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Forord 

Dansk økonomi er inde i et kraftigt opsving. Beskæftigelsen er højere end nogensin-
de, og ledigheden er faldet med 62.000 personer siden årsskiftet 2003/2004 til det 
laveste niveau i 30 år.  
 
Opsvinget er drevet af privatforbrug, investeringer og eksport og er dermed bredt 
funderet. Den lave rente, de stærkt stigende boligpriser og forøgelsen af de disponib-
le indkomster i 2004 som følge af Forårspakken og Skattenedsættelsen har bidraget 
til den stærke økonomiske vækst. 
 
Der er udsigt til store offentlige overskud også i de kommende år, ovenpå et rekord-
stort overskud i 2005. De ekstraordinært store offentlige overskud i årene 2005-2007 
går til gældsnedbringelse. Det er vigtigt af hensyn til konjunktursituationen og de 
langsigtede udfordringer, der bl.a. knytter sig til at sikre finansiering af pleje og sund-
hedsydelser til flere ældre. Gældsnedbringelsen er på forkant af 2010-planen.  
  
Den historiske aftale om fremtidens velstand og velfærd, der blev indgået i juni 2006 
af et bredt flertal i Folketinget, bidrager til at sikre balancen i velfærdssamfundets 
økonomi lang tid frem. Dansk økonomi er dermed godt rustet til fremtiden. Med af-
talen sikres finansiering til markante investeringer i uddannelse, forskning og innova-
tion. Der er afsat penge til et løft i udgifterne på 10 mia. kr. i 2012.  
 
Initiativerne i velfærdsaftalen øger arbejdsstyrken – også på lidt kortere sigt, hvilket 
er gunstigt i den nuværende konjunktursituation med kapacitetspres og arbejds-
kraftmangel. Det er også vigtigt i den nuværende situation, at de grupper, der har 
svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet, kommer i beskæftigelse, og at der ikke 
opstår knaphedsbetinget pres på priser og løn. Den høje oliepris og udsigten til yder-
ligere rentestigninger bidrager til en dæmpning af efterspørgslen. 
 
Danmark er således solidt rustet til at imødegå fremtidens udfordringer. 
 
 
 
 
 
 

Thor Pedersen 
Finansminister 
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1. Sammenfatning 

 
1.1 Fortsat kraftigt opsving  
Opsvinget i dansk økonomi er på nogle områder løbet hurtigere end vurderet i Øko-
nomisk Redegørelse, maj 2006. Den private beskæftigelse er steget kraftigt. Faldet i le-
digheden er mod forventning fortsat med uformindsket styrke i de seneste måneder, 
jf. figur 1.1a. Den registrerede ledighed er faldet med 62.000 personer siden toppunk-
tet i december 2003 og er nu på knap 125.000 personer eller 4¼ pct. af arbejdsstyr-
ken. Det er det laveste niveau i over 30 år. 
 
Med historisk lav ledighed, rekordhøj beskæftigelse og overskud på de offentlige fi-
nanser og betalingsbalancen er nøgletallene for dansk økonomi ekstraordinært gode. 
De store overskud på de offentlige finanser, jf. figur 1.1b, og Velfærdsaftalen om reg-
lerne for pension og efterløn giver væsentlig øget sikkerhed for, at der ikke opstår 
større finansieringsproblemer på længere sigt i takt med, at der kommer flere ældre. 
Danmark er dermed et af de lande, der er bedst forberedt på den demografiske ud-
fordring.  
 

Figur 1.1a  Figur 1.1b  
Ledighed og AF-aktiverede Faktisk og strukturel offentlig saldo 
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Anm.: Den strukturelle offentlige saldo er korrigeret for virkningerne af suspensionen af SP-bidraget i 2004-2007. 
 
Efterspørgslen er fortsat med at stige ret kraftigt i årets start, blandt andet som følge 
af opgang i eksporten og i det private forbrug. Privatforbruget drives ikke mindst af 
udviklingen i ejerboligpriserne, som er steget mere end ventet – ifølge foreløbige op-
lysninger med omkring 25 pct. på årsbasis i begyndelsen af året.  
 
Stigningerne i priserne på ejerboliger ser ud til at være bremset op hen over somme-
ren blandt andet i København. Udviklingen i antallet af boliger til salg og liggetiderne 
peger i retning af, at rentestigningen siden efteråret 2005 er ved at slå mere synligt 
igennem på boligmarkedet. En langsommere prisudvikling for ejerboliger vil medvir-
ke til en stabil udvikling med afdæmpet efterspørgsel.  
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Prognosen indebærer, at væksten i produktion og efterspørgsel reduceres frem mod 
udgangen af 2007 blandt andet på baggrund af stigende renter og en ret markant op-
bremsning i væksten i boligpriserne. BNP-væksten tager af fra 3½ pct. i 2005 til 2¾ 
pct. i 2006 og 2 pct. i 2007, jf. tabel 1.1. Væksten i 2006 afspejler blandt andet kraftig 
stigning gennem 2005. Som følge af den høje kapacitetsudnyttelse vokser importen 
stærkt, hvilket dæmper BNP-væksten i forhold til stigningen i efterspørgslen. 
 
Fortsat høj efterspørgselsvækst vil medføre yderligere pres på arbejdsmarkedet og 
øger risikoen for et ustabilt forløb. Den mulige vækst i produktionen i de kommende 
år begrænses således af, at det demografiske bidrag til væksten i arbejdsstyrken er ne-
gativt, og at ledigheden er meget lav. Selv fra et udgangspunkt med normal kapaci-
tetsudnyttelse ville vækstmulighederne frem mod 2010 som følge af den demografi-
ske udvikling måske ikke være meget mere end 1½ pct. om året i gennemsnit med en 
normal produktivitetsudvikling.  
 
Med de klare kapacitetsbegrænsninger vil selv moderat vækst i efterspørgslen kunne 
medføre større løn- og prisstigninger, uanset om efterspørgslen kommer fra udlandet 
eller herhjemmefra. 
 
Lønstigningerne i byggeriet gik noget op i 2. kvartal til over 4 pct. som følge af meget 
høj aktivitet i sektoren, jf. figur 1.2a. Der ventes en fortsat kraftig vækst i byggeefter-
spørgslen, og produktionen i bygge- og anlægsvirksomhed skønnes i 2007 at ligge 
næsten 15 pct. højere end det høje niveau i 2000. Manglen på arbejdskraft i byggeriet 
er steget markant under opsvinget og ligger nu på samme høje niveau på ca. 40 pct. 
som i midten af 1980’erne, jf. figur 1.2b.  
 

Figur 1.2a  Figur 1.2b  
Årlig timelønstigning i industri og byggeri  Mangel på arbejdskraft i byggeri og anlæg 
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I de øvrige erhverv var lønstigningerne også tiltagende i 2. kvartal, men i mindre 
grad. Det er ikke unormalt, at lønreaktioner i fremstillingssektoren først optræder se-
nere i konjunkturforløbet. 
 
Det er lagt til grund, at ledigheden falder en anelse til ca. 120.000 personer i 2007. 
Dermed vil den registrerede ledighed overvejende bestå af relativt korte ledigheds-
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forløb i forbindelse med jobskifte og andre forhold, som normalt ikke er særligt kon-
junkturafhængige. Det lave ledighedsniveau forventes at påvirke lønningerne i opad-
gående retning, således at den samlede, gennemsnitlige lønstigningstakt forøges til 
godt 4 pct. i 2007. Det er mere end i udlandet og indebærer en vis svækkelse af kon-
kurrenceevnen og tab af markedsandele.  
 
Den forventede udvikling i løn og ledighed forudsætter et velfungerende arbejds-
marked, og at import kan træde i stedet for dansk produktion, således at presset på 
de danske produktionsresurser dæmpes. Samtidig kan tilgang af arbejdskraft fra 
blandt andet Østeuropa og de nordiske lande bidrage til at forlænge opsvinget. Ind-
vandring fra fx Østeuropa med sigte på at arbejde er steget ganske meget, men bi-
draget til beskæftigelse og arbejdsstyrke er fortsat meget begrænset relativt set. Re-
formerne af arbejdsmarkedspolitikken de senere år har også bidraget til at forøge ar-
bejdsudbuddet og reducere ledigheden, navnlig for de kortuddannede. Reformerne 
betyder, at ledigheden har kunnet bringes længere ned, før der er opstået tiltagende 
løn- og prisstigninger.  
 

Tabel 1.1  
Skøn for udvalgte nøgletal sammenlignet med augustredegørelsen 

 
  2006 2007 
  Maj Aug. Maj Aug.  

 Realvækst (i 2000-priser), pct.    
 BNP 2,6 2,7 1,9 2,0  
 Privat forbrug 2,5 3,1 1,8 2,0  
 Offentligt forbrug 0,5 1,1 0,5 1,0  
 Eksportmarkedsvækst1) 7,3 6,9 5,9 5,6  
   

Pct. af BNP      

 Offentligt overskud 2,8 3,1 2,9 2,8  
 Betalingsbalanceoverskud 2,3 1,6 2,5 1,7  
  

1.000 personer     
 

 Ledighed 131,0 127,0 125,0 120,0  
  

Stigning, pct.     
 

 Kontantpris på enfamiliehuse 17,0 22,0 5,0 6,0  
 Forbrugerprisindeks 2,0 2,0 1,8 1,8  
 Timefortjeneste, privat sektor 3,4 3,6 4,2 4,2  
  

Eksterne forhold 
     

 Rente, 10-årige statsobl., pct. 4,0 4,0 4,3 4,4  
 Oliepris, $ pr. td. 70,0 70,0 63,0 63,0  
 Dollarkurs, kr. pr. $ 6,1 6,0 6,1 5,9  
 Oliepris, kr. pr. td. 427,2 418,3 382,7 370,2  
  

1) Beregningsmetoden for eksportmarkedsvæksten er ændret i forhold til majredegørelsen. Med den nye 
 metode ville tallene i maj have været henholdsvis 6,8 og 5,6 pct. i 2006 og 2007. 
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Der skal indgås nye overenskomster på DA/LO-området i begyndelsen af 2007. Af-
talerne vil være med til at afgøre varigheden af opsvinget. Stigninger i virksomheder-
nes lønomkostninger, som ikke har bund i produktivitetsfremgang, vil medføre stør-
re inflation og på lidt længere sigt mindre beskæftigelse. Det vil samtidig forkorte op-
svinget og svække de finanspolitiske handlemuligheder, hvis aftalerne medfører min-
dre arbejdsudbud i form af reduceret effektiv arbejdstid. 
 
