelse til at overholde udgiftsloftet for landbruget 

 
Størstedelen af landbrugsudgifterne har karakter af lovbundne udgifter. For at sikre at de fastsatte 
udgiftslofter overholdes er der etableret et varslingssystem. Årligt skal Kommissionen undersøge 
budgetsituationen på mellemlangt sigt. I tilfælde af væsentlig risiko for overskridelse af de finansielle 
rammer for landbrugsområdet træffer Kommissionen inden for sine beføjelser de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at rette op på situationen eller foreslår Rådet at træffe de nødvendige foran-
staltninger. Endvidere har Kommissionen for hvert budgetkapitel et månedsbaseret alarm- og over-
vågningssystem for landbrugsudgifterne. Ændringer vil i givet fald bestå i nedsættelse af satserne for 
tildeling af støtte. 
 

 
Landdistriktsmidlerne (søjle 2) indgår ikke i landbrugsaftalen fra oktober 2002. De 
samlede bevillinger til landdistrikterne og landbruget tilsammen falder i kompromis-
forslaget fra 0,51 pct. af BNI i 2006 til 0,41 pct. af BNI i 2013 (for EU27), jf. figur 
6.4b. Dermed fortsætter den langsomt faldende trend frem mod 2013.  
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Figur 6.4a Figur 6.4b 
Udviklingen i EU’s landbrugsudgifter, inklusiv 
landdistriktsstøtte, 1985-2013 
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Anm.: Fra 2007 forventes midler til udvikling af 

relativt fattige landdistrikter under struktur-
fondene overført til landbrugsområdet. For 
at sikre sammenligneligheden er historiske 
data for landdistriktsstøtte under struktur-
fondene tilføjet ved lyseblå linie. 

Kilde: Kommissionen samt egne beregninger. 

 Anm.: For perioden 2007-13 er der taget udgangs-
punkt i det seneste kompromisudspil fra det 
luxembourgske formandskab. 

Kilde: Kommissionen samt egne beregninger. 

 
Landbrugets andel af den samlede produktion (BNP) i EU er faldet fra 3,2 pct. af 
EU’s BNP i 1988 til 2,5 pct. i 2004 for et udvidet EU med 25 medlemslande. Land-
brugsstøttens størrelse i forhold til værdien af landbrugets produktion har dermed 
ikke udviklet sig nævneværdigt siden starten af 1990’erne, når prisstøtten betalt af 
forbrugerne medregnes, jf. figur 6.5a, selv om den samlede landbrugsstøtte er faldet 
som andel af BNP, jf. figur 6.5b.  
 

Figur 6.5a Figur 6.5b 
Samlet landbrugsstøtte i EU i forhold til  
landbrugets produktionsværdi, 1986-2004 

Samlet landbrugsstøtte i EU i forhold til EU’s 
BNP, inklusiv støtte via højere forbruger-
priser, 1986-2004 
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Anm.:  Tallene gælder for hele EU eksklusiv Ir-
 land hele perioden, og uden Tyskland og 
 Grækenland for 1988-1990. 
Kilde:  Eurostat, OECD samt egne beregninger. 

 Anm.:  Tallene gælder for hele EU eksklusiv Irland 
 hele perioden, og uden Tyskland og Græ-
 kenland for 1988-1990. 
Kilde:  Eurostat, OECD samt egne beregninger. 
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Figur 6.5a viser endvidere en væsentlig bevægelse væk fra støtte via forhøjede mar-
kedspriser til direkte EU-støtte. Med den fortsatte implementering af den reform-
pakke, der blev vedtaget i 2003, vil denne tendens fortsætte. Dette afhjælper i nogen 
grad de incitamentsproblemer og forvridende effekter, som prisstøtte giver. Samtidig 
med faldet i prisstøtten medfører landbrugsaftalen fra 2002 yderligere – om end lang-
som – udfasning af realværdien af den direkte landbrugsstøtte, jf. boks 6.3.  
 
Kommissionen har endvidere i juni 2005 fremsat forslag til reform af sukkerordnin-
gerne bl.a. med henblik på en delvis afkobling af støtten fra produktionen. Bevægel-
sen over mod en afkobling af landbrugsstøtten skal ses i sammenhæng med de lø-
bende forhandlinger om landbrugsområdet i WTO. Disse forhandlinger vedrører 
især foranstaltninger som eksportrestitutioner, kvoter og told - foranstaltninger som 
traditionelt har været hovedinstrumenter i EU’s markedsordninger. Disse instrumen-
ter søges enten afskaffet eller erstattet af mindre forvridende støtteordninger som for 
eksempel afkoblet indkomststøtte.  
 
Sideløbende hermed har det nuværende britiske formandskab for EU tilkendegivet, 
at de ønsker en mere grundlæggende drøftelse af EU’s landbrugspolitik. Dette kan 
blive et vigtigt element i forhandlingerne i den kommende tid, om end en række lan-
de må forventes at være modstandere af væsentlige yderligere reformer af landbrugs-
politikken inden for en kortere årrække.  
 
EU’s fælles landbrugspolitik er således under omlægning både for så vidt angår om-
fanget og de instrumenter, der anvendes. 
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Boks 6.3 
Den almindelige landbrugsstøtte og landbrugsreformer 

 
EU’s landbrugsstøtte under søjle 1 fordeler sig på to overordnede kategorier: Markedsrelaterede ud-
gifter og direkte EU-støtte.  
 
Markedsrelaterede udgifter udgør i dag knap 20 pct. af EU's udbetalte landbrugsstøtte under søjle 1 
og udbetales i form af prisstøtte (oplagring, eksportrestitutioner etc.), veterinærstøtte mv. Her følger 
udgifterne udviklingen i verdensmarkedspriserne, valutakurser og landbrugsproduktionen. Hertil 
kommer told og kvoter på varer fra tredjelande, der sammen med de markedsrelaterede udgifter 
medfører højere priser, hvilket betyder, at forbrugerne også indirekte betaler en væsentlig støtte til 
landbruget.  
 
Den direkte EU-støtte udgør de resterende godt 80 pct. af den samlede landbrugsstøtte under søjle 1. 
Den udbetales i form af for eksempel hektarstøtte, husdyrpræmier etc. Den direkte støtte blev intro-
duceret i forbindelse med landbrugsreformen i 1992 og er en delvis kompensation for prisfald i for-
bindelse med reformen. Den direkte støtte er fastsat i nominelle beløb og er hidtil blevet udbetalt på 
baggrund af produktionslofter og kvoter. Med reformerne i 1999, 2003 og 2004 er fastsat yderligere 
prisfald, der er delvist kompenseret med direkte støtte. Støttesatserne er således ikke blevet inflati-
onsreguleret, men alene justeret som følge af delvise kompensationer for nye prisfald.  
 
De faste nominelle støttesatser betyder en gradvis reduktion af den reale værdi af den direkte støtte 
og giver således plads til en indfasning af den direkte støtte til de nye medlemslande inden for det 
fastsatte budgetloft. Loftet over udgifterne til søjle 1 får endvidere en budgetdisciplinerende effekt 
på fremtidige reformer. 
 

 
Finansieringen af indfasningen af den direkte landbrugsstøtte til de 10 nye medlems-
lande, som tiltrådte EU-samarbejdet i 2004, er indeholdt under udgiftsloftet. Som led 
i budgetaftalen vedrørende de nye medlemslandes tiltrædelse blev det besluttet, at 
den direkte indkomststøtte skal indfases gradvist, således at de nye lande i produkti-
onsåret 2004 (som regnskabsføres i 2005) modtager 25 pct. af støtteniveauet og først 
fra produktionsåret 2013 vil modtage den fulde direkte støtte. Med betydelige pro-
duktivitetsforskelle mellem EU15 og mange af de nye medlemslande ville øjeblikkelig 
indførelse af direkte støtte i EU10 landene med et niveau som i EU15 have stærkt 
forvridende effekter og indebære pludselige og meget markante indkomststigninger i 
landbrugserhvervet i de nye lande sammenlignet med andre erhverv i de pågældende 
lande. De nye medlemslande har dog ret til selv at foretage såkaldt topping-up, dvs. 
selv supplere støtten til deres landmænd svarende til samme niveau som i resten af 
EU. De nye medlemslande indgår fra starten fuldt ud i markedsordningerne (eks-
portstøtte, prisgaranti, kvoter etc.). 
 
Kompromisforslaget for de finansielle perspektiver for 2007-2013 indeholder endvi-
dere en justering af landbrugsaftalen fra 2002 i forbindelse med Rumænien og Bulga-
riens optagelse i EU. Tre fjerdedele af midlerne til indfasning af Rumænien og Bulga-
rien i landbrugsordningerne foreslås afholdt inden for det aftalte udgiftsloft, som op-
rindeligt blev defineret til at gælde for et EU med 25 medlemslande. I alt forventes 
Rumænien og Bulgarien at modtage 8 mia. euro i landbrugsstøtte over perioden 
2007-2013. Finansieringen af de 6 mia. heraf vil således ske ved reduktioner i den di-
rekte støtte til de gamle medlemslande (EU15).  
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Landdistriktsstøtte 
Størstedelen af landdistriktsstøtten tildeles landmænd med henblik på især natur- og 
miljøvenlig drift samt udvikling af landdistrikterne i øvrigt. I Danmark er det to tred-
jedele af midlerne i 2006, der går til disse formål. Den resterende del går til andre til-
tag, såsom fremme af udviklingen i landdistrikterne (også uden for landbrugssekto-
ren), tilskud til jordbrugere til at forarbejde og afsætte jordbrugsprodukter, til efter-
uddannelse inden for jordbrugserhvervet, til at sikre fortsat beboelse og landbrugs-
drift på øer uden broforbindelse til fastlandet, til forbedring af stalde, samt tilskud til 
yngre jordbrugere til at etablere en bedrift for første gang.  
 
I henhold til Kommissionens forslag for landdistriktspolitikken for 2007-2013 skal 
landdistriktsmidlerne have en bredere anvendelse i form af fokusering på forbedring 
af land- og skovbrugets konkurrenceevne, arealforvaltning, miljø og landskab samt 
diversificering og livskvalitet i landdistrikterne. Landdistriktsprogrammet kan således 
fremme en vidensbaseret produktion, innovation og udvikling og understøtte miljø- 
og naturforvaltning. Det er dog på nogle områder svært at argumentere for mervær-
dien ved EU-bidrag, så som ved mere sociale instrumenter som førtidspensionering.  
 
I forbindelse med de seneste landbrugsreformer er der sket en overførsel af støtte 
(såkaldt modulation) fra markedsordninger og direkte støtte over mod støtte til ud-
vikling af landdistrikter, jf. boks 6.4. Landdistriktsstøtten er ikke underlagt loftet for 
landbrugsudgifter, som kun omfatter markedsordninger og direkte støtte. 
 

Boks 6.4 
Modulation og udvikling af landdistrikter 

 
Modulation er betegnelsen for den overførsel af midler fra den direkte landbrugsstøtte under søjle 1 
til landdistriktspolitikken, som blev aftalt ved landbrugsreformerne i 2003 og 2004. Dette er igangsat 
fra 2005, hvor den direkte støtte til producenter, som modtager mere end 5.000 euro årligt, vil blive 
reduceret med 3 pct. Procentsatsen øges i 2006 til 4 pct. og vil fra 2007 udgøre 5 pct. 
 
De generede midler ved modulation bliver omfordelt til landdistriktsstøtte i medlemslandene fordelt 
på basis af objektive fordelingskriterier (landbrugsareal, beskæftigelse i landbruget samt BNP pr. ind-
bygger), dog således at hvert medlemsland er sikret, at mindst 80 pct. af de genererede midler føres 
tilbage til det samme land. Anvendelsen af de modulerede midler kræver perioden 2007-2013 natio-
nal medfinansiering på 45-50 pct. alt efter, hvad midlerne anvendes til på linie med landdistriktsstøt-
ten generelt.  
 
I forbindelse med reduktioner i den direkte støtte til bomulds- og tobakssektoren fra regnskabsåret 
2007 og 2011 er de sparede beløb desuden overført til landdistriktsstøtten og har således også karak-
ter af modulation. 
 
Modulationen skaber ikke ny plads under udgiftsloftet for søjle 1. Den reduktion af den direkte støtte, 
der skal ske, når landbrugsudgifterne til søjle 1 nærmer sig loftet (jf. boks 6.2) anvendes således nu 
ved en lavere tærskel, dvs. det fastsatte loft for søjle 1 fratrukket modulationsbeløbet.  På tilsvarende 
vis neutraliseres den finansielle virkning af overførsler fra bomulds- og tobakssektoren. 
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I EU-kommissionens udspil til de finansielle perspektiver for 2007-2013 lægges op til 
en klar stigning i landdistriktsstøtten, mens det foreliggende kompromisudkast hol-
der udgifterne svagt stigende, jf. tabel 6.4.  
 

Tabel 6.4 
Landdistriktsstøtte, 2006-2013 

 
 

Mio. euro  
2004-priser 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vækst 
2006-

13 

 

 Kommissionens 
forslag:          

 Udviklingsdel  3,7 4,2 4,4 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1  38%  
 Garantidel 6,8 7,6 7,9 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1  19%  
 Aftalt modulation 0,6 0,9 1,1 1,1 1,1 1,5 1,4 1,4 133%  
 I alt ved Kommis-

sionens forslag 11,2 12,6 13,3 13,8 13,9 14,4 14,5 14,6 31% 
 

 Kompromisfor-
slag, inkl. modu-
lation 11,2 11,2 11,5 11,6 11,6 12,1 12,1 12,2 9% 

 

  
Kilde: Kommissionens forslag, kompromisforslag fra det luxembourgske formandskab og egne beregninger.  
 

 

 
Omkring 40 pct. af landdistriktsstøtten består af midler til mindre udviklede regioner 
via det, der i dag hedder udviklingsdelen. Udviklingsdelen foreslås rent konterings-
mæssigt flyttet fra strukturfondene til landbrugsudgifterne. Overførslen ændrer ikke 
på indholdet eller fordelingen af disse midler, som sker efter kriterierne for mål 1-
strukturfondsstøtte til de mindre udviklede regioner, jf. boks 6.5. I nogle tilfælde vil 
landdistriktsstøtten og regionalstøtten overlappe hinanden, også geografisk. Det stil-
ler krav til de enkelte medlemslande om at koordinere de to former for støtte. I lig-
hed med strukturfondsstøtten kræves national medfinansiering ved udbetaling af 
landdistriktsstøtten. Midlerne fra det, der i dag hedder garantidelen, udgør ca. 60 pct. 
af landdistriktsstøtten og tilfalder alle regioner, herunder Danmark. Den nationale 
medfinansiering udgør 45-50 pct. alt efter, hvad midlerne anvendes til. 
 
Landdistriktspolitikken, inklusiv modulation, stiger samlet set svagt, hvilket samtidig 
betyder en klar opprioritering i forhold til den faldende landbrugsstøtte under søjle 1. 
Fokus flyttes således fra den producentrettede støtte til den generelle udvikling af 
landområderne.  
 
6.5 EU’s strukturfonde  
EU’s strukturfonde og samhørighedsfonden har som hovedformål at udvikle EU’s 
mindst velstående regioner og medlemslande. Støtten anvendes dog også til regional-
udvikling i rigere regioner samt til territorialt samarbejde på tværs af grænserne.  
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Boks 6.5 
Former for strukturfondsstøtte 

 
Mål 1-støtten, som kaldes konvergensstøtte, udgør med det seneste kompromisudkast 82,3 pct. af 
strukturfondsmidlerne svarende til gennemsnitlig 0,30 pct. af EU’s BNI eller 252 mia. euro i alt fra 
2007-2013. Den består af 3 dele:  
 
1) Strukturfondsstøtte tildelt de fattigste regioner i Fællesskabet. Grænsen for at modtage denne 
konvergensstøtte er et regionalt BNP, korrigeret for købekraft, på under 75 pct. af EU-gennemsnittet. 
 
2) Samhørighedsfondsstøtte tildeles lande, hvis velstand målt i BNI pr. indbygger ligger under 90 pct. 
af gennemsnittet i EU, korrigeret for købekraft.  
 
3) Kompensation til regioner der mister støtte som følge af såkaldt statistisk effekt, dvs. regioner der 
som følge af EU’s udvidelse med en række nye fattigere lande mister almindelig konvergensstøtte. De 
10 nye landes tiltræden bevirker, at EU’s samlede BNP pr. indbygger, korrigeret for købekraft, falder 
med omkring 8 pct. 
  
Mål 2-støtten, som betegnes som støtte til regional konkurrenceevne og beskæftigelse, udgør med 
det seneste kompromisudkast 15,3 pct. af strukturfondsmidlerne svarende til gennemsnitlig 0,06 
pct. af EU’s BNI eller 46,8 mia. euro i alt fra 2007-2013. Støtten bevilges til forbedring af regional kon-
kurrenceevne i alle regioner, der ikke opfylder kriterierne for at modtage regional mål-1 støtte, dvs. 
de mere velstående regioner. Dette erstatter den nuværende mål 2 og mål 3 støtte.  Der ydes en sær-
lig ekstra udfasningsstøtte for regioner, der på grund af egen økonomisk vækst ikke længere er be-
rettigede til mål 1-støtte, men som er berettigede hertil i den nuværende budgetperiode, dvs. i 2000-
2006.  
 
Mål 3-støtten, som betegnes som støtte til territorialt samarbejde, udgør med det seneste kompro-
misudkast 2,5 pct. af strukturfondsmidlerne svarende til gennemsnitligt 0,01 pct. af EU’s BNI eller 7,5 
mia. euro fra 2007-2013. Støtten bevilges til territorialt samarbejde, herunder grænseregionalt og 
transnationalt samarbejde og erstatter det nuværende Interreg-program. 
 

 
Kompromisforslaget betyder en stigning i strukturfondsbevillingerne på gennemsnit-
lig 17 pct. i forhold til 2006-udgiftsniveauet. Kommissionen foreslog en stigning på 
30 pct. Stigningen ses under midler til konvergensstøtte under mål 1, jf. tabel 6.5.  
 

Tabel 6.5 
Den samlede strukturfondsstøtte 

 
 

Mia. euro, 2004-priser 2006-niveau Kommissionsforslag 
Kompromis-

forslaget 
 

 Mål 1 Konvergens 200,3 (76,2%) 270,7 (79,3%) 252,2 (82,3%)  
 Mål 2 Konkurrenceevne 48,9 (18,6%) 56,5 (16,5%) 46,8 (15,3%)  
 Mål 3 Territorialt samarbejde   13,8    (5,2%) 14,3    (4,2%) 7,5    (2,5%)  
 I alt 263,0  341,4  306,5  
  

Anm.:  Det bemærkes, at sammenligningen med 2006-niveau for mål 3 ikke er fuldt retvisende, idet udgifterne i 
2006 er unormalt høje på grund af forsinkelser i afviklingen af forpligtelserne. 

Kilde: Baseret på Kommissionens forslag, det foreliggende kompromisforslag og egne beregninger. 
 

 

 
Der er overordnet set forhold, der trækker både i retning af behov for et højere ud-
giftsniveau og et mindre udgiftsniveau i de kommende år: 
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• Med udvidelsen omfatter EU en række nye, relativt mindre velstående lande og 
regioner, som er berettiget til strukturfondsstøtte. 

• Til gengæld er de mindst velstående lande og regioner i det hidtidige EU15 ble-
vet rigere både relativt inden for EU15 og inden for det udvidede EU med fatti-
gere lande.  

 
EU’s udvidelse indebærer, at EU fra 2007 formentlig vil omfatte 12 nye medlems-
lande (inklusiv Rumænien og Bulgarien), som samlet set har et væsentligt lavere vel-
standsniveau end resten af EU. For 2004-2006 tildeles de 10 nye lande struktur-
fondsmidler inden for en overgangsordning. Fra 2007 vil de nye lande deltage på lige 
fod med de hidtidige medlemslande. Udvidelsen vil således alt andet lige øge presset 
på strukturfondene i de kommende år.  
 
Der er defineret et loft for, hvor meget hvert enkelt land kan modtage i struktur-
fondsstøtte om året, der har været gældende siden aftalen om de finansielle perspek-
tiver for 2000-2006 i Berlin 1999. Loftet udgør 4 pct. af modtagerlandets BNP for 
den samlede støtte fra strukturfonde2, hvor også dele af landdistriktsstøtten og støtte 
fra fiskerifonden tælles med. Ni ud af de tolv nye EU-lande er med Kommissionens 
og det foreliggende kompromisforslag berørt af dette loft.  
 
Loftet for strukturfondsstøtte er nødvendigt af flere grunde. Erfaringsmæssigt har 
det af en lang række årsager vist sig overordentlig vanskeligt at implementere midler 
ud over dette loft. EU-midlerne skal suppleres af national medfinansiering som ud-
gør 15-20 pct. for konvergensstøtte (mål 1), mens medfinansieringen for mål 2 og 3 
er henholdsvis 50 og 25 pct. Hertil kommer, at strukturfondsprojekterne formelt set 
ikke må erstatte andre nationale investeringer. Dette kan samlet set betyde et natio-
nalt offentligt investeringsniveau på 7-8 pct. af BNP om året for nogle lande, ifølge 
Kommissionens beregninger. Store strukturfondsmidler skaber derved fare for for-
vridning af økonomierne.  
 
Hertil kommer hensynet til at sikre sund finansforvaltning. Krav om effektivitet, må-
lopfyldelse, kontrol og evaluering vanskeliggøres erfaringsmæssigt for et land, når der 
skal administreres strukturfondsstøtte svarende til blot 2 eller 3 pct. af landets BNP.  
 
Tidligere har der ikke været bevilget midler på op til 4 pct. af BNP. I gennemsnit har 
strukturfondsstøtten til de fire hidtil største modtagerlande (Spanien Grækenland, 
Portugal og Irland) været 1,4 pct. i 1989-1993, 2 pct. i 1994-1999 og 1,6 pct. i 2000-
2006. 
 
Loftet på 4 pct. begrænser alt andet lige udgiftspresset fra udvidelsen. Selv med dette 
loft vil der dog være en stigning i strukturfondsudgifterne (udgiftskategori 1b) til de 
nye lande fra 8,6 mia. euro i 2006 til ca. 27 mia. euro i 2013, hvoraf knap 5 mia. euro 
                                                                                                                                                                                                                                                             
2 I kompromisudkastet er det kun de allerfattigste lande, der modtager støtte på op til 4 pct. af BNP, mens loftet 
gradvist gradueres ned til 3,6 pct. af BNP for mindre fattige lande.    
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går til Bulgarien og Rumænien, som ikke får strukturfondsstøtte i 2006, jf. figur 6.7. 
Den løbende vækst i de nye medlemslande betyder naturligvis, at den absolutte græn-
se ved 4 pct. loftet løbende forhøjes. Dermed opnår de nye medlemslande løbende 
højere strukturfondsstøtte. 
 
Samtidig er de mindst velstående lande og regioner i det hidtidige EU med 15 med-
lemslande blevet rigere, jf. figur 6.6. Dette betyder mindre behov for strukturfonds-
støtte til EU15. Hertil bør lægges en naturlig refokusering af midlerne mod de nye 
fattigere lande og regioner. Der forventes dog betydelige overgangsordninger for re-
gioner, der står til at miste midler som følge af denne statistiske effekt.  
 

Figur 6.6 
Udviklingen i velstandsniveauet i de hidtidige primære strukturfondsmodtagerlande 
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Anm.: Velstandsniveauet er opgjort i købekraftskorrigeret bruttonationalindkomst (BNI) frem for bruttonational-

produktet (BNP), da BNP-tal for Irlands vedkommende overvurderer landets velstandsniveau i kraft af, at 
uforholdsmæssigt store værdier afleveres til multinationale selskaber. 

Kilde: Kommissionen og Ameco. 
 
Samlet set betyder ovenstående en naturlig stigende strukturfondsstøtte til de 12 nye 
fattigere lande og faldende støtte til rigere lande og regioner i de 15 gamle EU-lande, 
jf. figur 6.7.  
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Figur 6.7 
Fordelingen af strukturfondsstøtten ved kompromisforslaget 
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Anm.:  Der er en mindre usikkerhed forbundet med beregningerne. 
Kilde:  Kommissionen og egne beregninger.  
 
Samlet set står de 12 nye medlemslande til at modtage 53-54 pct. af midlerne over 
hele perioden ved kompromisforslaget. Dette er en procentvis forhøjelse i forhold til 
Kommissionens forslag, hvor fordelingen var 50 pct. til henholdsvis de gamle og de 
nye medlemslande. Til sammenligning udgør borgerne i de 12 nye lande 22 pct. af 
EU’s samlede befolkning. Strukturfondsstøtten til de nye medlemslande udgør 23 
pct. i 2006, hvilket stiger til 59 pct. i 2013 ved kompromisforslaget eller omkring 70 
pct., hvis man korrigerer for forskelle i prisniveauer mellem lande, jf. figur 6.8. Mid-
lerne har således markant højere købekraft i mange af de nye medlemslande.  
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Figur 6.8 
Andel af strukturfondsbevillinger til de nye medlemslande 
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Kilde:  Kommissionen samt egne beregninger. 
 
Alt i alt er der en klar fokusering af midlerne på de fattigste lande. Fokuseringen 
kunne dog være endnu mere markant, hvis der i mindre grad blev indarbejdet gene-
røse udfasningsordninger og ændringer i kriterierne for mål 1-midlernes fordeling, 
som primært er til fordel for de gamle medlemslande. 
 
6.6 Andre politikområder  
Ud over EU’s to hovedudgiftsområder - landbrug og strukturfonde - har EU samlet 
set en stigende indsats inden for de såkaldte interne politikker, dvs. forskning og ud-
vikling, uddannelse, transeuropæiske net, retlige og indre anliggender mv., og ekster-
ne politikker, herunder blandt andet bistand, naboskabspolitik og fælles udenrigspoli-
tisk indsats. Hertil kommer EU’s administrationsomkostninger. Der er i høj grad tale 
om politikområder, hvor EU’s indsats er et supplement til den primære nationale 
indsats. Dette er en medvirkende årsag til, at disse indsatsområder udgør en væsent-
ligt mindre del af EU’s budget sammenlignet med landbrugsområdet og konvergens-
støtten under EU’s strukturfonde, hvor den primære indsats foregår via fællesskabet.  
 
Kompromisforslaget indebærer klare stigninger i bevillinger til EU's interne politik-
ker, jf. figur 6.9. De interne politikker udgøres med den foreslåede kategoriinddeling 
hovedsagelig af udgiftskategori 1a vedrørende primært forskning, uddannelse, tran-
seuropæiske net, mv. (kategorien for konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse), ud-
giftskategori 3a for retlige og indre anliggender og udgiftskategori 3b vedrørende 
borgerskabsrelaterede programmer, jf. tabel 6.3. 
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Figur 6.9 
Udviklingen i bevillingsrammerne til andre politikområder end landbrug og strukturfonde 
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Anm.: Figuren er baseret på de nuværende kategoriopdelinger i de finansielle perspektiver 2000-2006. Alle beløb er 
 i 2004-priser. 
Kilde:  Kommissionen samt egne beregninger. 
 
Stigningerne for EU’s interne politikker er mindre end foreslået af Kommissionen, 
men indebærer dog fortsat en stigning fra 2006 til 2013 på henholdsvis 64 pct. og 
100 pct. for udgiftskategori 1a og 3, jf. tabel 6.6. Dermed udgør udgiftsrammen til det-
te område 0,12 pct. af EU’s BNI i 2013 mod 0,08 pct. i den nuværende periode.  
 