Betalingsbalanceoverskuddet har været vigende i begyndelsen af 2006, jf. figur 1.3a. 
Men der er stadig plads til relativt høj importvækst i en periode. Hensynet til beta-
lingsbalancen er samtidig mindre snærende som følge af, at udlandsgælden er vendt 
til formue. Fjernelsen af udlandsgælden har betydet, at de tidligere ret betydelige net-
torentebetalinger mv. til udlandet i 2006 vendes til nettoformueindkomst fra udlan-
det. Den styrkede formueposition øger dermed isoleret set forbrugsmuligheder og 
efterspørgsel i Danmark. 
 
Betalingsbalanceoverskuddet afspejler, at den samlede finansielle opsparing er høj, 
navnlig i kraft af store offentlige overskud og finansiel opsparing i visse erhverv. 
Husholdningernes finansielle opsparing er derimod på et relativt lavt niveau omkring 
-50 mia. kr. årligt, når pensionsopsparing inkluderes. Ses der bort fra pensionsopspa-
ring, låner husholdningerne netto ca. 135 mia. kr. årligt i 2006 og 2007. Det afspejler 
navnlig, at forbrug og boliginvesteringer er vokset en del hurtigere end husholdnin-
gernes indkomster de senere år, blandt andet med baggrund i de kraftigt voksende 
boligformuer og den lave rente. Fortsætter forbrugsvæksten med uændret styrke i 
nogen tid, kan den efterfølgende genopretning af husholdningernes opsparingssitua-
tion indebære en betydelig afdæmpning af det private forbrug i nogle år.  
 

Figur 1.3a  Figur 1.3b  
Overskuddet på betalingsbalancen  Serviceudgifterne mv. i kommuner og  
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Anm.: Den stiplede linje i figur 1.3a vedrører den senest reviderede saldo for 2005, jf. fodnote 3 i afsnit 1.3. Figur 
 1.3b er baseret på nationalregnskabets opgørelse af det offentlige forbrug fordelt på delsektorer. Der er de-
 flateret med deflatoren for det samlede offentlige forbrug. 
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Presset på produktionskapaciteten stiller krav om tilbageholdenhed i finanspolitik-
ken. 
 
Velfærdsaftalen indebærer som udgangspunkt, at rammen for den reale vækst i de 
offentlige udgifter til service mv. forøges fra ca. ½ pct. om året til omkring 1 pct. i 
årene fra 2007 til 2010. Det er omtrent samme niveau som fra 2001 til 2005 og min-
dre end i 1990’erne, hvor den gennemsnitlige årlige vækst var ca. 2 pct. Rammeløftet 
sikrer blandt andet finansiering til en markant styrkelse af uddannelserne og forsk-
ningen, som på længere sigt øger vækstpotentialet. Samtidig er der i Velfærdsaftalen 
en række initiativer, som på kortere sigt bidrager til at styrke arbejdsudbuddet. Ho-
vedindholdet af Velfærdsaftalen er angivet i boks 1.1. 
 
Finanspolitikken i 2007 skønnes dermed samlet at virke svagt dæmpende på den 
økonomiske vækst. Det afspejler blandt andet en forudsætning om, at de offentlige 
investeringer vil falde, efter et ret højt niveau i 2006 i forbindelse med kommune-
sammenlægningerne. 
 
Finanspolitikkens virkning på niveauet for produktion og beskæftigelse i 2007 er 
derudover blandt andet påvirket af, at den reale vækst i udgifterne til offentlig service 
mv. anslås til 1,1 pct. i 2006, hvilket er 0,6 pct.-enheder mere end forudsat i maj. Den 
større udgiftsvækst afspejler blandt andet en forøget amtskommunal indsats på 
sundhedsområdet. De stedfundne renteforhøjelser og de relativt høje energipriser 
bidrager til at dæmpe den private efterspørgsel i 2007.   
 
I lyset af konjunktursituationen er det centralt, at den økonomiske politik samlet set 
ikke bidrager til at forøge presset på arbejdsmarkedet i 2007, og at de indgåede aftaler 
om økonomien i regioner og kommuner bliver overholdt. 
 
Det offentlige overskud skønnes fortsat at ligge i den øvre ende af det tidligere op-
stillede målinterval, når der korrigeres for de forhold, som midlertidigt styrker den 
offentlige økonomi i disse år. Overskuddet på den strukturelle saldo skønnes således 
til knap 1¼ pct. af BNP i gennemsnit i årene fra 2004 til 2007. De store offentlige 
overskud går til gældsnedbringelse. Det er vigtigt af hensyn til konjunktursituationen 
og de langsigtede udfordringer, som blandt andet knytter sig til at sikre finansiering 
af pleje og sundhedsydelser til flere ældre. 
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Boks 1.1 
Aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden og aftale om Fremtidig 
indvandring 

 
Regeringen indgik d. 20. juni 2006 aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale 
Venstre om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. Samtidig indgik regeringen 
aftale med Dansk Folkeparti om Fremtidig indvandring.  
 
De aftalte reformer og investeringer i uddannelse og forskning mv. bidrager under ét til at sikre lang-
sigtet balance i de offentlige finanser, øge beskæftigelsen og at alle samfundsgrupper kan få del i den 
fremgang, som følger af blandt andet globaliseringen.  
 
Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden omfatter navnlig følgende: 
 
• Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Efterlønsalderen hæves i 2019-2022 fra 60 til 62 år 

og folkepensionsalderen hæves i 2024-2027 fra 65 år til 67 år. Fra 2025 indekseres aldersgræn-
serne i pensionssystemet med levetiden for 60-årige således, at perioden med efterløn og folke-
pension er omkring 19½ år på længere sigt. Hvis levetiden ikke ændres, vil efterløns- og folke-
pensionsalderen fortsat være hhv. 62 og 67 år. Efterlønsordningen gøres mere fleksibel og efter-
lønsbidrag skal bl.a. indbetales i 30 år mod nu 25. Der gennemføres initiativer til at styrke be-
skæftigelsen for de ældre og forebygge nedslidning. 

 
• Forstærket indsats for at nedbringe ledigheden. Beskæftigelsespolitikken styrkes bl.a. ved at 

fremrykke aktivering til efter 9 måneders ledighed og indførelse af fuldtidsaktivering efter 2½ 
år. Jobformidlingen styrkes, der stilles øgede krav til lediges reelle rådighed, og indsatsen mod 
sort arbejde øges.  

 
• Flere indvandrere og efterkommere i arbejde. Der indføres bl.a. et målrettet løntilskud og flere 

særlige jobkonsulenter, og beskæftigelsesmulighederne understøttes af en fornyet firepartsaf-
tale om styrket integration og partnerskaber med enkeltvirksomheder mv. 

 
• Hurtigere gennem uddannelserne. Optagelsessystemet skal tilgodese unge, der starter på en 

uddannelse senest to år efter den adgangsgivende eksamen, og universitetsuddannelsernes til-
rettelæggelse og finansiering skal i højere grad understøtte hurtigere studiegennemførelse end i 
dag. 

 
• Ungdomsuddannelse til alle. Der gennemføres bl.a. en styrket indsats for, at unge ledige mellem 

25-29 år uden uddannelse kommer i job eller uddannelse, styrket vejledning og opfølgning og 
flere praktikpladser mv.  

 
• Styrket voksen- og efteruddannelse. Der gennemføres bl.a. et løft vedrørende læse-, skrive- og 

regnekurser for voksne og flere voksenlærlinge mv. Der afsættes en pulje på 1 mia. kr. til er-
hvervsrettet voksen- og efteruddannelse, som bl.a. afhænger af, at arbejdsmarkedets parter 
øger finansieringsbidraget til en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats fremadrettet. 

 
• Investeringer i fremtiden. Der afsættes en pulje til investeringer i fremtiden, herunder i forskning 

og udvikling, voksen- og efteruddannelse, ungdomsuddannelse, de videregående uddannelser 
samt innovation og iværksætteri. Puljen vokser gradvist til ca. 10 mia. kr. i 2012. 

 
Med aftalen om fremtidig indvandring får velkvalificerede udlændinge bedre mulighed for at arbejde i 
Danmark via en udvidelse af jobkort-ordningen og indførelse af en såkaldt Green card-ordning, der 
giver særligt velkvalificerede udlændinge bedre muligheder for at søge job i Danmark. Samtidig ind-
føres blandt andet en integrationseksamen for indvandrere og flygtninge, som skal øge tilskyndelsen 
til at søge og opnå beskæftigelse. Integrationseksamen indebærer bl.a., at man skal have 2½ års fuld-
tidsbeskæftigelse for at få tidsubegrænset opholdstilladelse og adgang til kontanthjælp.  
 
Samlet skønnes reformerne at styrke beskæftigelsen med ca. 13.000 personer frem mod 2010, med 
110.000 personer i 2025 og med 125.000 i 2040, jf. tabel a. 
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Boks 1.1 (fortsat) 
Aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden og aftale om Fremtidig 
indvandring 
 
Tabel a 
Løft i beskæftigelsen, 2010-2040, 1.000 personer  
 

2010 2015 2025 2040 

 - Arbejdsmarked og integration 13 13 14 13 
 - Uddannelse mv. -2 -3 10 16 
 - Senere tilbagetrækning mv. 2 4 86 96 

I alt 13 14         110         126 
 
Anm.: Som følge af afrunding kan totalen afvige fra summen af de enkelte linjer. 
Kilde: Egne beregninger. 
 
Arbejdsmarked, integration og uddannelse 
De aftalte initiativer inden for arbejdsmarkeds- og integrationspolitikken skaber grundlag for en stig-
ning i beskæftigelsen på skønsmæssigt 13.000 personer frem mod 2010, jf. tabel a. Aftalen sigter 
dermed bl.a. på at udnytte de muligheder, som det igangværende opsving og tiltagende mangel på 
arbejdskraft giver for at øge beskæftigelsen. Reformerne skønnes at øge den strukturelle beskæfti-
gelse med ca. ½ pct. som følge af lavere strukturel ledighed. Samtidig vil aftalen om fremtidig ind-
vandring bl.a. gøre det lettere for højtkvalificerede udlændinge at arbejde i Danmark.  
 