Tabel 6.6 
Bevillinger til EU’s interne politikker ved kompromisforslaget 

 
 

Mia. euro, 
2004-priser 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Stigning 
fra 2006 
til 2013 

 

 1a. Konkurren-
ceevne for vækst 
og beskæftigelse 7,7 8,2 8,8 9.5 10,2 10,9 11,7 12,6 64 % 

 

 3a. Retlige og 
indre anliggende 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 165 % 

 

 3b. Borgerskab 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 34 %  
 I alt 8,7 9,4 10,1 10,9 11,7 12,6 13,6 14,7 68 %  
   

 
EU-indsats på disse områder bør principielt set kun finde sted i det omfang fælles 
indsats kan skabe merværdi i forhold til national indsats. Netop af den grund bør der 
lægges vægt på fremadrettede politikker, så som forskning og uddannelse, herunder 
udvekslingsprogrammer. En fællesskabsindsats på disse områder kan i høj grad skabe 
merværdi sammenlignet med nationale tiltag ikke mindst ved spredning af viden via 
samarbejde, jf. boks 6.6.  
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Boks 6.6 
Hvorfor skal EU bidrage til forskning? 

 
Omkring 60 pct. af EU’s midler til interne politikker anvendes i dag til forskning. Begrundelsen herfor 
er ikke bare at forskning er vigtig for den fortsatte udvikling og vækst i EU. I så fald kunne medlems-
staterne selv tage sig af det. Derimod er der en række centrale argumenter for at EU supplerer den 
nationale indsats:  
 
Eksternalitetsargumentet: Særligt små lande drager stor nytte af den forskning, der foregår i udlan-
det, idet viden flyder over grænserne. Forskning kommer dermed også lande til gode, der ikke selv 
forestår investeringerne. Forskning er i høj grad et ”offentligt gode”, hvor positive eksternaliteter 
betyder en fare for, at der bliver forsket mindre end, hvad der er optimalt for landene som helhed, 
fordi fordelene spredes. Hertil kommer, at forskningen som udgangspunkt bør foregå i de lande, der 
har en komparativ fordel inden for hvert enkelt område. EU-midler kan være medvirkende til, at det 
også bliver tilfældet.  
 
Sikre kritisk masse: Der opnås merværdi, når samarbejde fører til den ”kritiske masse”, der er nød-
vendig for at løse avancerede forskningsopgaver. Nogle forskningsprojekter er så komplekse, at de 
kun kan løses på europæisk plan, hvor de bedste forskere kan mødes og udveksle erfaringer. Bekæm-
pelse af kogalskab (BSE) er et eksempel på, at en koordineret forskningsindsats med inddragelse af 
eksisterende ekspertise i Europa førte til hurtige resultater, der kom alle medlemslande til gode. 
 
Effektivitetsargumentet: Samarbejde bidrager også til at øge konkurrencen og dermed kvaliteten i 
europæisk forskning og udvikling. Ved at koordinere forskningsindsatsen er det desuden muligt at 
reducere risikoen for duplikering af forskning, og dermed kan den nationale forskningsindsats tilret-
telægges mere effektivt. Samarbejde på tværs af grænser bidrager til, at medlemslandene får adgang 
til en større mængde information og viden. 
 

 
Forskningsudgifterne udgør i dag omkring 60 pct. af midlerne til EU’s interne poli-
tikker. Også i perioden 2007-2013 foreslås størstedelen af midlerne anvendt til forsk-
ning. Af forskningsmidlerne foreslås igen ca. 60 pct. anvendt til forskningssamar-
bejdsprojekter, som udføres af konsortier bestående af universiteter, virksomheder, 
forskningscentre og offentlige myndigheder fra flere medlemslande. Der lægges der-
med større vægt på samarbejde på tværs af landegrænser. Der udpeges en række 
satsningsområder så som IT, nanoteknologi, sundhed, transport, energi, fødevarer, 
miljø, sikkerhed og rumforskning. Derudover foreslås en betydelig del af midlerne, 
ca. 16 pct., uddelt via et nyt europæisk forskningsråd til nye lovende forskningsideer 
inden for grundforskning, uden skelen til på forhånd definerede satsningsområder 
eller sammensætningen af det konsortium, som står bag projektet. Endelig foreslås, 
at ca. 10 pct. af midlerne bruges til at understøtte europæiske forskeres uddannelse 
og mobilitet, ca. 10 pct. til at udvikle forskningsinfrastruktur som laboratorier mv. 
samt ca. 2 pct. til et fælles europæisk forskningscenter. 
 
Kompromisforslaget fastslår, at midler til forskningsprojekter som hidtil skal tildeles 
de bedste ansøgere i fri konkurrence, dvs. baseret på princippet om excellence. 
Kommissionen skal samtidig sikre lige adgang til midlerne for alle medlemslande, 
hvilket blandt andet skal ske ved at etablere den nødvendige forskningsinfrastruktur i 
lande, hvor mindre udviklet infrastruktur betyder et dårligere konkurrencemæssigt 
udgangspunkt. Kommissionen har afvist nogle medlemslandes kritik af, at der skulle 
blive problemer med implementering af stigende forskningsmidler, jf. boks 6.7. 
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Boks 6.7 
Kan de stigende forskningsbevillinger implementeres? 

 
Der har været kritik af forsinkelser i implementeringen af forskningsmidlerne i de senere år. Imple-
menteringen ligger dog på niveau med tilsvarende politikområder under EU’s interne politikker og 
EU’s strukturfonde. For det 7. forskningsrammeprogram, som skal gælde fra 2007-2013, har Kom-
missionen lagt op til en række forbedringer af de administrative procedurer. Forslagene er udarbejdet 
efter omfattende konsultationer blandt ansøgere, støttemodtagere og mere generelle interessenter.  
 
Forslagene indebærer blandt andet en ny ensartet ansøgningsprocedure og enklere interne procedu-
rer i Kommissionen, herunder elektroniske sagsgange, der blandt andet sikrer, at ansøgere kun skal 
levere informationer én gang. Endvidere lempes procedurer for vurdering af ansøgeres evne til at 
administrere EU’s midler, og der indføres større frihedsgrader i forskningsprojekternes implemente-
ringsfase. 
 
Ud over at sikre bedre implementering og muliggøre forvaltning af større ressourcer i 2007-2013 for-
venter Kommissionen også, at forenkling vil tiltrække endnu flere kvalificerede ansøgere. Dette gæl-
der i særlig grad blandt små og mellemstore virksomheder, hvoraf nogle hidtil har afholdt sig fra at 
ansøge på grund af komplicerede procedurer. Forenklinger er ofte en afvejning i forhold til at sikre 
kontrol med midlernes anvendelse. Der synes dog i Rådet at være klar støtte til Kommissionens for-
slag om at bevæge sig i retning af forenkling. 
 

 
En anden væsentlig del af bevillinger til EU’s interne politikker foreslås tildelt tran-
seuropæiske net, dvs. især transport- og energinetværk. En velfungerende infrastruk-
tur er en vigtig faktor for samhandel mellem lande. Det kræver først og fremmest re-
gulering, der sigter på at skabe et indre marked på områderne.  
 
I tillæg til regulering kan der principielt set argumenteres for medfinansiering via EU-
budgettet af transport og energiprojekter, når to betingelser er opfyldt samtidigt: Der 
skal for det første være tale om projekter, der har en påviselig fælleseuropæisk mer-
værdi, for eksempel i form af reduceret forurening, kortere transporttider mv., som 
også tilfalder andre medlemslande end dem, der umiddelbart er involveret. EU’s 
medfinansiering bør i hvert enkelt tilfælde afspejle denne samfundsøkonomiske ge-
vinst. For det andet skal der være risiko for, at fuld brugerfinansiering fører til for 
lavt investeringsniveau i forhold til identificerede velfærdsmålsætninger. Det svarer 
til, at det privatøkonomiske afkast dels er lavere end det samfundsøkonomiske af-
kast, og dels er lavere end de finansieringsomkostninger, der er forbundet med inve-
steringerne og senere selve driften. Samlet tilsiger ovenstående en vis EU-støtte til 
transportnet med stor betydning for transport mellem lande.  
 
Derimod vil de nævnte betingelser vanskeligt være opfyldt for energiprojekter ud 
over indledende forundersøgelser. Investeringer i transmissionsledninger og rør bør 
afholdes af sektoren selv, idet det privatøkonomiske afkast i langt højere grad for-
modes at kunne matche det samfundsøkonomiske afkast. 
 
Fordelingen af midlerne inden for udgiftskategori 1a til blandt andet forskning, ud-
dannelse og transeuropæiske net mv. forventes ikke i første omgang at være en del af 
forhandlingerne om de finansielle perspektiver. Alene de samlede udgiftsrammer 
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fastlægges i forbindelse med en aftale i Det Europæiske Råd, og derefter vil den kon-
krete fordeling på de enkelte programmer ske i samarbejde med Europa-Parlamentet. 
Kommissionen har i udkast til retsakter for de enkelte programmer foreslået en mar-
kant forøgelse af transeuropæiske net, mens stigningen i midler til især forskning er 
noget mindre.  
 
Den nye udgiftskategori 3 har hovedvægten på bevillinger til retlige og indre anlig-
gender. Den indeholder dog også en række borgernære programmer, så som kultur 
og media, borgerdeltagelse, sundheds- og forbrugerområdet mv. Der foreslås mar-
kante stigninger for retlige og indre anliggender, om end på et relativt lavt niveau. 
Forslaget om en særskilt udgiftskategori skal primært ses som en politisk markering i 
lyset af den stigende bevågenhed, som samarbejdet om retlige og indre anliggender 
har.  
 
Samarbejde inden for asyl-, indvandring, grænsekontrol og visum kan øge den sam-
lede effektivitet af medlemslandenes indsats på disse områder. Fordelene består i 
styrket operativt og teknisk samarbejde. EU kan desuden handle stærkere ved en ko-
ordineret indsats i forholdet til tredjelande, herunder ved tilbagesendelse af flygtnin-
ge. Derimod bør programmerne ikke få som hovedmål at yde støtte til sikring af so-
lidarisk byrdefordeling ved grænsekontrol eller tilbagesendelse af flygtninge. Hensig-
ten er ikke at skabe nye omfordelingsinstrumenter.  
 
Der lægges endvidere op til en styrkelse af EU’s eksterne politikker. Fælles handlen i 
udenrigspolitiske spørgsmål giver merværdi for de involverede lande, hvis der er mu-
lighed for at opnå bedre resultater, end hvis landene handler på egen hånd. Eksem-
pelvis kan indsatsen for at løse flygtningeproblemer og bekæmpelsen af ulovlig ind-
vandring og grænseoverskridende kriminalitet, herunder international terrorisme, 
samtænkes med udviklingshjælp, hvilket kan styrke mulighederne for at påvirke mod-
tagerlandene. Det giver også mulighed for en fælles indsats over for EU’s nye nabo-
er. Øget fælles bistand kan endvidere bidrage til, at andre landes indsats for at be-
kæmpe global fattigdom styrkes med henblik på at opfylde FN’s 2015-mål. Medlems-
landes bidrag til fattigdomsbekæmpelse via EU tæller naturligvis med i opgørelser 
over de enkelte landes indsats. Fælles EU-indsats kan således med fordel supplere og 
komplementere medlemslandenes bilaterale indsats. 
 
Der er politisk enighed om, at den europæiske profil på det eksterne område skal 
styrkes. Bevillingerne til det eksterne område falder umiddelbart, jf. udgiftskategori 4 
som angivet i tabel 6.3. Der skal imidlertid tages højde for, at det reelt sammenligneli-
ge udgiftsniveau i 2006 er noget lavere på grund af bortfald af førtiltrædelsesstøtte til 
de 10 lande, der blev medlemmer i 2004. Hertil kommer at førtiltrædelsesbevillinger 
til Bulgarien og Rumænien fra 2007 forventes at bortfalde, hvilket efterlader et vist 
råderum for andre prioriteter. Dermed er der reelt tale om en stigning på 4,3 pct. om 
året eller 34 pct. i alt fra 2006 til 2013, jf. tabel 6.7.  
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Tabel 6.7 
Reel udvikling i bevillinger til EU's eksterne politikker (EU som global partner) ved  
Kompromisudkastet 

 
 Mia. euro, 2004-

priser 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Stig-
ning 

 

 Eksterne  
politikker 6,0 6,3 6,6 6,8 7,1 7,4 7,7 8,1 34,2% 

 

  
Anm.:  For at vise sammenlignelige tal er der for 2006 korrigeret for uforbrugt førtiltrædelsesramme (efter 
 udvidelsen i 2004) og førtiltrædelsesstøtte til Bulgarien og Rumænien. 
Kilde: Egne beregninger.  
 

 

 
6.7 Finansieringen af EU-budgettet 
EU's udgifter finansieres primært ved bidrag fra følgende kilder:  
 
• EU's såkaldte traditionelle egne indtægter, dvs. primært toldindtægter ved import 

fra tredjelande samt landbrugsafgifter (ca. 12 pct. af indtægterne i 2005). 
• Bidrag som andel af medlemslandenes momsgrundlag (ca. 15 pct. af indtægterne i 

2005). 
• Bidrag som andel af medlemslandenes BNI (ca. 73 pct. af indtægterne i 2005).  
 
Såvel momsbidraget og BNI-bidraget er deciderede bidrag fra de enkelte medlems-
lande, mens de traditionelle egne indtægter, dvs. primært toldindtægter, er indtægter 
som medlemslandene opkræver på vegne af EU mod at beholde 25 pct. heraf i ad-
ministrationsbidrag. BNI-bidraget udgør langt størstedelen af indtægterne, dvs. at 
medlemslandenes bidrag som udgangspunkt svarer nogenlunde til deres andel af ind-
komsten i hele EU. Relativt velhavende medlemslande betaler dermed mest pr. ind-
bygger. Sammenhængen mellem indkomst og budgetbidrag gælder dog ikke helt. 
Dette skyldes blandt andet at momsgrundlaget ikke udgør samme andel af BNP i alle 
lande. I lande med en stor offentlig sektor som for eksempel Danmark er moms-
grundlaget forholdsvis lille. 
 
Hertil kommer, at der siden 1984 har eksisteret en særlig rabatordning for Storbri-
tannien som beregnes efter en kompliceret model3, der tager udgangspunkt i Storbri-
tanniens såkaldte nettoposition, dvs. forskellen mellem indbetalinger til EU og udbe-
talinger fra EU. Desuden har Nederlandene, Sverige, Tyskland og Østrig siden år 
2000 haft rabat på finansieringen af Storbritanniens rabat, så de kun betaler 25 pct. af 
det, de ellers skulle have betalt. Før år 2000 havde alene Tyskland en tilsvarende ra-
bat, således at Tyskland betalte 66 pct. af, hvad de ellers skulle have betalt til finansie-
ringen af Storbritanniens rabat. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
3 Storbritanniens rabat tager udgangspunkt i, at Storbritanniens andel af EU’s samlede momsgrundlag (som i 1984 
var den primære EU-indtægt) er større end den andel af de samlede fordelte udgifter, der tilfalder borgerne i landet. 
Af forskellen refunderes to tredjedele, idet der dog foretages en række tekniske korrektioner primært for at tage høj-
de for ændringer i finansieringssystemet siden 1984. 
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Baggrunden for de politiske forhandlinger, som i 1984 førte til Storbritanniens rabat, 
var Storbritanniens markante underskud på EU’s landbrugspolitik, som dengang ud-
gjorde op mod 70 pct. af det samlede budget. Samtidig var Storbritannien blandt de 
mindst velstående EU-lande i 1984. Disse forhold har dog ændret sig markant siden 
1984. 
 
Værdien af Storbritanniens rabat har været gradvist stigende og ventes i 2006 at ud-
gøre 5½ mia. euro, jf. figur 6.10a. Den har også været svagt stigende som andel af 
EU’s BNI, jf. figur 6.10b. De 4 landes rabat på finansieringen af Storbritanniens rabat 
udgør i dag omkring 1½ mia. euro. Værdien af rabatordningen vil - såfremt den fort-
sætter uændret - stige yderligere i de kommende år. Stigningen skyldes helt overve-
jende udvidelsen af EU med 10 fattigere lande. De vil modtage store strukturfonds-
midler fra 2007, hvor de deltager fuldt ud i disse programmer, samt stigende land-
brugsstøtte efterhånden som denne indfases for de nye medlemslande frem mod 
2013. Dette forringer Storbritanniens - og andre gamle medlemslandes - nettopositi-
oner. Hermed stiger Storbritanniens rabat, hvis den fortsætter i uændret form til i 
2007-2013 at udgøre omkring 7½ mia. euro i gennemsnit pr. år.  
 

Figur 6.10a Figur 6.10b 
Realudviklingen i Storbritanniens rabat  
1985-2013 ved uændret rabatordning efter 
2006 

Udvikling i Storbritanniens rabat 1985-2013 
som andel af EU’s BNI ved uændret rabat-
ordning efter 2006 
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Anm.: Der kan være udsving fra år til år dels som følge af udsving i beregningerne af Storbritanniens nettostilling, 

dels som følge af, at der systematisk sker efterreguleringer af tidligere års rabatter. 
Kilde: Kommissionen samt egne beregninger.  

 
Spørgsmålet om rabatter udgør et kernepunkt i forhold til at få en aftale om de fi-
nansielle perspektiver for 2007-2013. I Kommissionens udspil indgår et forslag om 
en ny generel rabatordning, som sigter på at yde 66 pct. rabat til alle medlemslande, 
der har nettobidrag som overstiger en tærskelværdi på 0,35 pct. af BNI. Dette forslag 
afvises imidlertid af et flertal af medlemslande, der ikke vil acceptere at generalisere 
en rabatordning og dermed give den permanent karakter. 
 
Kompromisforslaget indeholder i stedet en fastfrysning i nominelle priser af Storbri-
tanniens rabat på niveauet før EU’s udvidelse eller mere præcist gennemsnittet fra 
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1997-2003 som var 4,7 mia. euro. Heri ligger, at Storbritannien på den ene side skal 
bidrage til at hjælpe de nye medlemslande på vej. På den anden side anerkendes, at 
Storbritannien stadig har store underskud på EU’s landbrugspolitik. Samtidig lægger 
kompromiset op til at yde specifikke rabatter til Tyskland, Sverige og Nederlandene. 
De nye rabatter foreslås primært udmøntet via reduceret momsbidrag. 
 
Rabatordninger som politisk koncept kan anses for problematisk i forhold til grund-
læggende principper om finansiel solidaritet. Når kravet om rabatter alligevel opstår 
lande som led i et kompromis accepterer udgiftspolitikker, som de grundlæggende er 
imod og kun har få fordele af. Det gælder særligt landbrugspolitikken og den del af 
strukturfondsstøtten, som tilgår relativt velstillede regioner. Samtidig anføres, at der 
blandt de mere velstillede lande er ulighed i nettopositioner, hvilket især skyldes for-
skellige andele af den fælles landbrugspolitik, jf. figur 6.11.  
 
Løsningen er således på længere sigt at sikre en tilpasning af EU’s udgiftspolitik såle-
des, at alle lande kan stå inden for den. Det Europæiske Råd har ved flere lejligheder 
erkendt eksistensen af uforholdsmæssigt store nettobidrag, men samtidig understre-
get, at disse i størst mulig omfang skal imødegås ved tilpasning af udgiftspolitikken.  
 
Beregning af nettopositioner er misvisende for effekten af EU's budget, jf. boks 6.8. 
Der er imidlertid stor fokus på dette.  
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Boks 6.8 
Opgørelse af landes nettostillinger i forhold til EU 

 
I forbindelse med drøftelser om ændringer i EU’s indtægtssystem i 1994 blev det bestemt, at Kom-
missionen fremover skulle udarbejde årlige rapporter om de enkelte medlemslandes allokeringer pr. 
sektor fra EU og deres nettostillinger. Kommissionen erklærer i forbindelse med disse årlige rappor-
ter, at sådanne opgørelser alene kan betragtes som regnskabsmæssige øvelser, der giver et meget 
begrænset billede af de fordele som medlemslandene har af EU.  
 
Opgørelserne tager udgangspunkt i beregning af fordelte udgifter internt i EU, hvor midler tilskrives 
hjemlandet for hver virksomhed eller borger, der modtager midler. Der ses bort fra EU’s eksterne po-
litikker, som tilgår lande uden for EU, samt administrative udgifter (de administrative udgifter med-
regnes dog i metoden for beregning af Storbritanniens rabat). Dette sammenholdes med medlems-
landenes indbetalinger i form af moms- og BNI-bidrag. Told og landbrugsafgifterne betragtes i denne 
forbindelse som EU's egne indtægter, dvs. at det ikke tilskrives som et bidrag fra de medlemsstater, 
som opkræver told og landbrugsudgifter på vegne af EU. Endelige foretages en korrektion, således at 
indtægter og udgifter stemmer overens.   
 
Nettostillingstankegangen medvirker til at skævvride selve politikformuleringen, idet fokus fjernes 
fra et givet programs bidrag til fællesskabets samlede udvikling. Beregningsmetoden indeholder 
endvidere betydelige metodiske vanskeligheder og valg, som er afgørende for resultatet. Problemer-
ne kan rubriceres under 3 kategorier: 
 
1) Betalingsstrøm til og fra EU viser ikke effekten af EU’s politik 
Begrebet overser væsentlige afledte effekter så som velfærdsgevinster ved styrkelse af det indre 
marked via EU's interne politikker og strukturfondspolitik. Endvidere medregnes effekter for underle-
verandører og spill-over effekt for andre lande ikke. Et konkret eksempel vedrører EU’s landbrugspoli-
tik. De producenter, der sælger deres produkter i EU, modtager en stor del af deres støtte i form af 
høje forbrugerpriser, hvilket ikke fremgår af EU-budgettet. De producenter, der sælger på markeder 
uden for EU, får eksportrestitutioner. Fordelen for landmændene er den samme, men konsekvensen 
for EU-budgettet er meget forskellig. Tilsvarende tilskrives grænseoverskridende forskningsprojekter 
det land, hvor hovedinteressenten, for eksempel en virksomhed, holder til. Et andet problem i sådan-
ne beregninger er det ekstraordinært høje administrationsbidrag på 25 pct. ved opkrævning af told 
mv. på vegne af EU, som hjemlandet får lov at beholde.  De reelle administrationsomkostninger er 
betydeligt lavere, hvorfor dette kan betragtes som en skjult kompensation til lande med høje toldind-
tægter, uden at det indgår i nettoopgørelser, idet beløbet aldrig forlader medlemslandet. Tilsvarende 
har det ofte været diskuteret, om administrative omkostninger bør tilskrives de lande, som huser EU-
institutioner. 
 
2) Begrebet sammenblander stat, virksomhed og borger  
Begrebet sammenholder i stor udstrækning støtte til den enkelte borger/virksomhed med betalinger 
til og fra statskasserne. Dette er grundlæggende problematisk, idet den økonomiske betydning kan 
være vidt forskellig. BNI- og moms-bidrag til EU finansieres fra medlemsstaternes statskasser, mens 
landbrugsstøtte, forskningsmidler mv. tilgår borgere eller virksomheder.  
 
3) Nettostillingstankegang i modstrid med selve formålet med EU’s politik 
Strukturfondene har som et hovedformål at fremme udviklingen i tilbagestående regioner og lande 
via omfordeling af midler fra rigere regioner og lande. Omkring halvdelen af nettounderskuddene hos 
EU’s rigere lande skyldes EU’s strukturfonde. Baserer man således rabatordninger på beregnede net-
topositioner, vil dette reelt betyde ”tilbageførsel” af strukturfondsmidler i modstrid med selve hen-
sigten. Dette er allerede i dag tilfældet for en del af Storbritanniens rabat. Nogle lande ønsker ligele-
des, at bidrag til EU's eksterne politikker skal medregnes i opgørelse af nettostillinger. Dette er ikke 
velbegrundet, da midlerne efter deres formål anvendes uden for EU. 
 

 
Figur 6.11 illustrerer de forventede forskelle i nettopositioner for de gamle EU-
medlemslande. Netop de lande, der ønsker rabatter – Tyskland, Nederlandene, Sve-
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rige og Storbritannien (før rabat) – har det dårligste udgangspunkt ved de beregnede 
nettostillinger. 
 

Figur 6.11 
Nettopositioner for EU15 ved uændret rabatordning for Storbritannien 
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Kilde:  Kommissionen, Eurostat samt egne beregninger baseret på udgiftslofterne i kompromisudkastet. 
 
Figur 6.12 neden for viser de gamle medlemslandes bruttobetalinger til EU ved det 
foreliggende kompromisforslag. Betalingerne til EU følger i udgangspunktet ind-
komsten (BNI). Det ses at netop rabatterne betyder, at disse lande skiller sig ud i 
forhold til tendenslinien, der viser sammenhængen mellem velstand og betalinger til 
EU. Dette er mest markant for Storbritannien, men også Tyskland, Sverige og Ne-
derlandene ligger under stegen som følge af deres nye rabatter og rabat på Storbri-
tanniens rabat. I figuren ses bort fra traditionelle egne indtægter, som medlemslan-
dene opkræver på vegne af EU, og derfor ikke bør medregnes som et bidrag fra 
medlemslandene. Såfremt disse blev medtaget, ville Nederlandene og Belgien ligge 
betydeligt over tendenslinien på grund af den told, som opkræves i deres store havne 
i Rotterdam og Antwerpen. 
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Figur 6.12 
De gamle medlemslandes EU-bidrag i 2008-2013 ved det foreliggende kompromisforslag 
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Kilde:  Kommissionen, Eurostat samt egne beregninger baseret på det foreliggende kompromisudkast, eksklusiv 
 traditionelle egne indtægter. 
 
 
6.8 Danmarks bidrag til EU efter 2006  
Der er foreløbigt budgetteret med et dansk EU-bidrag i 2006 på 16 mia. kr. Det en-
delige EU-bidrag betales som andel af de faktiske implementerede betalinger. Som 
tidligere beskrevet svinger de implementerede betalinger meget i forhold til det bud-
getterede og i forhold til loftet for betalingsbevillinger ved de finansielle perspektiver, 
jf. figur 6.2. Især i de første år af den nuværende budgetperiode 2000-2006 var imple-
menteringen lav som følge af forsinkelser i implementeringen af EU’s strukturfonde.  
 
Det er derfor svært at forudse udviklingen i Danmarks bidrag i de kommende år. 
Gøres den simple antagelse, at udnyttelsesgraden af udgiftsrammen i 2007-2013 bli-
ver på niveau med budgetforslaget for 2006, kan Danmarks merudgifter i faste priser 
blive omkring 1 mia. kr. pr. år i gennemsnit ved det endelige kompromis i forhold til 
2006. Dette vil i givet fald betyde et EU-bidrag, som udgør en faldende andel af 
Danmarks BNI.  
 
Stigningen i de faktiske betalinger kan være lidt højere i de første år på grund af for-
udbetalinger fra strukturfondene og afvikling af betalinger til strukturfonde fra peri-
oden 2000-2006. Strukturfondene for den nuværende periode skal være afviklet ulti-
mo 2008. En sen vedtagelse af de finansielle perspektiver kan imidlertid - ligesom i 
den nuværende budgetperiode - betyde forsinkelser i afviklingen af strukturfondene i 
de første år, som må indhentes i de efterfølgende år. I 1999 blev forordningerne for 
strukturfondene først vedtaget ½ år før ikrafttrædelse. Først derefter kunne med-
lemsstaterne færdiggøre deres nationale strategiske handlingsplaner for midlernes an-
vendelse og starte planlægningen af de mange projekter. Især for en række af de nye 



 

 

 Kapitel 6. EU’s finansielle perspektiver

 Samarbejdet om den økonomiske politik i EU · November 2005 215 

medlemslande forestår en stor opgave med at anvende midler, som i den kommende 
budgetperiode udgør en større andel af deres økonomier, end EU hidtil har set. 
Kommissionen anfører dog, at man har justeret betalingsafløbsprofilerne, så udgifts-
rammen for 2007-2013 skulle være mere realistisk, hvilket sammen med strammere 
budgetdisciplin må forventes at lede til en højere gennemførelsesgrad. 
 