Aftalens mål om, at mindst 95 pct. af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse og mindst halv-
delen gennemfører en videregående uddannelse i 2015, sigter bl.a. på at fastholde et samfund med 
relativt små forskelle i ledighed og indkomst. Samlet er det lagt til grund, at initiativerne vedrørende 
uddannelse mv. kan føre til en stigning i beskæftigelsen på 10.000 personer i 2025 og ca. 15.000 per-
soner i 2040. Der er usikkerhed om disse skøn, og virkningerne vil i sidste ende afhænge af de konkre-
te tiltag, som aftales for at fremme hurtigere studiefærdiggørelse, og af opfyldelsen af uddannelses-
målsætningerne. 
 
De dele af aftalen, der vedrører arbejdsmarked, uddannelse og bedre integration af indvandrere mv., 
skønnes at styrke det finanspolitiske råderum med op mod ½ pct. af BNP. 
 
Dette råderum afsættes til en globaliseringspulje til investeringer i fremtiden. De øgede investeringer 
i fremtiden har karakter af et permanent løft, som isoleret set forøger de offentlige udgifter til bl.a. 
forskning og uddannelse med ca. ½ pct. af BNP frem mod 2012.  Puljen indfases gradvist med ca. 2 
mia. kr. (2007-pl) om året frem mod 2010 og 1 mia. kr. i årene efter.  Den øgede uddannelses- og 
forskningsindsats er en langsigtet investering, som skal bidrage til at fastholde Danmarks position 
som et af verdens mest velstående og produktive lande uden store økonomiske skel. 
 
Senere tilbagetrækning 
På længere sigt giver senere tilbagetrækning det største bidrag til fremgang i beskæftigelsen, ca. 
85.000 personer i 2025 og op mod 100.000 i 2040. Det gælder under de anvendte forudsætninger 
om bl.a. befolkningsudviklingen. Dermed modgås størstedelen af det fald i arbejdsstyrken i denne 
periode, som ændringer i befolkningens sammensætning ellers kan føre med sig. Samtidig reduceres 
antallet af overførselsmodtagere sammenlignet med en situation med gældende regler. 
 
Den aftalte reform af tilbagetrækningssystemet skønnes samlet set at styrke holdbarheden af de of-
fentlige finanser med knap 1½ pct. af BNP.  
 
Reformerne kan sikre balance i den offentlige økonomi årtier frem, samtidig med at der bliver plads til 
øgede udgifter til bl.a. ældrepleje og sundhedsvæsen i takt med, at der bliver flere ældre.  
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1.2 Den internationale økonomi 
 
Væksten 
Den globale vækst er fortsat høj. I 2006 skønnes en global BNP-vækst på 4,7 pct. 
Der ventes i 2007 en vis afdæmpning til 4,4 pct.  
 
Siden Økonomisk Redegørelse, maj 2006 har der vist sig tegn på, at væksten i USA er ved 
at tage af. Væksten i andet kvartal var på 2,5 pct., og ledigheden er steget med 0,2 
pct.-enheder i juli. Samtidig er der tegn på, at de høje oliepriser er begyndt at forplan-
te sig til kerneinflationen. Der er således næppe plads til fortsat vækst på niveau med 
årene 2004-05.   
 
I EU ventes en tiltagende vækst i 2006 på 2,3 pct. med et svagt fald til 2,2 pct. i 2007 
blandt andet påvirket af den tyske momsforhøjelse. Den tiltagende vækst i EU-
landene i 2006 skal ses i lyset af en forventning om højere vækst i den indenlandske 
efterspørgsel.  
  

Figur 1.4a  Figur 1.4b  
BNP-vækst i USA og EU Handelsvægtet BNP-vækst i udlandet 
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Kilde:  EU-kommisionen, Ecowin og egne beregninger. 
 
Det globale vækstskøn er opjusteret med 0,1 pct.-enhed i 2006 i forhold til majrede-
gørelsen. Opjusteringen vedrører især Kina, hvor væksten i første halvår var på over 
11 pct. Også i visse europæiske lande som Sverige, Norge og Storbritannien ventes 
der nu en højere vækst end forudsat i maj.  
 
Verdensøkonomien præges fortsat af betydelige ubalancer. USA’s betalingsbalance-
underskud svarer til næsten 2 pct. af verdens samlede BNP og ser ikke ud til at blive 
mindre i prognoseperioden. Kapitalimportbehovet dækkes navnlig af de olieekspor-
terende lande og en række asiatiske lande herunder især Kina, mens Europa er no-
genlunde i balance. Disse ubalancer udgør en betydelig risikofaktor for verdensøko-
nomien. 
 
For at genoprette balance må væksten i den indenlandske efterspørgsel i USA på et 
tidspunkt dæmpes, blandt andet gennem en finanspolitisk konsolidering og en styr-
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kelse af incitamenterne til privat opsparing. Det amerikanske budgetunderskud på ca. 
4 pct. af BNP er meget betydeligt set i lyset af den gunstige konjunktursituation. Der 
er ikke aktuelt større initiativer på dagsordenen, der kan øge den amerikanske opspa-
ring, og betalingsbalanceunderskuddet vil derfor næppe kunne reduceres markant i 
prognoseperioden. 
 
En ”blød landing” kræver således, at omverdenen vil være villig til at investere i ame-
rikanske aktiver en tid endnu. Vigende tillid til dollarkursen og afkastet på amerikan-
ske værdipapirer vil gøre det vanskeligere at finansiere underskuddet på betalingsba-
lancen og vil i sig selv kunne medføre en svækkelse af dollaren og et opadgående 
pres på de lange renter.  
 
Svækkes den indenlandske efterspørgsel i USA mere markant som følge af reaktioner 
på de finansielle markeder, vil mulighederne for at kompensere dette gennem finans-
politikken være begrænset af det i forvejen betragtelige underskud på de offentlige 
budgetter. Den bortfaldne indenlandske efterspørgsel vil næppe heller kunne erstat-
tes med eksportefterspørgsel hurtigt nok. 
 
Renten 
Den korte, pengepolitiske rente i USA er siden den 30. juni 2004 løbende blevet for-
højet fra 1 pct. til 5¼ pct. i juni 2006, jf. figur 1.5a. I denne periode forhøjede Federal 
Reserve renten med ¼ pct. på hvert eneste møde. Mødet den 8. august 2006 var så-
ledes det første i over 2 år, hvor renten ikke blev forhøjet.  
 
Det var ventet, at Federal Reserve ville ophøre med den løbende stramning af pen-
gepolitikken. I majredegørelsen blev det, i overensstemmelse med markedets for-
ventning, lagt til grund, at renten ville ligge fast på 5,0 pct. i prognoseperioden. Be-
slutningen om at undlade yderligere stramninger kom således senere end forventet, 
ikke mindst i lyset af forårets stigning i kerneinflationen. Den seneste stigning i le-
digheden og den afdæmpede vækst i andet kvartal har siden banet vej for beslutnin-
gen om uændret rente.  
 
Den 10-årige amerikanske rente er steget med 0,5 pct.-enheder siden december, så 
den nu ligger lidt under 5 pct. De lange renter er således lidt lavere end de korte, hvil-
ket tyder på fortsat tillid til, at inflationen reduceres fra det nuværende niveau på ca. 
4 pct., og at de pengepolitiske renter senere vil blive sat ned igen.  
 
Den Europæiske Centralbank har siden majvurderingen hævet den pengepolitiske 
styringsrente, minimumsbudrenten, to gange med 0,25 pct.-enheder pr. gang. Ved 
den seneste renteforhøjelse den 3. august signalerede centralbanken, at pengepolitik-
ken stadig er lempelig, og at banken fortsat vil overvåge inflationspresset nøje. Det 
forudsættes i konjunkturvurderingen, at styringsrenten hæves yderligere i efteråret 
2006 samt medio 2007 med 0,25 pct.-enheder pr. gang. De ventede renteforhøjelser 
skal ses i lyset af, at inflationen fortsat ligger over det mellemfristede mål på maksi-
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malt 2,0 pct. p.a. Dertil kommer, at de økonomiske nøgletal for euroområdet er for-
bedret. 
 
For euroområdet ventes den skønnede korte rente i slutningen af 2006 at nærme sig 
et mere neutralt niveau i forhold til den aktuelle kapacitetsudnyttelse og det nuvæ-
rende inflationspres.  
 
Samlet set medfører det en marginal opjustering på 0,1 pct.-enhed af den 3-måneders 
markedsbestemte eurorente i både 2006 og 2007, svarende til en årlig gennemsnitlig 
rente på henholdsvis 3,0 og 3,5 pct. 
 
ECB’s renteforhøjelser har været foregrebet af finansmarkederne, og renten på etåri-
ge flekslån herhjemme er steget med lidt over 1 pct.-enhed siden det rekordlave ni-
veau i september 2005. De lange renter er i samme periode øget stort set tilsvarende, 
blandt andet under påvirkning af den amerikanske rentestigning, jf. figur 1.5b. 
 

Figur 1.5a Figur 1.5b  
Pengepolitiske renter i USA og  
euroområdet  

Lange renter (10-årige statsobl.)  
i Danmark, Tyskland og USA 

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

Euroområdet USA

Pct. Pct.

99         00         01         02       03        04        05 06

 

 

2

3

4

5

6

7

8

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
2

3

4

5

6

7

8

USA Danmark Tyskland

Pct. Pct.

 
 
Kilde:  EU-kommissionen og Ecowin. 
 
Med de allerede gennemførte og forventede yderligere rentestigninger vil den samle-
de pengepolitik i Danmark gå fra at have været meget lempelig til at være mere neu-
tral. Dette vil bidrage til at dæmpe væksten i efterspørgslen og reducere risikoen for 
overophedning.  
 
Dollarkurs og oliepris 
Dollaren er siden foråret blevet svækket noget. I lyset heraf nedjusteres forventnin-
gen til dollarkursen i prognoseperioden fra 6,10 kr. til 5,98 i 2006 og fra 6,08 til 5,87 i 
2007. Aktuelt er dollarkursen faldet til et lidt lavere niveau på godt 5,80 kr. 
 
Olieprisen er i 2006 fortsat med at stige, blandt andet på grund af den forsat usikre 
geopolitiske situation, lukningen af oliefeltet Prudhoe Bay i Alaska og fortsat stærk 
efterspørgsel, jf. figur 1.6a og 1.6b. Prisen kom over 78 $/td. i begyndelse af august, 
men er siden faldet til ca. 70 $/td. 
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Figur 1.6a Figur 1.6b  
Nominel oliepris (Brent) Real oliepris (do.)  
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Anm:  Begge figurer er i logaritmisk skala. Den reale oliepris er den nominelle oliepris deflateret med de danske 

forbrugerpriser. 
Kilde:   EcoWin. 
 