Ved siden af det direkte EU-bidrag skal Danmark bidrage til Den Europæiske Udvik-
lingsfond, som formodes fortsat at blive finansieret uden for EU’s budget. Bidraget 
til Den Europæiske Udviklingsfond er i 2005 budgetteret til 462 mio. kr. Desuden 
bidrager Danmark bilateralt til en række andre småposter. Der er endvidere afledte 
nationale udgifter i form af dansk medfinansiering af EU-programmer vedrørende 
især landbrug og strukturfonde.  
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7. Finansielle og skattemæssige tiltag i ECOFIN 

7.1 Indledning 
ECOFIN er EU’s ministerråd for økonomi- og finansministre. ECOFIN beskæftiger 
sig overordnet med økonomisk-politisk samarbejde, herunder overvågning af EU-
landenes økonomier, koordinering af den økonomiske politik samt finansielle og 
skattemæssige forhold i EU. 
 
Konkret lægger ECOFIN blandt andet de overordnede økonomisk-politiske ret-
ningslinjer for EU og for medlemslandene samt vurderer landenes stabilitets- og 
konvergensprogrammer. ECOFIN overvåger ligeledes medlemsstaternes budgetpoli-
tik og udviklingen i de offentlige finanser, hvilket blandt andet sker inden for ram-
merne af Stabilitets- og Vækstpagten, herunder proceduren for uforholdsmæssigt 
store underskud. Spørgsmål og punkter relateret til euroen og ØMU’en drøftes lige-
ledes af ECOFIN, og ECOFIN er desuden det ministerråd, som behandler EU’s 
budget. 
 
På det finansielle og skattemæssige område beskæftiger ECOFIN sig blandt andet 
med direktiver, der vedrører færdiggørelsen af et indre finansielt marked i EU.  
 
Endelig beskæftiger ECOFIN sig med økonomisk støtte og økonomiske relationer 
til tredjelande, herunder makrofinansiel assistance, som er en exceptionel budgetstøt-
te, der kan ydes til tredjelande, som har tæt forbindelse til EU og har indgået en afta-
le med IMF om makroøkonomiske og strukturelle reformer. 
 
ECOFIN træder sammen til formelle møder ni-ti gange om året. Derudover mødes 
EU økonomi- og finansministrene to gange om året til uformelle møder. Forskellen 
mellem et formelt og et uformelt møde er, at der ikke kan træffes formelle beslutnin-
ger på de uformelle møder. Processen for beslutningstagen i EU beskrives i boks 7.1. 
Se også appendiks 7.1. 
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Boks 7.1 
ECOFIN og beslutningsprocessen i EU 

 
Ministerrådet (Rådet) består af ministrene fra de 25 EU-medlemslande. Rådet antager forskellige 
formationer alt efter det behandlede område. Der er i alt ni rådsformationer, og ECOFIN er Rådet for 
økonomiske og finansielle forhold. 
  
Kommissionen fremsætter forslag til nye retsakter. ECOFIN behandler derefter forslagene enten 
egenhændigt eller i samarbejde med Europa-Parlamentet. Det afhænger af, om den pågældende 
retsakt vedrører et område med procedure for fælles beslutningstagen eller samarbejdsproceduren. 
Forslagene til nye retsakter kan ændres under behandlingen i ECOFIN (og Europa-Parlamentet, hvis 
det er involveret i beslutningsprocessen) (se appendiks 7.1). 
 
Afhængigt af sagens karakter forberedes ECOFIN-møderne dels af Komitéen for Faste Repræsentan-
ter (COREPER), som består af EU-ambassadørerne, dels af EU's Økonomiske og Finansielle Komité 
(Economic and Financial Committee (EFC)), som blandt andet består af statssekretærer og repræsen-
tanter fra medlemslandenes nationalbanker.  
 
ECOFIN kan træffe beslutninger ved enstemmighed eller kvalificeret flertal. Det afhænger af det be-
handlede område. Ved kvalificeret flertal forstås, at et flertal af medlemslandene skal stemme for 
(imod) Kommissionens forslag samtidig med, at 72,3 pct. af det samlede stemmeantal skal være for 
(imod). Derudover skal de afgivne stemmer for (imod) repræsentere mindst 62 pct. af befolkningen i 
EU. 
 
Når en retsakt skal vedtages under proceduren for fælles beslutningstagen, skal retsakten efter ved-
tagelse (politisk enighed) i ECOFIN oversendes til behandling i Europa-Parlamentet. Denne procedure 
kan ske op til tre gange.  
 
Når ECOFIN eller både ECOFIN og Europa-Parlamentet er enige om en retsakt, skal retsakten vedtages 
– som regel som et a-punkt – på et rådsmøde for at være formelt vedtaget. Et a-punkt er et punkt på 
en rådsmødedagsorden, der vedtages uden drøftelse. Vedtagelsen af et a-punkt kan forekomme un-
der andre rådsformationer end den, som har behandlet sagen. Når retsakten publiceres i Den Euro-
pæiske Unions Tidende, er den bindende. 
 

 
ECOFIN har i perioden 1999-2005 vedtaget en række direktiver på det finansielle og 
skattemæssige område. En betydelig del af sagerne behandles på mere end ét ECO-
FIN-møde. I dette kapitel beskrives de senest vedtagne direktiver og forordninger på 
det finansielle og skattemæssige område i forbindelse med det møde, hvor ECO-
FIN’s vedtagelse (dvs. politiske enighed) har fundet sted, eller i forbindelse med den 
endelige vedtagelse i Rådet (dvs. formelle vedtagelse, som oftest som a-punkt, jf. boks 
7.1).   
 
Afsnit 7.2 redegør for de finansielle tiltag i ECOFIN, mens afsnit 7.3 behandler de 
skattemæssige tiltag. Afsnit 7.4 redegør for tilsagnene om makrofinansiel bistand og 
andre eksterne tiltag inden for ECOFIN’s arbejdsområde. 
 
 
7.2 Finansielle tjenesteydelser i ECOFIN 
For at opnå et indre marked for finansielle tjenesteydelser i EU er der blevet vedtaget 
en række retsakter, som har harmoniseret lovgivningen på det finansielle område i 
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medlemsstaterne. Herved er blandt andet tekniske og lovgivningsmæssige barrierer 
for handelen blevet reduceret.  
 
Indførelsen af euroen og udviklingen i den finansielle sektor generelt i EU har skabt 
øget opmærksomhed om muligheden for at skabe et finansielt indre marked. Med 
handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser (Financial Services Action Plan 
(FSAP)) gennemføres en række initiativer, som skal fjerne barriererne for integratio-
nen af de finansielle markeder i EU, jf. boks 7.2. 
 

Boks 7.2 
Handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser  

 
Handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser fra 1999 består af en række initiativer, der skal øge 
integrationen af de finansielle markeder i EU. Handlingsplanen har tre målsætninger1: 
 
1. Et åbent engrosmarked i EU: De resterende forhindringer for udbud af finansielle tjenesteydelser 

på tværs af landegrænser skal fjernes. Det samme gælder for virksomheders mulighed for at rejse 
kapital i andre EU-lande. 

 
2. Et åbent og sikkert detailmarked: Gennemsigtigheden skal øges, og det skal være lettere for den 

enkelte forbruger at investere og købe finansielle tjenesteydelser i andre EU-lande. Samtidig skal 
forbrugerbeskyttelsen sikres, så den enkelte forbruger trygt kan have sine penge stående i en 
bank i et andet EU-land eller købe sine forsikringer der. 

 
3. Tidssvarende forsigtighedsregler og tilsyn: Udviklingen på de finansielle markeder sker ofte hur-

tigt, og det stiller krav til, at reguleringen af disse følger med denne udvikling, hvis stabiliteten 
skal sikres, og finansielle kriser undgås. Derfor tilstræbes en slankere og mere moderne regulering 
med et større samarbejde mellem EU-landenes tilsynsmyndigheder. 

 
Til at understøtte målsætningerne indeholder den finansielle handlingsplan endvidere nogle generel-
le forudsætninger vedrørende virksomhedsstyring og beskatning: Styrkelse af regler for virksom-
hedsstyring, rentebeskatningsdirektivet, adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning vedrørende virk-
somhedsbeskatning samt regler vedrørende beskatning af arbejdsmarkedsrelaterede pensionsord-
ninger på tværs af landegrænser. 
 
Handlingsplanen består af 42 oprindelige initiativer. Af de 42 oprindelige initiativer er nu 41 endeligt 
vedtaget eller politisk godkendt. Tabel a viser en status over initiativer, der senest har været behand-
let. 
  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Se i øvrigt kapitel 8 i Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU, Finansministeriet, juni 2003. 
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Boks 7.2 (fortsat) 
Handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser 

 

Tabel a. 
Implementering af forordninger og direktiver i FSAP 
 
Direktiv/forordning Ikrafttrædelsesdato1 Implementeringsfrist2 

Forordning om internationale  
regnskabsstandarder 1. januar 2005 Er implementeret 
Rentebeskatningsdirektivet 1. juli 2005 Er implementeret 
Direktiv om prospekter 24. marts 2004 Er implementeret 
Direktiv om overtagelsestilbud 20. maj 2004 20. maj 2006 
Direktiv om markeder for finansielle 
instrumenter 30. april 2004 Ultimo maj 2006 
Direktiv om oplysningsforpligtelser 20. januar 2005 20. januar 2007 
3. hvidvaskdirektiv Ultimo 2005 Ultimo 2007 
Direktiv om kapitalkrav (Basel II) Vedtaget3 2006-20084 

8. selskabsdirektiv Vedtaget3  
4. og 7. selskabsdirektiv Vedtaget3  
Direktiv om genforsikring Vedtaget3  
 
1) Datoen for ikrafttræden angivet i direktivet/forordningen. 
2) Fristen angivet i direktivet. 
3) Der foreligger endnu ikke en ikrafttrædelsesdato. 
4) Direktivet forventes gennemført i national lovgivning inden udgangen af 2006. De mest avancerede  
             metoder til opgørelse af kreditrisiko og operationel risiko skal dog først anvendes fra 1. januar 2008. 
Kilde: Progress on the Financial Services Action Plan, Kommissionen, 2. juni 2004 samt Transposition of FSAP Directives 

– State of Play as at 23/05/2005. 
 
Den 3. maj 2005 udsendte Kommissionen en grønbog om en plan for finansielle tjenesteydelser for 
2005-2010. Hvor de sidste seks år har været præget af mange tiltag til at integrere de europæiske 
kapitalmarkeder og markeder for finansielle serviceydelser, vil fokus i perioden 2005-2010 i stedet 
være på at konsolidere den eksisterende lovgivning og sikre en effektiv gennemførelse af de mange 
tiltag i nationale love. Samarbejdet omkring de finansielle tjenesteydelser bliver dermed fremover et 
blødt samarbejde set i forhold til det reguleringssamarbejde, som har præget de sidste seks år. 
 
Den endelige plan for finansielle tjenesteydelser 2005-2010 præsenteres i en hvidbog i løbet af no-
vember 2005.  
 

 
Tiltag vedrørende regnskabsregler 
 
Direktiv vedr. årsregnskaber for visse selskabsformer og direktiv vedr.  
konsoliderede regnskaber (4. og 7. selskabsdirektiv) 
På ECOFIN-mødet den 7. juni 2005 blev forslaget til ændring af 4. og 7. selskabsdi-
rektiv vedtaget. Formålet med forslaget er at understøtte tilliden til de europæiske 
kapitalmarkeder og forebygge regnskabsskandaler. Forslaget indeholder ændringer af 
4. direktiv vedrørende årsregnskaber for visse selskabsformer og af 7. direktiv vedrø-
rende konsoliderede regnskaber. Det omfatter, at bestyrelsesmedlemmer får kollek-
tivt ansvar for indholdet i årsrapporten, øget gennemsigtighed i transaktioner med 
nærtstående parter, ændring i oplysningskrav for ikke-balanceførte dispositioner og 
oplysningskrav vedrørende god selskabsledelse.  
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Direktivets formuleringer om et kollektivt ansvar med henblik på fastlæggelse af 
sanktioner kan kræve præciseringer i den danske årsregnskabslov og i selskabslovgiv-
ningen. Endvidere skal der gennemføres ændringer af årsregnskabslovens bestem-
melser om oplysningskravene vedrørende nærtstående parter, eventualaktiver og –
forpligtelser for både børsnoterede virksomheder og ikke-børsnoterede virksomhe-
der. I årsregnskabsloven vil lovreglerne om indholdet af ledelsesberetningen for 
børsnoterede virksomheder skulle suppleres med direktivets bestemmelser om god 
selskabsledelse, herunder om redegørelsen for god selskabsledelse. 
 
Direktiv om revision af årsregnskaber og koncernregnskaber  
(8. selskabsdirektiv) 
På ECOFIN-mødet den 7. december 2004 blev direktivet vedrørende revision af års-
regnskaber og koncernregnskaber vedtaget. Formålet med at ændre direktivet er at 
styrke den lovpligtige revision i EU samt forebygge regnskabsskandaler og dermed 
medvirke til at styrke troværdigheden og tilliden til selskabers regnskaber. Revisionen 
styrkes ved indførelse af bestemmelser om etik og tavshedspligt, uafhængighed, an-
vendelse af internationale revisionsstandarder, kvalitetskontrol, regler om undersø-
gelse og sanktionering af revisorer og revisionsvirksomheder samt indførelse af et 
offentligt tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder. 
 
Der er allerede taget højde for en række af forslagets regler i dansk lovgivning. For-
slaget vil dog kræve visse ændringer. Det gælder blandt andet i ejer- og ledelsesreg-
lerne, anvendelse af internationale revisionsstandarder, krav om revisionskomitéer i 
virksomheder af særlig offentlig interesse, kvalitetskontrol og tilsyn samt for samar-
bejde med myndigheder i og uden for EU. 
 
Internationale regnskabsstandarder  
Forordningen om internationale regnskabsstandarder (International Accounting 
Standards (IAS)) blev vedtaget af ECOFIN den 13. december 2001. Forordningen 
trådte i kraft 1. januar 2005 (IAS 32 og 39 er dog endnu ikke vedtaget af ECOFIN, jf. 
boks 7.3). 
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Boks 7.3 
Internationale regnskabsstandarder – IAS 32 og IAS 39 

 
Forordningen om internationale regnskabsstandarder (IAS) blev vedtaget af ECOFIN den 13. decem-
ber 2001 og endeligt vedtaget den 7. juni 2002, bortset fra standarderne IAS 32 og IAS 39. IAS 32 og 
39 vedrører den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter så som indlån, aktier, obli-
gationer mv. 
 