Denne udvikling har været nogenlunde i overensstemmelse med markedets forvent-
ning til olieprisen, som blev lagt til grund i forbindelse med majredegørelsen. Da til-
sagde markedet for olie-futures et årsgennemsnit for 2006 på 70 $/td. Dette er fort-
sat tilfældet.  
 
For 2007 forudsættes – blandt andet med baggrund i Det Internationale Energiagen-
turs seneste vurdering af det langsigtede niveau for råolieprisen på ca. 40 $ pr. td. – et 
fald i olieprisen til 63 $ pr. td., svarende til et fald på 10 pct. i forhold til den skønne-
de pris på 70 $ i 2006.  
 
En række forhold peger på, at den høje oliepris skyldes midlertidige ubalancer, som 
markedsaktørerne ikke på kort sigt har mulighed for at reagere på, jf. kapitel 2. Olie-
prisen har dog længe været relativt høj, og det må forventes, at tilpasningen til en me-
re langsigtet ligevægtssituation, herunder udbygning af produktionskapaciteten, ef-
terhånden vil slå igennem på prisen. Det er dog usikkert, præcis hvornår og i hvilket 
tempo dette vil ske.  
 
 
1.3 Hovedtræk af det danske konjunkturbillede 
Væksten i den indenlandske efterspørgsel tegner i – navnlig – 2006 og i 2007 til at 
blive kraftigere end skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2006. Samtidig er skønnet 
over væksten i eksporten sat op i 2006, men lidt ned i 2007. Den samlede efterspørgsel 
skønnes dermed at vokse realt med godt 5 pct. i 2006, mens opgangen ventes af-
dæmpet til 2½ pct. i 2007. Det er for 2006 en opjustering med ca. 1 pct.-enhed i for-
hold til majredegørelsen, mens skønnet for 2007 stort set er uændret. 
 
Den større vækst i efterspørgslen i 2006 opvejes næsten af et højere skøn for stignin-
gen i importen, og skønnet over den reale BNP-vækst i 2006 er kun sat op med 0,1 
pct.-enhed til 2,7 pct. Det vil være en væsentlig afdæmpning af væksten i forhold til 
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2005, hvor den var 3,6 pct. I 2007 ventes en yderligere afdæmpning af BNP-væksten 
til 2,0 pct. Det er ligeledes 0,1 pct.-enhed mere end skønnet i maj.1 
 
Den private indenlandske efterspørgsel 
Det private forbrug skønnes i 2006 at udvise en real vækst på 3,1 pct., hvilket er noget 
mindre end opgangen på 3,8 pct. i 2005, jf. tabel 1.2. Forbrugsopgangen i 2006, der er 
opjusteret med 0,6 pct.-enheder i forhold til majredegørelsen, indebærer en yderligere 
stigning i forbrugskvoten drevet af den fortsat lave rente, de stærkt stigende ejerbo-
ligpriser og gode lånemuligheder.  
 
For 2007 skønnes væksten i forbruget at blive dæmpet til 2,0 pct. blandt andet som 
følge af den stigende rente og langsommere opgang i ejerboligpriserne, jf. figur 1.7a. 
Den ventede afdæmpning af forbrugsstigningen skal endvidere ses på baggrund af, at 
det nuværende høje niveau for forbruget indebærer en relativt lav opsparing. 
 

Figur 1.7a Figur 1.7b 
Realvækst i det private forbrug Realvækst i de faste erhvervsinvesteringer 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Prisstigningerne på ejerboliger har været kraftigere end ventet, og skønnet over stig-
ningen i kontantprisen for enfamiliehuse i 2006 er sat op fra 17 pct. til 22 pct. Der ventes 
fortsat en markant afdæmpning i løbet af 2006, blandt andet som følge af stigningen 
i renten, og den årlige stigningstakt i kontantprisen skønnes at gå ned til 6 pct. i 2007. 
Det svarer til en uændret real kontantpris gennem 2007. 
 
Forventningen om en betydelig afdæmpning af stigningen i prisen på ejerboliger støt-
tes af, at der hen over sommeren er sket en ret kraftig forøgelse af antallet af usolgte 
boliger, og at der meldes om længere liggetider for de udbudte boliger, navnlig i og 
omkring København. Desuden er der allerede indtrådt en klar afdæmpning af pris-
stigningerne på nogle områder. Det gælder blandt andet ejerlejligheder i København, 
på Frederiksberg samt i Århus og de øvrige store provinsbyer. Hertil kommer en ty-

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 En mere detaljeret oversigt over prognosen og dens ændringer i forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2006 er givet i 
appendiks 1.1. De reale vækstrater i denne redegørelse er i 2000-priser, mens Danmarks Statistiks ”officielle” vækstrater 
er kædede, jf. boks 1.2. Prognosen er bl.a. baseret på DS’ nationalregnskabstal frem til og med 1. kvartal 2006.  
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delig afdæmpning af prisstigningstakten for enfamiliehuse i København og for fri-
tidshuse. 
 
Det høje niveau for ejerboligpriserne i 2006 ventes at bidrage til en real vækst i bolig-
byggeriet i 2006 på 10 pct. efter en stigning i 2005 på 12½ pct. I 2007 skønnes væksten 
i boligbyggeriet at blive 6 pct. Det er opjusteringer på henholdsvis 2 og 1 pct.-
enhed(er) i forhold til majredegørelsen. 
 

Boks 1.2  
Størrelser i 2000-priser og kædede fastprisstørrelser 

 
I det metode- og datareviderede nationalregnskab fra sommeren 2005 er Danmarks Statistiks ”offici-
elle” reale vækstrater for posterne på forsyningsbalancen (dvs. dem, DS viser i de trykte publikatio-
ner) baseret på kædede fastprisstørrelser. Overalt i denne redegørelse er prognosens og de historiske 
tal for de reale vækstrater imidlertid, ligesom i de øvrige redegørelser siden august 2005, opgjort i 
2000-priser. Vækstraterne i 2000-priser offentliggør DS i Statistikbanken. 
 
Som det fremgår af tabel a, er der gennemgående ret små forskelle mellem opgørelserne af de reale 
vækstrater på grundlag af henholdsvis kædede fastprisstørrelser og 2000-priser.  Således er den gen-
nemsnitlige (numeriske) forskel i de fire år for fx den reale BNP-vækst opgjort efter de to metoder 0,2 
pct.-enheder. 
 
Tabel a 
Reale vækstrater for 2004 og 2005 samt skønnene for 2006 og 2007 på grundlag af henholdsvis 
2000-priser og kædede fastprisstørrelser 
 

2004 2005 2006 2007 

00 Kæde         00 Kæde 00 Kæde    00 Kæde 
BNP 1,8 1,9 3,6 3,2 2,7 2,6 2,0 1,8 

Privat forbrug 3,7 3,4 3,8 3,9 3,1 3,0 2,0 1,9 
Offentligt forbrug 1,7 1,5 1,2 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 
Faste bruttoinvest. 4,3 4,3 9,3 9,3 10,6 10,6 4,0 4,0 
Eksport 2,6 2,8 8,7 7,9 6,5 6,3 3,4 3,1 
Import 6,4 6,5 10,6 10,4 10,3 10,1 3,8 3,7 

BVT 1,1 1,3 3,2 2,9 2,5 2,4 1,9 1,9 
 
Anm.: ”00” betyder i 2000-priser. De metodemæssige forskelle mellem kædede og traditionelle fastprisstørrel-
 ser er omtalt nærmere i Økonomisk Redegørelse, august 2005, boks 1.2, s. 15, boks 1.3, s. 17 og appendiks 
 4.1, s. 112-115. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
  

 
De faste erhvervsinvesteringer skønnes at vokse kraftigt med godt 11 pct. i 2006 i fortsæt-
telse af en stigning på næsten 9 pct. i 2005 på grund af den høje og tiltagende kapaci-
tetsudnyttelse og lave rente, jf. figur 1.7b. I 2007 skønnes en fortsat ret stærk, om end 
noget lavere vækst på 6 pct. Investeringskvoten stiger i 2005 og frem efter et lille fald 
i perioden 2001-2004. De erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer ventes at 
vokse i 2006 og 2007 efter fald i de foregående år. Skønnet over væksten i erhvervs-
investeringerne er justeret lidt op i 2006 og er uændret i 2007. 
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Tabel 1.2  
Efterspørgsel, import og produktion 

 
  2005 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

  Mia. kr. Realvækst, pct.  
 Privat forbrug 752,9 1,6 1,6 3,7 3,8 3,1 2,0  
 Offentligt forbrug 402,0 2,3 0,2 1,7 1,2 1,1 1,0  
 Offentlige investeringer 27,6 -6,5 -7,2 12,4 4,4 8,1 -10,0  
 Boliginvesteringer 86,8 0,8 11,6 10,6 12,4 10,0 6,0  
 Erhvervsinvesteringer 209,2 1,0 0,3 1,1 8,9 11,2 5,0  
 Lagerinvesteringer1) 0,3 0,3 -0,7 0,1 0,0 0,1 0,0  

 Indenlandsk efterspørgsel 1478,8 1,8 0,6 3,4 4,3 4,4 2,2  
 Eksport 750,5 4,6 -1,1 2,6 8,7 6,5 3,4  
 - heraf industrieksport 329,4 6,4 -2,1 2,9 8,9 8,7 4,7  

 Samlet efterspørgsel 2229,3 2,7 0,0 3,1 5,8 5,1 2,6  
 Import 674,7 8,0 -1,7 6,4 10,6 10,3 3,8  
 - heraf vareimport 456,6 7,0 -3,1 7,8 7,8 12,4 4,1  
 Nettoeksporten1) 2) 75,7 -1,1 0,2 -1,5 -0,5 -1,6 -0,2  

 Bruttonationalprodukt (BNP) 1554,5 0,6 0,7 1,7 3,6 2,7 2,0  
 Bruttoværditilvækst (BVT) 1318,8 0,4 0,7 1,1 3,2 2,5 1,9  
 - heraf i private byerhverv 833,1 -0,1 0,6 0,6 4,4 3,3 2,5  
 BNP pr. indbygger (1.000 kr.) 286,8 0,3 0,4 1,5 3,3 2,4 1,7  
  

1)  Bidrag til vækst i BNP. 
2)  Handelsbalancen er endvidere påvirket af et forbedret bytteforhold i perioden. 
 