IAS 32 foreskriver krav til præsentation af og oplysning om finansielle instrumenter. Præsentations-
kravene vedrører udsteders klassifikation af finansielle instrumenter, blandt andet finansielle aktiver 
og forpligtelser. Endvidere indeholder IAS 32 en række definitioner af finansielle aktiver og forpligtel-
ser samt anvendte begreber som markedsværdi. 
 
IAS 39 fastlægger principper for indregning (optagelse i balancen) og måling (værdiansættelse) af 
finansielle instrumenter, herunder krav om anvendelse af markedsværdier for visse aktiver og forplig-
telser. IAS 39 supplerer oplysningskravene i IAS 32, og IAS 32 og 39 skal derfor ses som en samlet 
pakke, da de regulerer de samme aktiver og forpligtelser.  
 
Anvendelse af markedsværdier i regnskaber betyder, at aktiver og forpligtelser (gæld) skal optages til 
aktuelle markedsværdier. Dermed vil udsving i markedsværdien umiddelbart slå igennem i årets re-
sultat. En anden opgørelsesmetode er at anvende den historiske kostpris, hvorved aktiver optages til 
kostprisen (anskaffelsesværdien). Det vil sige, at den historiske kostpris anvendes fra købstidspunk-
tet, indtil det sælges. Efter dette princip får udsving i markedsværdien af aktivet derfor ikke betyd-
ning for den regnskabsmæssige værdi af aktivet. Udsving i markedsværdien slår først igennem i regn-
skabet, når aktivet sælges. 
 
ECOFIN drøftede senest den 5. juli 2004 status i forhandlingerne vedrørende IAS, herunder udeståen-
der vedrørende IAS 32 og 39. IAS 32 og 39 er ved forordning af den 19. november 2004 vedtaget af 
Kommissionen, dog er IAS 39 vedtaget i en form, hvor visse artikler er udeladt, herunder muligheden 
for at værdiansætte alle finansielle forpligtelser til dagsværdi samt visse bestemmelser om hedging 
(sikring). På nuværende tidspunkt er alle de af International Accounting Standards Board (IASB) ved-
tagne standarder godkendt i EU.  
 

 
Formålet med forordningen er, at alle børsnoterede selskaber i Europa skal udarbej-
de koncernregnskaber efter de samme regler med henblik på at forbedre det indre 
markeds funktion og med det mål at opnå et fælles sæt globale regnskabsstandarder.  
 
For de børsnoterede virksomheders koncernregnskaber træder forordningen i stedet 
for den danske årsregnskabslov. Områder, som ikke er dækket af standarderne, er 
som udgangspunkt uregulerede. Regnskabsstandarderne indeholder dog nogle prin-
cipper for, hvorledes virksomhederne skal forholde sig, hvis et område er ureguleret, 
hvorfor der i praksis vil være rammer for, hvad virksomhederne kan gøre, hvis et 
område ikke er specifikt reguleret. 
 
Tiltag vedrørende handel med værdipapirer 
 
Direktiv om oplysningsforpligtelser (transparensdirektivet) 
ECOFIN vedtog direktivet om oplysningsforpligtelser på rådsmødet den 11. maj 
2004. Baggrunden for direktivforslaget er, at udviklingen på værdipapirmarkederne i 
EU gør, at bestemmelserne i det eksisterende direktiv på området, som vedrører ud-
stedernes periodiske oplysningsforpligtelser og regler om visse aktionærers oplys-
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ningsforpligtelser, ikke længere er tilstrækkelige. Dels stiller markedet i dag krav om 
flere oplysninger, dels er der for store forskelle mellem kravene i medlemslandene. 
Endelig er det nødvendigt at tilpasse reglerne om gennemsigtighed til de andre nye 
regler, der vedtages på værdipapirområdet, jf. beslutningerne i den finansielle hand-
lingsplan.  
 
Gennemførelsen af direktivet forventes i Danmark at indebære ændringer af årsregn-
skabsloven, aktieselskabsloven og værdipapirhandelsloven.  
 
Direktiv om markeder for finansielle instrumenter (direktiv om investerings-
service) 
Direktivet om markeder for finansielle instrumenter blev vedtaget af ECOFIN den 
3. oktober 2003. Direktivet erstatter det gamle direktiv om investeringsservice. Det 
nye direktiv introducerer blandt andet nye regler vedrørende investeringsrådgivning 
og mere detaljerede regler vedrørende interessekonflikter. Direktivet harmoniserer 
endvidere værdipapirområdet yderligere med henblik på øget forbrugerbeskyttelse og 
et mere effektivt grænseoverskridende marked for værdipapirer. Gennemførelsen af 
direktivet forventes hovedsageligt at medføre ændringer i den danske lov om værdi-
papirhandel samt lov om finansiel virksomhed.  
 
Direktiv om prospekter 
På ECOFIN-mødet den 5. november 2002 blev forslaget til direktiv om prospekter 
vedtaget. Direktivet har til formål at forbedre vilkårene for at investere og rejse kapi-
tal på tværs af grænserne inden for EU, hvilket sker ved at sikre, at godkendelse af et 
prospekt i et land er tilstrækkeligt til, at prospektet kan anvendes ved børsnotering i 
alle EU-landene (’Europæisk Pas’). Med direktivet indføres forbedrede oplysnings-
krav, som er på linje med de internationale standarder for værdipapirers udbydelse til 
offentligheden og deres optagelse til omsætning med henblik på en ensartet beskyt-
telse af investorer. Mindre udbud (under 2,5 mio. euro årligt) er undtaget fra direkti-
vets anvendelsesområde. Direktivet har i Danmark medført ændringer i loven om 
værdipapirhandel mv.  
 
Tiltag vedrørende kapitaldækningsregler 
 
Direktiv om kapitaldækningsregler for kreditinstitutter og investerings-
selskaber (Basel II)  
På ECOFIN-mødet den 7. december 2004 blev Basel II-direktivet vedtaget. Bag-
grunden for direktivet er at fastlægge størrelsen af den kapital pengeinstitutter, real-
kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber skal af-
sætte for at dække deres risici. De nye regler erstatter det nuværende uniforme regel-
sæt med et mere institutspecifikt, hvor kapitalkravene i højere grad end i dag afspejler 
de faktiske risici, som hvert enkelt institut påtager sig. Det er desuden hensigten at 
skabe bedre overensstemmelse mellem institutternes interne risikostyringssystemer 
og de kapitalkrav, som myndighederne stiller. Ifølge forslaget får institutterne mulig-
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hed for selv at vurdere sine kapitalbehov. Denne vurdering skal godkendes af til-
synsmyndighederne.  
 
De nye retningslinjer erstatter de gældende retningslinjer fra Baselkomitéen2 i 1988, 
også kaldet Basel I. Gennemførelsen af direktivet vil medføre betydelige ændringer i 
kapitel 10 og 12 i den danske lov om finansiel virksomhed og kapitaldækningsbe-
kendtgørelsen. 
 
Tiltag vedrørende forebyggelse af terrorisme og hvidvaskning 
 
Forebyggende toldsamarbejde mod hvidvaskning af penge  
På ECOFIN-mødet den 12. juli 2005 blev forordningen om forebyggende toldsam-
arbejde mod hvidvaskning af penge endeligt vedtaget. Forordningen supplerer hvid-
vaskningsdirektivet med foranstaltninger, der har til formål at indføre kontrol med de 
betydelige likvide midler, der passerer Fællesskabets ydre grænser. ECOFIN har be-
sluttet at sætte beløbsgrænsen for angivelsespligt til 10.000 euro. 
 
Forordningen vil i Danmark kræve en ændring af toldloven, blandt andet skal belø-
bet for angivelsespligt i toldlovens § 23, stk. 4 ændres fra 15.000 euro til 10.000 euro.  
 
Direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle 
system til hvidvask af penge og terrorfinansiering (3. hvidvaskdirektiv) 
3. hvidvaskdirektiv skal sikre et effektivt system mod hvidvaskning og terrorfinansie-
ring via en samordning af bekæmpelsen på EU-plan og på internationalt plan. Direk-
tivet indarbejder store dele af de 40 reviderede anbefalinger fra Financial Action Task 
Force (FATF)3, således at disse internationale standarder bliver ensartet gennemført i 
EU. For at skabe større klarhed er direktivet skrevet sammen med de to gældende 
hvidvaskdirektiver. 3. hvidvaskdirektiv blev vedtaget af ECOFIN den 7. december 
2004.  
 
Vedtagelse af forslaget til 3. hvidvaskdirektiv vil kræve en ændring af den danske 
hvidvasklov. Endvidere kan forslaget få betydning for udformningen af anden lov-
givning, herunder særligt selskabslovgivningen. 
 
Andre tiltag vedrørende finansielle tjenesteydelser 
 
Direktiv om genforsikring 
Direktivet om genforsikring har til formål at indføre fælles regler på EU-plan om til-
syn med genforsikringsselskaber. Direktivets vigtigste elementer er: harmonisering af 
regler for tilsyn, et tilladelsessystem der indebærer, at genforsikringsselskaberne skal 
have licens for at drive genforsikringsvirksomhed, kapitalkrav på linje med kravene 
                                                                                                                                                                                                                                                             
2 Baselkomitéen formulerer brede overvågningsstandarder og -retningslinjer for banksektoren og udarbejder anbefa-
linger for ’best practice’ på området. Individuelle nationale myndigheder sørger derefter for at tage de nødvendige 
skridt til at implementere standarderne via mere detaljerede tiltag, som passer til de nationale systemer. 
3 FATF er en international organisation til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. 
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for direkte tegnende forsikringsselskaber (med mulighed for at øge kravene) samt 
indførelse af investeringsregler af kvalitativ karakter, eksempelvis i form af porteføl-
jediversificering og typen af aktiver, der investeres i (afhængig af genforsikringssel-
skabets aktiviteter). Direktivet blev endeligt vedtaget af Rådet den 17. oktober 2005. 
 
Dansk lovgivning skelner ikke mellem direkte tegnede forsikringsselskaber og gen-
forsikringsselskaber. Genforsikringsselskaber er underlagt de samme regler som an-
dre forsikringsselskaber. Da forslaget ligger tæt på de gældende reger i Danmark, vil 
forslaget kun kræve begrænset tilpasning af reglerne. 
 
Komitologiændringer i finansielle direktiver – udvidelse af Lamfalussy-
proceduren til at omfatte kreditinstitutter og forsikringsselskaber4 
Lamfalussy-proceduren har til formål at skabe en hurtigere og smidigere beslutnings-
proces for reguleringen af den finansielle sektor5. På ECOFIN-mødet den 16. no-
vember 2004 blev det vedtaget at udvide Lamfalussy-proceduren til også at omfatte 
behandling af retsakter vedrørende kreditinstitutter og forsikringsselskaber.  
 
Direktivforslaget vedrører beslutningsformen og komitologibestemmelserne i direk-
tiver om kreditinstitutter, investeringsforeninger og forsikringsselskaber, ikke indhol-
det i enkelte direktiver. Forslaget ændrer ikke i de regler, der regulerer tilsynet med 
finansielle virksomheder, eller de regler som finansielle virksomheder skal følge. 
 
 
7.3 Skattemæssige tiltag i ECOFIN 
I EU er skatteområdet generelt medlemsstaternes egen kompetence. Der er dog en-
kelte områder, hvor der er fælles EU-regler, fordi områderne påvirker det indre mar-
ked. Eksempelvis er der i EU fastsat undergrænser og lofter for momssatsen, fælles 
regler for punktafgifter på alkohol mm. og anvendelsen af differentieret moms søges 
begrænset. Derudover har EU blandt andet vedtaget retsakter om energiafgifter og 
adfærdskodeks i forbindelse med beskatning. Formålet med de fælles regler er blandt 
andet at sikre, at det indre marked for varer og finansielle tjenesteydelser kan fungere 
godt, og at konkurrenceforvridninger undgås. Dernæst medvirker de fælles regler til 
at hindre skadelig skattekonkurrence, hvilket vil sige det forhold, at et medlemsland 
med skattesystemet diskriminerer mellem egne og udenlandske virksomheder. 
 
Tiltag vedrørende moms 
 
Momsgennemførelsesbestemmelser  
Direktivet for momsgennemførelsesbestemmelser har til formål, gennem fastsættelse 
af bindende gennemførelsesbestemmelser for anvendelse af 6. momsdirektiv, at sikre 
en ensartet fortolkning af direktivets bestemmelser. Således undgås tilfælde af dob-
beltmoms eller ingen moms i forbindelse med grænseoverskridende handel, hvilket 
                                                                                                                                                                                                                                                             
4 Komitologi er betegnelsen for de forskellige procedurer der gælder i forholdet mellem Kommissionen, embeds-
mandskomitéerne og Rådet, når Kommissionen vedtager retsakter. 
5 Se boks 8.2 i Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU, Finansministeriet, juni 2003. 
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er væsentligt i forbindelse med det indre markeds funktion. De bestemmelser, der 
foreslås fastsat, har hidtil eksisteret som ikke-bindende retningslinier for fortolknin-
ger, som er udstukket efter, at EU's Momskomité har været enig herom.6  
 
Direktivet for momsgennemførelsesbestemmelser forventes endeligt vedtaget inden 
udgangen af 2005. Direktivet indeholder ikke ændringer af de hidtidige retningslinier 
og ændrer ikke dansk praksis. 
 
Normalsatsdirektivet 
På ECOFIN-mødet den 7. juni 2005 blev det endeligt vedtaget at forlænge direktivet 
om normalsatser for moms. Direktivet indebærer, at EU-landenes normalsats for 
moms mindst skal være 15 pct. Direktivet blev forlænget med fem år til og med 
2010. Forlængelsen har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser i Danmark. 
 
Moms på arbejdskraftintensive tjenesteydelser 
Forsøgsordningen vedrørende moms på såkaldt arbejdskraftintensive tjenesteydelser 
(bilag K), der udløb den 31. december 2003, blev på ECOFIN-mødet den 10. febru-
ar 2004 endeligt vedtaget forlænget med yderligere to år. Forlængelsen har ingen lov-
givningsmæssige konsekvenser i Danmark. 
 
Administrativt samarbejde på momsområdet  
På ECOFIN-mødet den 7. oktober 2003 blev forordningen om administrativt sam-
arbejde på momsområdet og ændringen af direktivet om gensidig bistand endeligt 
vedtaget. Den vigtigste del af forordningen er den etablerede elektroniske database 
(VIES-systemet) og automatisk meddelelse til alle de andre medlemslande om den 
samlede mængde leveringer inden for EU til afgiftspligtige samt de tilsvarende 
momsregistreringsnumre. Den nye forordning skal erstatte, styrke og modernisere 
bestemmelserne i den tidligere forordning. Direktivet ændrer direktivet om gensidig 
bistand inden for området direkte og indirekte skatter. 
 
Det overordnede formål med de nye retsakter er at forbedre indsatsen mod moms-
svig via en intensivering af udvekslingen af oplysninger på momsområdet. Samarbej-
det mellem de administrationer, der er ansvarlige for momskontrollen, udbygges, så-
ledes at grænserne mellem skatte- og afgiftsforvaltningerne ophæves, og embeds-
mændene i højere grad arbejder sammen, som om de tilhører én og samme forvalt-
ning.  
 
Den nye forordning er umiddelbart gældende i Danmark og har således ikke lovgiv-
ningsmæssige konsekvenser. Ændringen af direktivet om gensidig bistand har med-
ført en ophævelse af bekendtgørelse 965 af 5. december 1986 om gensidig bistand og 
indførelse af en ny bekendtgørelse om gensidig bistand (1186 af 12. december 2003). 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             
6 Momskomitéen er en rådgivende komité, som er nedsat i henhold til artikel 29 i 6. momsdirektiv. Momskomitéen 
drøfter specifikke fortolkningsspørgsmål vedrørende 6. momsdirektiv og udarbejder retningslinjer på baggrund af 
disse drøftelser. 
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Tiltag vedrørende selskabsbeskatning 
 
Fusionsskattedirektivet 
Forslaget til ændring af fusionsskattedirektivet blev vedtaget på ECOFIN-mødet den 
7. december 2004. Formålet med fusionsdirektivet er at harmonisere beskatningen af 
erhvervsmæssige omstruktureringer. Som udgangspunkt vil en omstrukturering, 
hvorved der overdrages aktiver mellem to selskaber, blive betragtet som et salg. Det 
har den konsekvens, at stedfundne kapitalgevinster – såsom genvundne afskrivnin-
ger, fortjeneste på aktier, obligationer og ejendomme – kommer til beskatning. Di-
rektivet giver mulighed for fortsat at udskyde denne beskatning, således at selskaber 
kan foretage omstruktureringer uden at udløse skat. Samtidig tilgodeser direktivet 
medlemsstaternes finansielle interesser gennem kravet om, at medlemsstaterne skal 
bevare muligheden for at beskatte ved et senere salg af de overførte aktiver. 
 
Gennemførelsen af direktivet vil i Danmark medføre ændringer af blandt andet fusi-
onsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven og selskabsbeskatningsloven. Mange af 
direktivets bestemmelser er dog allerede gennemført i dansk ret. 
 
Moder-/datterselskabsdirektivet 
Den 29. juli 2003 fremlagde Kommissionen et forslag til ændring af moder-
/datterselskabsdirektivet. Sigtet med direktivet er at harmonisere de skattemæssige 
regler for forbindelserne mellem moder- og datterselskaber, der er beliggende i for-
skellige medlemsstater. Der indføres ved direktivet en neutral beskatningsordning. 
Dette opnås ved at afskaffe dobbeltbeskatning af de udbytter, der indtjenes af datter-
selskaber i en given medlemsstat og udloddes til deres moderselskaber i en anden 
medlemsstat. Derved formindskes de skadelige virkninger af en velkendt skattemæs-
sig hindring i det indre marked. 
 
På ECOFIN-mødet den 25. november 2003 blev direktivet vedtaget. Det blev blandt 
andet vedtaget at nedsætte moder-/datterselskabsprocenten7 til 20 pct. fra 1. januar 
2005, 15 pct. fra 1. januar 2007 og 10 pct. fra 1. januar 2009. Direktivet indebærer 
dermed en skattelettelse, da flere virksomheder undtages fra beskatningen. 
 
Gennemførelse af direktivet har medført en ændring af den danske selskabsskattelov 
samt kildeskatteloven.  
 
Tiltag vedrørende øvrige skatter og afgifter  
 
Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet 
På ECOFIN-mødet den 16. november 2004 blev en forordning og ændringer af to 
direktiver om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet endeligt vedtaget. 
Formålet med forordningen og ændringen af direktiverne er at skabe én retlig ramme 
for det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne på punktafgiftsområdet. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
7 Moder-/datterselskabsprocenten er kravet til den aktiebesiddelse, som et selskab skal have i et andet selskab, for at 
det førstnævnte selskab kan kvalificeres til at være moderselskab og det sidstnævnte selskab til at være datterselskab. 
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Gensidig bistand mellem medlemsstaterne er et vigtigt redskab for det indre markeds 
funktion for medlemsstaterne, når de skal opkræve afgifter, sikre ligebehandling af 
erhvervsdrivende og bekæmpe svig. Samarbejdet indebærer eksempelvis udveksling 
af oplysninger om transaktioner. 
 
Direktivændringerne vedrører en ændring af ’direktiv om gensidig bistand’ inden for 
området direkte skatter, visse punktafgifter og afgifter på forsikringspræmier og di-
rektiv om oplægning og omsætning af samt kontrol med punktafgiftspligtige varer. 
Bestemmelserne i de to direktiver vedrørende administrativt samarbejde om punkt-
afgifter samles i den nye forordning, hvor bestemmelserne styrkes og forenkles. 
 
Direktivændringerne har ikke krævet ændring af lovgivningen i Danmark. Forord-
ningen har været direkte gældende siden den 1. juli 2005. 
 
Direktiv om rentebeskatning 
Rentebeskatningsdirektivet blev vedtaget på ECOFIN-mødet den 3. juni 2003 som 
en del af den samlede skattepakke8. Direktivet skal medvirke til, at personer i samme 
land beskattes ens, uanset om de placerer deres aktiver i deres hjemland eller i et an-
det land. Direktivets gennemførelse forudsætter, at visse tredjelande (Schweiz, An-
dorra, Liechtenstein, Monaco og San Marino) og såkaldte afhængige eller associerede 
områder (blandt andet Kanaløerne og De Hollandske Antiller) indfører foranstalt-
ninger, der sikrer beskatningen af rentebetalinger fra disse lande og områder til per-
soner, der er bosat i EU-lande. 
 
På ECOFIN-mødet den 2. juni 2004 blev der vedtaget konklusioner om rentebe-
skatning, hvor ECOFIN noterer, at der er opnået politisk enighed med centrale tred-
jelande og afhængige eller associerede områder. Direktivet blev på et ministerråds-
møde den 19. juli 2004 endeligt vedtaget at træde i kraft den 1. juli 2005, jf. boks 7.4. 
På ECOFIN-mødet den 12. april 2005 blev det i forhold til overgangsspørgsmålet 
vedtaget at fortolke direktivet således, at direktivet først anvendes til at beskatte ren-
ter, der vedrører perioden efter den 1. juli 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
8 For yderligere information, se appendiks 7.1 i Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU, Finansministeriet, juni 
2003. 
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Boks 7.4 
Rentebeskatningsdirektivet 

 
Det Europæiske Råd aftalte i Feira (2000), at beskatningen af rentebetaling fra et land til personer i 
andre lande skal sikres ved indberetning og udveksling af information. Det førte til en vedtagelse af 
rentebeskatningsdirektivet på ECOFIN-mødet den 3. juni 2003.  
 
Rentebeskatningsdirektivets ikrafttræden afhang af indgåelse dels af aftaler mellem EU og fem tred-
jelande (herunder Schweiz), dels af aftaler mellem hvert enkelt EU-land og de ti såkaldte tilknyttede 
områder til UK og Nederlandene. På et ministerrådsmøde den 19. juli 2004 blev det endeligt vedta-
get, at rentebeskatningsdirektivet skulle træde i kraft den 1. juli 2005. På ECOFIN-mødet den 12. april 
2005 blev det i forhold til overgangsspørgsmålet i øvrigt vedtaget, at direktivet først anvendes til at 
beskatte renter, der vedrører perioden efter den 1. juli 2005. 
 
Direktivet og aftalerne indebærer, at EU-landene, bortset fra Østrig, Belgien og Luxembourg, indfører 
automatisk informationsudveksling. Østrig, Luxembourg, Belgien og Schweiz (og andre tredjelande) 
har en overgangsordning i 7 år, hvor de opkræver kildeskat af rentebetalingerne og overfører en del 
af provenuet til rentemodtagers bopælsland. Kildeskatten skal udgøre 15 pct. i 2005, 20 pct. i 2008 
og 35 pct. i 2011. Af provenuet overføres 75 pct. til myndighederne i rentemodtagers bopælsland. 
Ordningen løber, indtil tredjelandene vil give EU-landene oplysninger om betaling af renter fra disse 
lande til personer i EU-landene efter anmodning. Aftalerne med de tilknyttede områder medfører, at 
Aruba, Anguilla, Cayman Islands og Montserrat vil sikre beskatningen af rentebetalinger fra disse om-
råder til personer i EU-lande ved informationsudveksling, mens De Hollandske Antiller, Isle of Man, 
Jersey, Guernsey, British Virgin Islands samt Turks and Caicos Islands vil kildebeskatte rentebetalin-
gerne. 
 
Rentebeskatningsdirektivet gælder for renter fra bankkonti, renteindtægter fra obligationer og 
gældsbeviser samt indkomst fra investeringsforeninger, der fortrinsvis investerer i obligationer. Reg-
lerne omfatter ikke kursgevinster og afkast fra aktier samt afledte finansielle instrumenter. 
 

 
I lov nr. 221 af 31. marts 2004 om ændring af forskellige skattelove (rentebeskat-
ningsdirektivet mv.) er der allerede indført hjemmel til, at danske skattemyndigheder 
kan sende oplysninger til myndighederne i tredjelande og tilknyttede områder om 
rentebetalinger her fra landet, ligesom danske myndigheder kan modtage sådanne 
oplysninger. I samme lov er der indført hjemmel til, at fuldt skattepligtige personer, 
som modtager renter fra tredjelande og tilknyttede områder, kan få den danske skat 
af disse indtægter nedsat med kildeskat, som det pågældende land eller område har 
opkrævet efter aftale vedr. rentebeskatningsdirektivet.  
 
 
7.4 Eksterne tiltag inden for ECOFIN’s arbejdsområde 
EU yder bistand til en række lande uden for EU. EU-bistanden anvendes blandt an-
det til projekter for økonomisk udvikling, opbygning af demokratiske institutioner, 
fremme af menneskerettighederne m.m. 
 
Størstedelen af Fællesskabets bistandsprogrammer behandles i Rådet (almindelige 
anliggender og eksterne forbindelser (GAERC)). ECOFIN varetager dog området 
makrofinansiel bistand, som er en exceptionel støtte, EU kan yde. 
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Makrofinansiel bistand 
EU yder makrofinansiel bistand til tredjelande, der har tæt forbindelse til EU og har 
indgået en aftale med IMF om makroøkonomiske og strukturelle reformer, jf. boks 
7.5. Inden for de seneste år har EU ydet makrofinansiel bistand til Serbien og Mon-
tenegro, Bosnien og Hercegovina samt Albanien. 
 
Der er ingen danske lovgivningsmæssige konsekvenser forbundet med afgørelser om 
makrofinansiel bistand til tredjelande. 
 

Boks 7.5  
Makrofinansiel bistand 

 
Makrofinansiel bistand (Macro Financial Assistance (MFA)) er en exceptionel støtte, som EU yder un-
der sit budget til tredjelande, der geografisk og politisk har tæt forbindelse til EU og samtidig har ind-
gået en aftale med IMF om makroøkonomiske og strukturelle reformer. Bistanden ydes som en beta-
lingsbalanceassistance (budgetstøtte) og har enten form af et lån, gavebistand eller en kombination 
af disse. 
 
Principperne for tildeling af MFA er fastlagt i de såkaldte Genval-kriterier, der fastlægger fem princip-
per og en landeliste med lande, som er målgruppen for MFA: 
 
1. Bistanden er af ekstraordinær karakter. 
2. Modtagerlande skal opfylde visse politiske forhåndsbetingelser så som tætte politiske og øko-

nomiske forbindelser til EU samt overholdelse af demokratiske principper. 
3. Der skal være komplementaritet mellem MFA fra EU og bistanden ydet af andre bistandsydere 

(IMF mfl.) 
4. Konditionalitetsprincippet fastslår, at bidragene, som ydes i successive rater, kun udbetales, hvis 

bestemte makroøkonomiske resultatkriterier og strukturtilpasningskriterier er opfyldt af modta-
gerlandet som følge af aftaler med IMF samt aftaler indgået med EU i et såkaldt Memorandum of 
Understanding. 

5. Finansiel disciplin påbyder, at bistandsbeløbene skal ligge inden for det årlige budgetloft i Fælles-
skabets finansielle overslag samt vedtagne lofter for Garantifondens ordning. 

6. Listen med lande inddeles i to grupper: 1) ansøgerlande samt europæiske lande med associe-
rings- og stabilitetsaftaler, og 2) europæiske CIS-lande1) og Maghreb-lande2). For den første grup-
pe kan MFA dække op til 60 pct. af det skønnede resterende finansieringsbehov (behov efter bi-
stand fra IMF mfl.) og for den anden gruppe op til en tredjedel af det skønnede resterende finan-
sieringsbehov. 

 
Landene, der indtil nu har modtaget MFA, er: De baltiske lande, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgari-
en, Rumænien, Algeriet, Israel, Libanon, Albanien, Bosnien og Hercegovina, FYROM, Moldova, Serbi-
en og Montenegro, Kosovo, Armenien, Georgien, Hviderusland, Tadsjikistan og Ukraine. 
 
1) CIS står for Commonwealth of Independent States (udgør det tidligere Sovjetunionen). 
2) Maghreb-landene er Algeriet, Marokko og Tunesien. 
 