 

 
Udenrigshandel og betalingsbalance 
Den reale vækst i eksporten af varer og tjenester skønnes at blive 6½ pct. i 2006 efter 
en stigning på 8¾ pct. i 2005. Afdæmpningen af eksportvæksten i 2006 skyldes ho-
vedsagelig udviklingen i eksporten af tjenester. Industrieksporten skønnes at stige med 
op imod 9 pct. i 2006, hvilket næsten svarer til væksten i 2005. I begge år vindes mar-
kedsandele, om end gevinsten er mindre i 2006, efter ret betydelige tab af markeds-
andele i 2003-2004. 
 
Det er usædvanligt, at der vindes markedsandele i en situation med voksende og po-
sitivt outputgab. Bidrag til forklaring kan være, at lønkonkurrenceevnen som følge af 
faldet i den effektive kronekurs ikke forringedes i 2005. Endvidere må det vurderes, 
at en vis del af stigningen i eksporten udgøres af reeksport, hvor forarbejdningen i 
Danmark er meget beskeden. Endelig er år til år-væksten i industrieksporten i 2006 
påvirket af et højt niveau ved udgangen af 2005. Markedsandelene anslås at være om-
trent uændrede gennem 2006, jf. afsnit 3.5. 
 
I 2007 skønnes en afdæmpning af den reale vækst i industrieksporten til 4¾ pct. og i 
den samlede eksport af varer og tjenester til 3½ pct. Eksportmarkedsvæksten skøn-
nes at gå lidt ned, og der ventes et lille tab af markedsandele.  
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Lønnen ventes fortsat at stige noget hurtigere herhjemme end gennemsnittet i ud-
landet, og den valutakurskorrigerede lønkonkurrenceevne skønnes at blive forringet i 
et vist omfang i 2006 og 2007. 
 
Som følge af den kraftige vækst i efterspørgslen skønnes importen af varer og tjenester 
at vokse realt med lidt over 10 pct. i 2006, stort set svarende til stigningen i 2005. På 
grund af afdæmpningen af efterspørgselsstigningen i 2007 ventes en markant reduk-
tion af væksten i importen til 3¾ pct.  
 
Skønnene over eksport og import i faste priser indebærer et negativt vækstbidrag fra 
nettoeksporten på 1½ pct. af BNP 2006. Dette ret store negative vækstbidrag vidner 
om den høje kapacitetsudnyttelse i dansk økonomi. I 2007 ventes det negative 
vækstbidrag at blive reduceret markant til ¼ pct. af BNP.  Vækstbidraget fra netto-
eksporten er 0,8 og 0,3 pct.-enheder mindre end i majredegørelsen i henholdsvis 
2006 og 2007 som følge af større import.  
 
Bytteforholdet for varer og tjenester skønnes at være stort set uændret i prognosepe-
rioden, og det betydelige, negative vækstbidrag fra udenrigshandlen i 2006 fører til, at 
overskuddet på vare- og tjenestebalancen ventes at bliver forringet til 56 mia. kr.2 I 2007 
ventes et stort set uændret overskud. Bidraget fra overskuddet på energiposterne 
vurderes at reduceres gradvis som følge af faldende olieproduktion og det forudsatte 
fald i olieprisen i 2007. 
  
EU-betalingerne mv. skønnes at vokse i 2006, men det modvirkes af vækst i netto-
formueindkomsten fra udlandet som følge af den øgede udenlandske finansielle net-
toformue. 
 
Overskuddet på betalingsbalancens samlede løbende poster skønnes dermed at blive 
knap 27 mia. kr. eller 1,6 pct. af BNP.3 I 2007 skønnes overskuddet at gå lidt op til 
28½ mia. kr. som følge af voksende nettoformueindkomst, der mere end opvejer en 
forøgelse af EU-betalingerne og andre nettooverførsler til udlandet. 
 
Udlandsgælden blev i løbet af 2005 fjernet og vendt til en nettofordring på udlandet på 
1½ pct. af BNP ultimo 2005. Ved udgangen af 2007 skønnes nettofordringen på ud-
landet – med forbehold for værdireguleringer – at være vokset til 6 pct. af BNP især 
som følge af overskuddet på betalingsbalancen. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
2 Den skønnede forringelse af vare- og tjenestebalancen i 2006 i forhold til 2005 udgør i størrelsesordenen 15 mia. 
kr., men kan ikke angives præcist på grund af den seneste revision af betalingsbalancen, jf. fodnote 3. 
3 I 2005 udgjorde overskuddet på betalingsbalancen ifølge nationalregnskabet godt 46 mia. kr., men i den senest fore-
liggende opgørelse er det revideret ned til 41½ mia. kr., som ikke kan fordeles præcist på underposter på national-
regnskabsform. 
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Tabel 1.3  
Nøgletal 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  
 Stigning, pct.  
 Realt BNP 0,6 0,7 1,7 3,6 2,7 2,0  
 Handelsvægtet BNP i udlandet 1,5 1,3 3,0 2,2 2,8 2,5  
 Eksportmarkedsvækst (industrivarer) 1,4 2,1 6,2 5,3 6,9 5,6  
 Lønkonkurrenceevnen i samme valuta -2,9 -4,2 -1,7 -0,3 -0,8 -1,6  
 Industrieksport i faste priser 6,4 -2,1 2,9 8,9 8,7 4,7  
 Timeløn 4,2 3,7 2,8 3,6 3,6 4,2  
 Forbrugerprisindeks 2,4 2,1 1,2 1,8 2,0 1,8  
 Kontantpris på enfamiliehuse 3,8 3,1 9,1 16,4 22,0 6,0  
 Eksportpriser, varer -1,0 -1,1 1,1 4,2 4,3 1,0  
 Importpriser, varer -2,5 -0,3 1,0 4,0 3,8 0,7  
 Bytteforhold, varer 1,4 -0,9 0,1 0,2 0,5 0,3  
 Timeproduktivitet i private byerhverv 0,7 2,0 1,3 1,9 1,2 2,1  
 Real disponibel indkomst, husholdninger1) -0,2 3,7 2,6 1,6 2,0 2,2  

  

Arbejdsmarked 
       

 Arbejdsstyrke (1.000 personer) 2.888 2.878 2.886 2.896 2.899 2.900  
 Beskæftigelse (1.000 personer) 2.743 2.708 2.710 2.739 2.772 2.780  
 - heraf i privat sektor 1.910 1.886 1.893 1.923 1.957 1.964  
 - heraf i offentlig forvaltning og service2) 833 822 817 816 816 816  
 Beskæftigelse (ændring, pct.) 0,0 -1,3 0,1 1,1 1,2 0,3  
 Ledighed (1.000 personer) 145,0 171,0 176,0 157,0 127,0 120,0  
 Efterlønsmodtagere 60-64 år (do.) 114,0 120,0 127,0 135,0 142,0 149,0  
 Ledige i pct. af arbejdsstyrken 5,0 5,9 6,1 5,4 4,4 4,1  
 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. 4,6 5,4 5,5 4,8 4,0 3,8  

  

Obligationsrenter, valutakurs       
 

 10-årig statsobligation (pct. p.a.) 5,1 4,3 4,3 3,4 4,0 4,4  
 30-årig realkreditobligation (do.) 6,3 5,4 5,3 4,4 5,4 5,7  
 Effektiv kronekurs (1980=100) 97,7 101,2 102,2 101,6 101,6 102,0  

  
Betalingsbalance og udlandsgæld       

 

 Vare- og tjenestebalancen, mia. kr. 80,1 85,6 72,0 75,7 56,3 56,0  
 Betalingsbalancen (do.) 34,1 45,8 33,3 46,3 26,7 28,4  
 Do. i pct. af BNP 2,5 3,2 2,3 3,0 1,6 1,7  
 Nettofordringer på udlandet, mia. kr. -225,3 -170,3 -124,1 25,0 73,5 103,5  
 Do. i pct. af BNP -16,4 -12,1 -8,5 1,6 4,5 6,1  

  

Offentlige finanser       
 

 Offentlig saldo, mia. kr. 3,2 -1,0 24,8 61,2 50,1 47,8  
 Do. i pct. af BNP 0,2 -0,1 1,7 3,9 3,1 2,8  
 Off. bruttogæld (ØMU gæld), mia. kr. 643,0 625,1 624,9 557,6 468,2 418,9  
 Do. i pct. af BNP 46,8 44,4 42,6 35,9 28,6 24,6  
 Skattetryk, pct. af BNP3)  48,0 47,8 49,0 49,7 48,0 47,5  
 Udgiftstryk (do.) 53,8 53,8 53,7 51,6 50,5 49,9  
  

1)  Korrigeret, jf. tabel 3.1. 
2)  Beskæftigelsen i kommuner og amter voksede med 12.000 personer fra 2001 til 2005 ifølge ATP-statistik-
 ken. 
3)  Stigningen i skattetrykket fra 2003 til 2005 er ikke udtryk for øget skattebelastning, jf. afsnit 5.3. 
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Beskæftigelse og ledighed 
Opsvinget har ført til en markant stigning i beskæftigelsen. I 2006 skønnes den samlede 
beskæftigelse at vokse med ca. 33.000 personer eller 1¼ pct., hvilket er lidt mere end 
i 2005 og en opjustering på 7.000 i forhold til majredegørelsen. 
 
I 2007 ventes fremgangen i beskæftigelsen at dæmpes til 8.000 personer som følge af 
den langsommere vækst i produktionen og en genopretning af produktivitetsstignin-
gen efter en noget mindre produktivitetsstigning i 2006. 
 
Beskæftigelsesstigningen i 2006 og 2007 ventes udelukkende at ske i de private er-
hverv, idet beskæftigelsen ved offentlig forvaltning og service forudsættes at være 
nogenlunde uændret. 
 
I perioden fra 2001 til 2005 faldt den offentlige beskæftigelse ifølge nationalregnska-
bet med ca. 8.000 personer. Tallet er foreløbigt og usikkert. Faldet afspejler navn-
lig en reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere i offentlig virksomhedsprak-
tik, som i nationalregnskabet indregnes i den offentlige beskæftigelse. Hertil kommer 
et fald i antal værnepligtige i perioden. ATP-statistikken, der blandt andet ikke omfat-
ter personer i virksomhedspraktik, viser en stigning i den offentlige beskæftigelse på 
7.000 personer i samme periode. Beskæftigelsen i amter og kommuner, som har an-
svaret for områder som fx sygehuse, folkeskole og ældrepleje, er ifølge ATP-
statistikken steget med 12.000 personer fra 2001 til 2005. I nationalregnskabet er be-
skæftigelsen ikke fordelt på disse sektorer. 
  
Resurserne til offentlig service (dvs. udgifterne til offentligt forbrug i nationalregn-
skabet) går især til at betale lønninger til offentligt ansatte og til at købe varer og tje-
nester i den private sektor. Fra 2001 til 2005 er resurserne til offentlig service steget 
realt med 1,3 pct. i gennemsnit om året. Det er lidt mere forudsat i den tidligere rege-
rings plan fra 2001 og de efterfølgende opdateringer af 2010-planerne. I årets priser 
er udgifterne steget relativt på linje med den samlede produktion (nominelt BNP) fra 
2001 til 2005.  
  
Realvæksten i resurserne har ikke mindst været rettet mod køb af varer og tjenester i 
den private sektor. Det kan fx være forøget brug af vikar- og konsulentordninger el-
ler øget anvendelse af private leverandører som led i frit valg-løsninger. Væksten i 
resurserne er gået til amter og kommuner, mens resurseforbruget på det statslige om-
råde har været omtrent uændret, jf. figur 1.3b. Udgifterne til service i kommuner og 
amter i årets priser er dermed vokset lidt hurtigere end de beløb, der samlet er brugt 
på privatforbrug i perioden fra 2001 til 2005. 
 
Arbejdsstyrken skønnes kun at stige ganske svagt i 2006 og 2007. Der er en demogra-
fisk betinget tendens til fald i arbejdsstyrken, men det vurderes at blive lidt mere end 
opvejet af blandt andet virkningerne af de arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i 
henhold til integrations- og velfærdsaftalerne, øget indvandring samt på kort sigt en 
konjunkturmæssig forøgelse af arbejdsstyrken. 
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Da arbejdsstyrken er næsten uændret, slår stigningerne i beskæftigelsen stort set ud i 
et tilsvarende fald i ledigheden. Den registrerede ledighed skønnes således at falde fra 
157.000 personer i 2005 til 127.000 i 2006 og 120.000 i 2007 svarende til 4,1 pct. af 
arbejdsstyrken. Skønnene er baseret på, at der kun sker et mindre, yderligere fald i de 
sæsonkorrigerede månedlige ledighedstal i forhold til de senest foreliggende tal for 
juni, jf. figur 1.1a. 
 
Løn og priser 
Det øgede pres på arbejdsmarkedet ventes at føre til en forøgelse af stigningen i time-
lønnen fra 3,6 pct. i 2006 til 4,2 pct. i 2007. Dermed vil lønstigningen fortsat ligge no-
get højere end i euroområdet.  
 
Forbrugerpriserne skønnes at stige med 2,0 pct. i 2006 mod 1,8 pct. i 2005. Den lidt for-
øgede prisstigningstakt skyldes især højere underliggende inflation, der dog delvis 
modvirkes af blandt andet mindre stigning i energipriserne. For 2007 skønnes stig-
ningen i forbrugerpriserne at blive 1,8 pct., idet virkningerne af en fortsat forøgelse 
af den underliggende inflation bliver mere end opvejet af et negativt vækstbidrag fra 
energipriserne. 
  
I hele prognoseperioden virker skattestoppets nominalprincip for stykafgifterne 
dæmpende på inflationen. Endvidere bliver prisstigningstakten i 2006 og 2007 påvir-
ket nedad af sænkningen af forældrebetalingen til daginstitutioner, et beløb til målret-
tede huslejenedsættelser i almene boliger samt gradvist bortfald af passagerafgiften. 
 
Med skønnene for løn- og prisudviklingen vil stigningen i den reale timeløn forøges fra 
omkring 1½ pct. i 2006 til 2½ pct. i 2007. Pris- og lønskønnene er næsten uændrede 
i forhold til majredegørelsen. Lønstigningen i 2006 er dog justeret op med 0,2 pct.-
enheder. 
 
 
1.4 Den offentlige saldo og finanspolitikken 
 
Den offentlige saldo og gæld 
I løbet af to år er den offentlige saldo vendt fra et lille underskud i 2003 til et rekord-
stort overskud i 2005. Det illustrerer, at de offentlige finanser i Danmark kan fluktu-
ere ganske meget inden for en ret kort tidshorisont, jf. figur 1.8a. 
 
Overskuddet på den offentlige saldo i 2005 er foreløbig opgjort til 61,2 mia. kr. sva-
rende til 3,9 pct. af BNP. I 2006 og 2007 skønnes fortsat store offentlige overskud på 
henholdsvis 50 mia. kr. (3,1 pct. af BNP) og 47¾ mia. kr. (2,8 pct. af BNP). Det er 
primært en forventning om lavere indtægter fra pensionsafkastskatten, der trækker i 
retning af lavere overskud i 2006 og 2007 end i 2005.  
 
Konjunkturerne – med høj beskæftigelse, lav ledighed og stort privat forbrug – bi-
drager til de store offentlige overskud i 2005-2007. Store indtægter fra olie- og gasak-
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tiviteterne i Nordsøen afledt af udviklingen i olieprisen trækker i samme retning. 
Desuden var indtægterne fra pensionsafkastskatten ekstraordinært store i 2005. Af-
ledt af det stigende renteniveau ventes provenuet fra pensionsafkastskatten at blive 
mærkbart mindre i 2006 og 2007. 
 

Figur 1.8a  Figur 1.8b  
Offentlig saldo – faktisk og strukturelt Udviklingen i ØMU-gælden og 2010-planen 
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Anm.: I den oprindelige 2010-plan blev ØMU-gælden reduceret til 29½ pct. af BNP i 2007 (og yderligere til 23½ 

pct. af BNP i 2010), mod nu skønnet 24½ pct. af BNP i 2007. De to tal kan ikke sammenlignes umiddelbart. 
Siden udarbejdelsen af den oprindelige 2010-plan har en række tekniske forhold – uden betydning for de of-
fentlige finanser og kravene til finanspolitikken – øget niveauet for ØMU-gælden målt i kr. Det vedrører 
blandt andet ATP’s beholdning af statsobligationer (der fradrages i opgørelsen af ØMU-gælden), en histo-
risk oprevision af ØMU-gælden foretaget af Danmarks Statistik og genudlån til statsgaranterede enheder 
mv. På den anden side indebar data- og metoderevisionen af nationalregnskabet i sommeren 2005 et højere 
niveau for BNP, hvilket isoleret set reducerer gældskvoten. I figur 1.8b er ØMU-gælden i den oprindelige 
2010-plan korrigeret for disse tekniske forhold for at øge sammenligneligheden med de nuværende tal. 

 
Når der tages højde for konjunkturerne og en række andre midlertidige forholds på-
virkning af de offentlige finanser er der fortsat tale om pæne overskud, om end disse 
samtidig er mindre end de faktiske overskud. I perioden 2004-2007 udgør de bereg-
nede strukturelle overskud (korrigeret for suspensionen af SP-bidraget) således i 
gennemsnit 1,2 pct. af BNP, mens de faktiske overskud ventes at ville udgøre 2,9 pct. 
af BNP i snit om året. 
 
Den markante forbedring af den offentlige saldo siden 2003 afspejler med andre ord 
i betydeligt omfang en midlertidig styrkelse af de offentlige finanser. Således vil en 
normalisering af konjunkturerne i form af en blød landing kombineret med et fald i 
olieprisen i løbet af en forholdsvis kort tidshorisont kunne reducere de nuværende 
offentlige overskud på 3-4 pct. af BNP til omkring 1-1½ pct. af BNP.  
 
De store overskud på de offentlige finanser bidrager til, at både den offentlige ØMU-
gæld og nettogælden i stat og kommuner nedbringes i hastigt tempo. ØMU-gælden 
forventes reduceret fra 35¾ pct. af BNP i 2005 til 24½ pct. af BNP i 2007. Dermed 
er nedbringelsen af ØMU-gælden på forkant med målsætningen i den oprindelige 
2010-plan, jf. figur 1.8b. Det skyldes blandt andet den stærke konjunktur og de store 
indtægter fra Nordsøen. Nettogælden skønnes samtidig nedbragt fra 8¼ pct. af BNP 
i 2005 til 2¼ pct. af BNP i 2007.  
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I 2006 ventes den offentlige saldo i Danmark at udvise det største overskud blandt 
EU15-landene, jf. figur 1.9a. Det var også tilfældet i 2005. Samtidig er det kun Lu-
xemburg og Irland i EU15, der skønnes at have en lavere ØMU-gældskvote end 
Danmark, jf. figur 1.9b.   
 

Figur 1.9a  Figur 1.9b  
Offentlig saldo i EU15-landene i 2006 Offentlig gæld i EU15-landene i 2006 
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Kilde:  EU-kommissionen (Economic Forecast Spring 2006) og egne beregninger for Danmark. Den offentlige saldo for 
Danmark er opgjort på EDP-form, dvs. inkl. overskuddet i ATP mv., som udgør omtrent 1 pct. af BNP. I 
nationalregnskabet opgøres den offentlige saldo ekskl. ATP. Det skyldes, at ATP ifølge nationalregnskabet er 
en del af den private sektor. 

 
Det er et overordnet sigtepunkt, at den økonomiske politik skal opfylde kravet om 
langsigtet finanspolitisk holdbarhed. Det kræver strukturelle overskud i disse år, hvor 
der er relativt mange i de erhvervsaktive aldre i forhold til antallet af unge og ældre – 
også når der tages hensyn til, at aftalen om fremtidens velstand og velfærd bidrager 
til en holdbar udvikling de offentlige finanser i mange år fremover. 
 
Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Siden majredegørelsen er finanspolitikkens bidrag til den økonomiske aktivitet – målt 
ved den såkaldte etårige finanseffekt – øget fra 0,1 til godt 0,2 pct. af BNP i 2006. 
Det skyldes primært, at væksten i det offentlige forbrug – herunder borgernære ser-
viceudgifter – er opjusteret, jf. nedenfor. Af samme grund fremstår finanspolitikken i 
2006 også lidt lempeligere end oprindelig planlagt. 
 
I 2007 skønnes finanspolitikkens aktivitetsvirkning til knap -0,1 pct. af BNP målt 
ved finanseffekten, jf. tabel 5.9. Dette skøn er baseret på finanslovsforslaget for 2007 
og aftalerne fra juni 2006 om kommunernes og regionernes økonomi i 2007.  
 