 
Makrofinansiel bistand til Bosnien og Hercegovina 
EU indgik i november 2002 en aftale med Bosnien-Herzegovina om makrofinansiel 
bistand på op til 60 mio. euro fordelt som maksimalt 40 mio. euro i gavebistand og 
maksimalt 20 mio. euro i lånebistand. For at sikre at Bosnien-Herzegovina kunne 
modtage den tiltænkte støtte, indstillede Kommissionen, at bevillingsperioden blev 
forlænget fra den 9. november 2004 til den 30. juni 2005. På ECOFIN-mødet den 7. 
december 2004 blev det vedtaget at forlænge bevillingsperioden.  
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Makrofinansiel bistand til Serbien og Montenegro 
EU indgik ligeledes i november 2002 en aftale med Serbien og Montenegro om ma-
krofinansiel bistand på op til 130 mio. euro fordelt som gavebistand på op til 75 mio. 
euro og lånebistand på op til 55 mio. euro. Bistanden blev i 2003 forøget med yderli-
gere 70 mio. euro. ECOFIN vedtog den 7. december 2004 også at forlænge bevil-
lingsperioden for Serbien og Montenegro fra den 9. november 2004 til den 30. juni 
2006. Endvidere blev det vedtaget at udbetale tredje rate på 25 mio. euro til landet. 
 
Makrofinansiel bistand til Albanien 
I lyset af Albaniens skønnede eksterne finansieringsgab på ca. 40 mio. euro og lan-
dets forholdsvis lave udviklingsniveau blev det på ministerrådsmødet den 29. april 
2004 vedtaget at yde makrofinansiel bistand til Albanien på 25 mio. euro fordelt på 
16 mio. euro i gavebistand og 9 mio. euro i lån. 
 
Øvrige eksterne tiltag inden for ECOFIN’s arbejdsområde 
 
EIB’s middelhavsinvesteringsfacilitet (FEMIP) 
På ECOFIN-mødet den 14. marts 2002 blev det vedtaget at oprette en Euro-
Middelhavs-investeringsfacilitet (FEMIP) i regi af Den Europæiske Investeringsbank. 
Formålet med FEMIP er blandt andet at styrke indsatsen med at udvikle den private 
sektor i Middelhavspartnerlandene, hvilket skal ske ved udlånsaktiviteter samt even-
tuel indskydelse af risikovillig kapital i virksomheder i området. På ECOFIN-mødet 
den 25. november 2003 blev der vedtaget konklusioner, hvorefter FEMIP forstærke-
des med øget støtte i form af långivning til den private sektor. Dette indebærer 
blandt andet introduktion af et særligt udlånsvindue under FEMIP med direkte lån-
givning til private virksomheder, styrket dialog om strukturreformprocessen samt 
etablering af en ”trust fond” på 20-40 mio. euro med henblik på øget støtte inden for 
fire prioriterede sektorer (vand, transport, elektricitet og humankapital). 
 
Tiltaget har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser for Danmark. 
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Appendiks 7.1                                                                                             

Beslutningsprocessen i EU 
Den lovgivende magt er i EU fordelt mellem institutionerne: Kommissionen stiller 
forslag til lovgivning, mens Rådet vedtager lovgivningen – oftest i samarbejde med 
Europa-Parlamentet.  
 
Der anvendes forskellige beslutningsprocedurer i forbindelse med vedtagelsen af 
lovgivningen. Hvilken procedure, der anvendes, afhænger af området, der lovgives 
inden for. Europa-Parlamentets indflydelse varierer i de forskellige procedurer, jf. 
nedenfor. 
 
Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet udsteder forordninger og direktiver 
samt vedtager beslutninger, retter henstillinger eller afgiver udtalelser. På denne måde 
udfører institutionerne deres opgaver på betingelser, som er fastsat i traktaten. 
 
En forordning er almengyldig. Den er bindende i alle enkeltheder og gælder umid-
delbart i hver medlemsstat. Et direktiv er bindende for enhver medlemsstat, som det 
rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og mid-
ler for gennemførelsen. En beslutning er bindende i alle enkeltheder for dem, den 
angiver at være rettet til. Henstillinger og udtalelser er ikke bindende. 
 
Fremstilling af forslag 
Kommissionen har initiativret. Det vil sige, at det er Kommissionen, der – ofte på 
opfordring – stiller forslag til eksempelvis en ny forordning.  
 
Når Rådet har truffet afgørelse på forslag af Kommissionen, kan forslaget kun ænd-
res ved enstemmig vedtagelse, med mindre der er fælles beslutningstagen med Europa-
Parlamentet, jf.  nedenfor. Så længe Rådet ikke har truffet afgørelse, kan Kommissi-
onen ændre sit forslag under hele forløbet af de procedurer, der fører frem til vedta-
gelsen af en retsakt. 
 
Fælles beslutningstagen med Europa-Parlamentet 
Fælles beslutningstagen betyder, at både Rådet og Europa-Parlamentet skal godken-
de et forslag, før det er vedtaget. I lovgivningspraksis er denne beslutningsprocedure 
blevet den mest udbredte. Områder, hvor proceduren finder anvendelse, er blandt 
andet bestemmelser om forbud mod national forskelsbehandling, foranstaltninger, 
der er nødvendige for at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed, socialpolitik-
ken og virkeliggørelsen af det indre marked. 
 
Den fælles beslutningsprocedure indledes med, at Kommissionen forelægger Rådet 
og Europa-Parlamentet et forslag. Rådet træffer under denne procedure beslutninger 
med kvalificeret flertal efter udtalelse fra Europa-Parlamentet.  
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Rådet kan, hvis det godkender alle ændringer i Europa-Parlamentets udtalelse, vedta-
ge det således ændrede forslag til en retsakt. Hvis Rådet ikke vedtager den foreslåede 
retsakt, vedtager Rådet en fælles holdning, som det meddeler Europa-Parlamentet. 
Europa-Parlamentet har herefter en frist på tre måneder til at reagere over for den 
fælles holdning.  
 
Hvis Europa-Parlamentet godkender den fælles holdning eller ikke har udtalt sig in-
den for de tre måneder, anses den pågældende retsakt for vedtaget i overensstemmel-
se med den fælles holdning. Hvis Europa-Parlamentet med absolut flertal blandt sine 
medlemmer derimod forkaster den fælles holdning, anses den pågældende retsakt for 
ikke-vedtaget. Hvis Europa-Parlamentet med absolut flertal blandt sine medlemmer 
foreslår ændringer til den fælles holdning, fremsendes den ændrede tekst til Rådet og 
til Kommissionen, som afgiver udtalelse om disse ændringer. 
 
Godkender Rådet med kvalificeret flertal alle disse ændringer inden for en frist på tre 
måneder efter modtagelsen, anses den pågældende retsakt for vedtaget i form af den 
ændrede fælles holdning. Rådet skal dog træffe enstemmig afgørelse om de ændrin-
ger, om hvilke Kommissionen har afgivet negativ udtalelse. Hvis Rådet ikke godken-
der alle ændringerne, indkalder formanden for Rådet efter aftale med formanden for 
Europa-Parlamentet inden for en frist på seks uger til et møde i Forligsudvalget. 
 
Forligsudvalget sammensættes af Rådets medlemmer eller deres repræsentanter og et 
tilsvarende antal repræsentanter for Europa-Parlamentet. Udvalget har til opgave at 
skabe enighed om et fælles udkast, som kan accepteres af et kvalificeret flertal af Rå-
dets medlemmer ellers disses repræsentanter og flertallet af Europa-Parlamentets re-
præsentanter. Kommissionen deltager i Forligsudvalgets arbejde og tager de nødven-
dige initiativer med sigte på at søge at tilnærme Europa-Parlamentets og Rådets 
holdninger til hinanden. Ved udførelsen af denne opgave gennemgår Forligsudvalget 
den fælles holdning på grundlag af Europa-Parlamentets foreslåede ændringer. 
 
Hvis Forligsudvalget inden for en frist på seks uger efter indkaldelsen godkender et 
fælles udkast, har Europa-Parlamentet og Rådet hver især en frist på seks uger fra 
denne godkendelse til at vedtage den pågældende retsakt i overensstemmelse med de 
fælles udkast. Dette skal ske med et absolut flertal af de afgivne stemmer for Europa-
Parlamentets vedkommende og med kvalificeret flertal for Rådets vedkommende. 
Godkender en af de to institutioner ikke den foreslåede retsakt inden for den nævnte 
frist, anses retsakten for ikke-vedtaget. Godkender Forligsudvalget ikke noget fælles 
udkast, anses den forslåede retsakt ligeledes ikke for vedtaget. 
 
De anførte frister på tre måneder og seks uger kan forlænges på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ med henholdsvist højst en måned eller højst to 
uger. 
 
Proceduren med fælles beslutningstagen er i sin opbygning en videreudvikling af 
samarbejdsproceduren, jf. nedenfor. Hvor Rådet i samarbejdsproceduren med en-
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stemmighed kan vælge at se bort fra Europa-Parlamentets udtalelser, står det i pro-
ceduren med fælles beslutningstagen – i kraft af Amsterdam-traktaten – lige mellem 
Rådet og Europa-Parlamentet.  
 
Samarbejdsprocedure med Europa-Parlamentet 
Samarbejdsproceduren er i sine hovedtræk en videreudvikling af høringsproceduren, 
jf. nedenfor, men Europa-Parlamentet har her bedre muligheder for at øve indflydel-
se på beslutningsprocessen. Desuden øges beslutningstempoet i lovgivningsproces-
sen. I dag anvendes samarbejdsproceduren praktisk talt ikke mere, da proceduren 
stort set er erstattet af den fælles beslutningsprocedure. Samarbejdsproceduren om-
fatter nu kun visse aspekter i forbindelse med ØMU’en.  
 
Samarbejdsproceduren indledes med, at Kommissionen stiller et forslag. Herefter 
fastlægger Rådet en fælles holdning, som er truffet med kvalificeret flertal og efter 
udtalelse fra Europa-Parlamentet.  
 
Rådets fælles holdning meddeles herefter Europa-Parlamentet. Hvis Europa-
Parlamentet inden for en frist på tre måneder fra denne meddelelse bifalder den fæl-
les holdning eller ikke har afgivet udtalelse inden udløbet af fristen, vedtager Rådet 
endeligt den pågældende retsakt i overensstemmelse med den fælles holdning. Euro-
pa-Parlamentet kan inden for fristen med absolut flertal blandt sine medlemmer fo-
reslå ændringer til Rådets holdning. Europa-Parlamentet kan ligeledes med samme 
flertal forkaste Rådets fælles holdning. Resultatet af forhandlingerne fremsendes til 
Rådet og Kommissionen. Hvis Europa-Parlamentet har forkastet Rådets fælles hold-
ning, kan Rådet ved en anden behandling kun træffe afgørelse ved enstemmighed. 
 
Kommissionen behandler på ny inden for en frist på en måned det fremsatte forslag 
under hensyn til Europa-Parlamentets foreslåede ændringer. Kommissionen frem-
sender derefter til Rådet sit genbehandlede forslag samt de ændringsforslag fra Eu-
ropa-Parlamentet, som den ikke har accepteret, idet Kommissionen afgiver udtalelse 
om disse. Rådet kan med enstemmighed vedtage disse ændringer, og kan herefter 
med kvalificeret flertal vedtage Kommissionens genbehandlede forslag. Rådet kan 
kun med enstemmighed ændre Kommissionens genbehandlede forslag. 
 
I de ovennævnte tilfælde træffer Rådet afgørelse inden for en frist på tre måneder. 
Hvis en afgørelse ikke træffes inden for denne frist, anses Kommissionens forslag 
for ikke-vedtaget. Fristerne for Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet kan 
forlænges med højst en måned ved fælles overenskomst mellem Rådet og Europa-
Parlamentet. 
 
Høringsproceduren 
Høringsproceduren er den klassiske procedure, som har eksisteret siden Europa-
Parlamentets fødsel. Høringsprocedurens betydning har imidlertid været stadigt fal-
dende, siden samarbejdsproceduren og proceduren med fælles beslutningstagen blev 
indført. Høringsproceduren benyttes inden for lovgivningstunge områder som land-
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brugspolitik og toldunionen, men benyttes også inden for emner som harmonisering 
af indirekte skatter og punktafgifter, regler vedrørende unionsborgerskabet, bindende 
regler til bekæmpelse af diskrimination osv. 
 
Høringsproceduren giver Europa-Parlamentet lejlighed til at udtale sig om et forslag 
fra Kommissionen, inden Rådet træffer afgørelse. Rådet er forpligtet til at tage Par-
lamentets udtalelse til efterretning, men ikke til at følge den. 

I høringsproceduren er processen følgende: 

Når Kommissionen har fremsat et forslag, sendes det til Rådet, og Rådet anmoder 
Europa-Parlamentet om en udtalelse. Europa-Parlamentet afgiver sin udtalelse med 
et flertal af de tilstedeværende medlemmer (der er ingen tidsfrist). Europa-
Parlamentet vil her typisk vedtage en række ændringsforslag til Kommissionens for-
slag. Kommissionen kan derefter beslutte at fremsætte et ændret forslag på baggrund 
af Europa-Parlamentets udtalelse.  

Rådet vedtager retsakten med kvalificeret flertal eller enstemmighed afhængigt af, hvilket 
samarbejdsområde det handler om (der er ingen tidsfrist). Rådet kan kun ændre 
Kommissionens forslag med enstemmighed. 

Offentliggørelse og ikrafttræden 
Forordninger, direktiver og beslutninger vedtaget efter fælles beslutningstagen un-
derskrives af formanden for Europa-Parlamentet og formanden for Rådet, og de of-
fentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. De træder i kraft på det i retsakten fast-
satte tidspunkt eller, hvis et sådant ikke er angivet, den tyvende dag efter offentliggø-
relsen. 
 
Rådets og Kommissionens forordninger og direktiver offentliggøres ligeledes i Den 
Europæiske Unions Tidende og træder også i kraft på det i retsakten angivne tidspunkt 
eller, hvis et sådant ikke er angivet, den tyvende dag efter offentliggørelsen. 
 