Den svagt negative finanseffekt i 2007 hænger især sammen med et forudsat fald i 
de offentlige investeringer i kølvandet på ekstraordinært høje kommunale anlægsud-
gifter i 2006. Skønnet for finanseffekten i 2007 er herudover blandt andet baseret på 
en realvækst i det offentlige forbrug på 1 pct. 
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De offentlige forbrugsudgifter er således opjusteret med ca. 2½ mia. kr. i 2006 og 
5½ mia. kr. i 2007. Opjusteringen i 2006 kan henføres til forventede merudgifter i 
amter og kommuner på baggrund af oplysninger i forhandlingerne i juni 2006 om 
den samlede kommunale sektors økonomi for 2007. Aftalen om fremtidens velstand 
og velfærd og investeringer i fremtiden forudsættes at øge det offentlige forbrug med 
2 mia. kr. i 2007. Aftalens indvirkning på det offentlige forbrug kan først vurderes 
endeligt, når globaliseringspuljen er udmøntet i efteråret 2007. I 2007 er det nominel-
le offentlige forbrug opjusteret med yderligere knap 1 mia. kr. som følge af en opju-
stering af den skønnede pris- og lønstigningstakt. Realvæksten i det offentlige for-
brug skønnes på denne baggrund til 1,1 pct. i 2006 og 1,0 pct. i 2007. 
 
Den svagt dæmpende finanspolitik i 2007 skal ses i lyset af det aktuelt høje aktivi-
tetsniveau i dansk økonomi – med betydeligt pres på arbejdsmarkedet – og at de se-
nere års finanspolitik fremstår forholdsvis lempelig – blandt andet som følge af skat-
tenedsættelserne i 2004 og større vækst i det offentlige forbrug end forudsat.  
 
Det øgede pres på arbejdsmarkedet ventes at føre til højere lønstigninger i løbet af 
prognoseperioden. Det er lagt til grund, at merlønstigningen i forhold til udlandet 
forøges frem til 2007, jf. figur 1.10a. 
 

Figur 1.10a   Figur 1.10b   
Stigning i lønomkostninger i Danmark og 
udlandet (industri) 
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Kilde:  Danmarks Statistik, EU-kommissionen (Economic Forecast Spring 2006) og egne beregninger. 
 
Outputgabet er bestemt ved forskellen mellem potentielt og faktisk BNP. Efter at 
have været svagt negativt i 2004 vurderes det, at outputgabet blev positivt i 2005, og 
at det vil blive udvidet yderligere i løbet af 2006 og 2007, jf. figur 1.10b. Det indikerer 
et tiltagende kapacitetspres i dansk økonomi. 
 
Den stedfundne renteudvikling siden begyndelsen af 2002 skønnes alt i alt at have 
øget niveauet for BNP mærkbart. I lyset af den senere tids stigning i renteniveauet 
skønnes renteudviklingen dog at give et negativt bidrag til BNP-væksten i 2007.  
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I lyset af det aktuelt høje økonomiske aktivitetsniveau er udfordringen at sikre fortsat 
fremgang, uden at der opstår yderligere pres på lønninger og priser. Det er derfor 
vigtigt, at finanspolitikken i 2007 ikke bidrager til at forøge den økonomiske aktivitet. 
Det kan sammen med kommende gradvise rentestigninger bidrage til en blød landing 
for dansk økonomi. Fortsat forholdsvis høje oliepriser vil trække i samme retning. 
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Appendiks 1.1 
Resumé af prognosen og dens ændringer 

Opsvinget, som begyndte i slutningen af 2003, fortsatte i 2005. Ifølge de nyeste nati-
onalregnskabstal blev BNP-væksten 3,6 pct. for 20051. Fremadrettet ventes ligeledes 
en pæn, men mere afdæmpet fremgang i den økonomiske aktivitet i overkanten af 
det langsigtede vækstpotentiale. BNP-væksten ventes at blive 2,7 pct. og 2,0 pct. i 
henholdsvis 2006 og 2007.  
 
Det igangværende opsving var i starten hovedsageligt drevet af den indenlandske ef-
terspørgsel, specielt privatforbruget. I løbet af 2005 blev opsvinget bredere funderet 
med større vækstbidrag fra investeringerne og eksporten. I 2006 ventes en aftagende 
vækst i privatforbruget, som opvejes af et stigende vækstbidrag fra investeringerne, 
således at vækstbidraget fra den indenlandske efterspørgsel er uændret. Importen sti-
ger kraftigt blandt andet som følge af kapacitetspresset i den danske økonomi. Som 
følge heraf falder vækstbidraget fra nettoeksporten. BNP-væksten i 2006 bliver der-
for mere afdæmpet end i 2005. Vækstbidraget fra den indenlandske efterspørgsel 
ventes at aftage fra 2006 til 2007. Da den mere moderate vækst i den indenlandske 
efterspørgsel ikke helt opvejes af et øget vækstbidrag fra nettoeksporten, falder BNP-
væksten fra 2006 til 2007. 
 
Den relativt kraftige fremgang i BNP på 3,6 pct. i 2005 betød, at outputgabet – for-
skellen mellem faktisk og beregnet potentiel produktion – blev positivt i 2005 efter et 
par år med et vist negativt outputgab. Outputgabet tiltog til 0,9 pct. af BNP i 2005 og 
ventes yderligere at tiltage til omkring 1,6 pct. i 2006 og 1,7 pct. i 2007. Udviklingen i 
outputgabet afspejler en situation med høj udnyttelse af produktionskapaciteten samt 
mangel på ledig kvalificeret arbejdskraft.  
 
Skønnet for BNP-væksten i både 2006 og 2007 er justeret op med 0,1 pct.-enheder i 
forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2006, jf. appendiks 1.2 for en modelbaseret de-
komponering af ændrede skøn i forhold til majvurderingen.  
 
Prognosen for centrale samfundsøkonomiske størrelser og ændringerne heri i for-
hold til majredegørelsen fremgår af figur A.1a-6b og tabel A.1. 
 
Husholdningernes reale disponible indkomster skønnes at vokse med omkring 2 pct. i 
både 2006 og 2007, hvilket er ½ pct.-enhed mere end i 2005. I 2006 ventes en kraftig 
vækst i de reale lønindkomster som følge af den store stigning i beskæftigelsen og 
pæne fremgang i reallønnen. I 2007 ventes vækstbidraget fra den reale lønsum fortsat 
at blive ret højt, om end det reduceres noget i forhold til 2006. I 2007 forøges real-
lønsstigningen pr. beskæftiget som følge af den ventede forøgelse af lønstigningstak-

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 De anførte reale vækstrater er baseret på 2000-priser. Opgjort i kædede værdier var BNP-væksten 3,2 pct. i 2005. 



 

 

Appendiks 1.1. Resumé af prognosen og dens ændringer 

30 Økonomisk Redegørelse · August 2006 

ten og den lidt lavere forbrugerprisstigning på grund af det forudsatte fald i oliepri-
sen, men til gengæld skønnes stigningen i beskæftigelsen at blive betydelig mindre 
end i 2006. 
 
Skønnene for stigningen i de reale disponible indkomster i 2006 er svagt opjusteret 
med 0,1 pct.-enhed i forhold til majvurderingen, mens stigningen er nedjusteret med 
0,3 pct.-enheder i 2007. 
 
Det private forbrug viste en kraftig realvækst på omkring 3¾ pct. i både 2004 og 2005. 
Den høje forbrugsvækst skyldes det lave renteniveau, stigende ejerboligpriser, fal-
dende ledighed samt en ret stor indkomstfremgang i 2004 som følge af skattenedsæt-
telserne fra begyndelsen af året samt Forårspakken. Det er ikke mindst bilkøbene, 
der er steget. Med fortsatte stigninger i boligpriserne og fald i ledigheden ventes også 
i 2006 en solid vækst i privatforbruget på 3,1 pct. I 2007 aftager stigningstakten i pri-
vatforbruget til 2 pct. blandt andet som følge af forventningen om stigende renter og 
væsentligt aftagende prisstigningstakter på boligmarkedet.  
 
I forhold til majvurderingen er væksten i privatforbruget opjusteret med 0,6 pct.-
enheder i 2006 og 0,2 pct.-enheder i 2007. Opjusteringen skal blandt andet ses i lyset 
af opjusteringen af kontantprisstigningerne på boligmarkedet, der via en stigning i 
husholdningernes formue bidrager positivt til privatforbruget. Også den ventede 
stigningen i husholdningernes disponible indkomster og fortsatte faldende ledighed 
bidrager til den højere forbrugsvækst. Den høje vækst i privatforbruget i 1. kvartal 
2006 var større end ventet i maj. Opjusteringen af forbrugsskønnet i 2007 skal pri-
mært ses i sammenhæng med den forventede højere vækst i husholdningernes for-
mue.  
 
De seneste års fremgang i privatforbruget har medført en faldende opsparingskvote. 
Faldet ventes at fortsætte i 2006, hvorefter den forventede afdæmpning af forbrugs-
væksten i 2007 resulterer i en tiltagende opsparingskvote i 2007. Husholdningernes 
opsparingskvote ventes at ligge under det historiske gennemsnit i både 2006 og 2007. 
 
Priserne på ejerboliger er steget markant og med tiltagende styrke gennem de senere 
år. Kontantprisen på enfamiliehuse skønnes at vokse med 22 pct. i 2006 og 6 pct. i 2007. 
Det indebærer en meget begrænset kvartalvis stigning i resten af 2006 og gennem 
2007. Stigningen i kontantprisen ser således ud til at afdæmpes blandt andet som føl-
ge af renteforhøjelserne. Med baggrund i de seneste oplysninger er den skønnede 
kontantprisstigning opjusteret med 5 og 1 pct.-enhed(er) for henholdsvis 2006 og 
2007. 
 
Investeringerne i boligbyggeri skønnes at vokse realt med 10 og 6 pct. i henholdsvis 
2006 og 2007 efter en gennemsnitlig årlig stigning på 11½ pct. i perioden 2003-2005. 
I forhold til majvurderingen er der tale om en opjustering i 2006 og 2007 på hen-
holdsvis 2 og 1 pct.-enhed(er), hvilket blandt andet skyldes højere af kontantpriser på 
ejerboliger.  
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Figur A.1a  Figur A.1b  
Den reale BNP-vækst Ændringer i beskæftigelsen 
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Figur A.2a  Figur A.2b  
Ændringer i arbejdsstyrken  Ledigheden 
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Figur A.3a  Figur A.3b  
Stigning i timelønnen Stigning i forbrugerpriserne 
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Det private, ikke-støttede boligbyggeri har bidraget til den samlede stigning i boligin-
vesteringerne med tiltagende styrke de seneste år. Det skal ses i sammenhæng med 
de kraftige prisstigninger på ejerboliger, som gør det mere attraktivt at igangsætte ny-
byggeri. I prognoseårene vurderes byggeriet af private, ikke-støttede boliger fortsat at 
være den drivende kraft bag fremgangen i boliginvesteringerne. Der forventes en 
stigning i antallet af tilsagn og påbegyndelser i det støttede boligbyggeri i 2006, men i 
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2007 forventes det støttede boligbyggeri at bidrage negativt til de samlede boliginve-
steringer. 
 

Figur A.4a  Figur A.4b  
Realvækst i det private forbrug Realvækst i de faste erhvervsinvesteringer 
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Figur A.5a  Figur A.5b  
Realvækst i eksporten af varer og tjenester Realvækst i importen af varer og tjenester 
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Figur A.6a  Figur A.6b  
Saldoen på betalingsbalancens løbende 
poster 

Saldoen på de samlede offentlige finanser 
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I 2006 er realvæksten i det offentlige forbrug opjusteret fra 0,5 pct. til 1,1 pct., mens re-
alvæksten i 2007 er opjusteret med 0,5 pct.-enheder til 1,0 pct. Opjusteringen i 2006 
kan henføres til forventede merudgifter i amter og kommuner på baggrund af op-
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lysninger i forhandlingerne om den samlede kommunale sektors økonomi for 2007 
indgået i juni 2006. Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i 
fremtiden – herunder globaliseringspuljen til forskning, uddannelse og innovation – 
vil øge det offentlige forbrug i 2007.  
 
De offentlige investeringer forudsættes at vokse med godt 8 pct. i 2006 og falde med 10 
pct. i 2007. Skønnet for de offentlige investeringer i 2007 er – i overensstemmelse 
med de indgåede aftaler om kommunernes økonomi – lidt lavere end i majvurderin-
gen. 
  

Tabel A.1   
Sammenligning med majvurderingen af skønnene for 2006 og 2007 på udvalgte områder 

 
  2006 2007  

  Maj Aug. Maj Aug.  
 Realvækst, pct.   
 Privat forbrug 2,5 3,1 1,8 2,0  
 Samlet offentlig efterspørgsel 1,1 1,6 0,0 0,2  
 - heraf offentligt forbrug 0,5 1,1 0,5 1,0  
 - heraf offentlige investeringer 9,6 8,1 -7,4 -10,0  
 Boligbyggeri 8,0 10,0 5,0 6,0  
 Faste erhvervsinvesteringer 9,7 11,2 5,0 5,0  
 I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 3,5 4,3 2,0 2,2  
 Lagerændringer1) 0,0 0,1 -0,1 0,0  

 I alt indenlandsk efterspørgsel 3,5 4,4 1,8 2,2  
 Eksport 5,3 6,5 3,8 3,4  
 - heraf industrieksport 7,4 8,2 5,2 4,6  

 Samlede efterspørgsel 4,1 5,1 2,5 2,6  
 Import 7,2 10,3 3,7 3,8  
 - heraf vareimport2) 8,8 12,4 3,8 4,1  

 BNP 2,6 2,7 1,9 2,0  
 Bruttoværditilvækst 2,6 2,5 1,9 1,9  
 - heraf i private byerhverv3) 3,5 3,3 2,6 2,5  
  

Ændring i 1.000 personer      

 Arbejdsstyrke, i alt 0 3 0 1  
 Beskæftigelse, i alt 26 33 6 7  
 - heraf i den private sektor 26 33 6 7  
 - heraf i offentlig forvaltning og service 0 0 0 0  
 Ledighed -26 -30 -6 -7  
  

1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
2) Ekskl. skibe og fly samt energi. 
3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 
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Tabel A.1 (fortsat)  
Sammenligning med majvurderingen af skønnene for 2006 og 2007 på udvalgte områder 

 
  2006 2007  

  Maj Aug. Maj Aug.  
 Stigning, pct.   
 Eksportpriser, varer 4,0 4,3 0,5 1,0  
 Importpriser, do. 3,9 3,8 0,9 0,7  
 Bytteforhold, do. 0,1 0,5 -0,4 0,3  
 Kontantpris for enfamiliehuse 17,0 22,0 5,0 6,0  
 Forbrugerprisindeks 2,0 2,0 1,8 1,8  
 Timeløn 3,4 3,6 4,2 4,2  
 Real disponibel indkomst, privat sektor 5,2 5,0 2,9 3,7  
 Real disponibel indkomst, husholdninger, 

korrigeret4) 1,9 2,0 2,5 2,2 
 

 Timeproduktiviteten i private byerhverv5) 1,8 1,2 2,2 2,1  
       
 Pct.      
 Opsparingskvoten i den private sektor 29,2 28,8 29,9 30,0  
 Rente, 10-årige statsobligation 4,0 4,0 4,3 4,4  
 Rente, 30-årige realkreditobligation 5,4 5,4 5,6 5,7  
       
 De centrale balancestørrelser      
 Betalingsbalancesaldo 36,7 26,7 42,0 28,4  
 Offentlig saldo 45,8 50,1 48,8 47,8  
 Ledighed (1.000 personer) 131,0 127,0 125,0 120,0  
       
 Eksterne forudsætninger      
 Handelsvægtet, BNP-vækst i udl., pct. 2,8 2,8 2,5 2,5  
 Eksportmarkedsvækst6, pct.  7,3 6,9 5,9 5,6  
 Dollarkurs (kr. pr. dollar) 6,1 6,0 6,1 5,9  
 Oliepris, US-$ pr. td. 70,0 70,0 63,0 63,0  
 Oliepris, kr. pr. td. 427,2 418,3 382,7 370,2  
  

4) Korrigeret for SP (hvilket påvirker stigningstakterne i 2002 og 2004) og individuelle pensionsordninger    
  i livsforsikringsselskaber og pensionskasser. 
5) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 
6) Beregningsmetoden for eksportmarkedsvæksten er ændret i forhold til majredegørelsen. Med den nye    
 metode ville tallene i maj have været henholdsvis 6,8 og 5,6 pct. i 2006 og 2007 
Kilde:  EU-kommisionen, OECD og egne skøn og forudsætninger. 
 

 

 
Efter en betydelig stigning på 8,9 pct. i 2005 ventes årsstigningstakterne i erhvervenes 
faste investeringer at øges yderligere i 2006 til godt 11 pct. blandt andet som følge af den 
voksende kapacitetsudnyttelse. I 2007 ventes en mere afdæmpet vækst i erhvervsin-
vesteringerne på 5 pct. Skønnet for væksten i de faste investeringer er opjusteret med 
1½ pct.-enhed for 2006 og uændret for 2007. 
  
Væksten i den samlede eksport vurderes at blive på 6,5 pct. og 3,4 pct. i henholdsvis 
2006 og 2007, mens fremgangen i importen vurderes at blive 10,3 pct. og 3,8 pct. i 
prognoseårene. Væksten i den samlede eksport er dermed opjusteret med 1,2 pct.-
enheder i 2006 og nedjusteret med 0,4 pct.-enheder i 2007. Væksten i den samlede im-
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port er opjusteret med 3,1 og 0,1 pct.-enhed(er) i henholdsvis 2006 og 2007 i forhold 
til majvurderingen. Nettoeksportens bidrag til BNP-væksten skønnes at blive på -1,6 
pct.-enheder i 2006 og tiltage til -0,2 pct.-enheder i 2007.  
 
I 2006 og 2007 ventes væksten i den samlede vareeksport at blive på henholdsvis 6,6 
pct. og 3,5 pct. Skønnet for 2006 er opjusteret med 1,0 pct.-enhed i forhold til maj-
vurderingen blandt andet som følge af øgede forventninger til væksten i industrieks-
porten. Væksten i eksporten af energi er opjusteret med 3,7 pct.-enheder, så der nu 
skønnes et fald på 1,0 pct. i energieksporten i 2006. I 2007 forudses væksten i vare-
eksporten at aftage noget, blandt andet som følge af at øget lønpres, tiltagende knap-
hed på arbejdskraft og en nedgang i eksportmarkedsvæksten kan have en dæmpende 
effekt på væksten i industrieksporten.  
 
Der var en pæn fremgang i tjenesteeksporten i 1. kvartal 2006, men udviklingen er 
svær at bedømme på grund af omlægningen af betalingsbalancestatistikken og mulige 
effekter fra forrige års virksomhedsovertagelse inden for rederierhvervet. Der regnes 
med en aftagende fremgang i tjenesteeksporten i prognoseperioden.  
 
De seneste nationalregnskabstal viser en særdeles kraftig vækst i vareimporten i 1. 
kvartal 2006. Fremgangen skyldes blandt andet en usædvanlig stor stigning i danske 
skibe og flys køb af brændstof (bunkring) og proviant i udlandet, men skal også ses i 
lyset af den markante vækst i den samlede efterspørgsel. Den kraftige stigning i 1. 
kvartal var væsentligt større end ventet i majredegørelsen, hvilket har givet anledning 
til en betydelig opjustering af skønnet for væksten i vareimporten i 2006 på 3,6 pct.-
enheder til 12,5 pct. Den ventede nedgang i den samlede efterspørgselsvækst i 2007 
forudses at virke afdæmpende på væksten i importen af varer, der skønnes at aftage 
til 4,1 pct. 
 
I lighed med tjenesteeksporten voksede importen af tjenester ganske pænt i 1. kvartal 
2006, men igen vanskeliggør statistikomlægningen og den førnævnte virksomheds-
overtagelse en fortolkning af udviklingen. Væksten i den samlede import for 2006 
som helhed ventes at blive særdeles kraftig på 10,3 pct., men i takt med at den sam-
lede efterspørgselsvækst aftager, skønnes opgangen i importen at blive mere afdæm-
pet i 2007.  
 
Den ventede aktivitetsfremgang i 2006 skønnes at føre til, at den private beskæftigelse vil 
vokse med 33.000 personer i 2006 og med yderligere 7.000 personer i 2007. I 2005 
steg beskæftigelsen med 29.000 personer. Stigningen i prognoseårene ventes hoved-
sageligt at ske i serviceerhvervene. Aktivitetsfremgang inden for bygge- og anlægs-
sektoren fortsætter i prognoseårene, men det skønnes, at den lave ledighed blandt 
visse faggrupper begrænser fremgangen i beskæftigelsen. Industribeskæftigelsen er 
faldet gennem de seneste år, hvilket forventes at fortsætte. Industribeskæftigelsen 
ventes dog at falde mindre end de foregående år. Stigningen i den private beskæfti-
gelse er opjusteret med 7.000 personer i 2006 og 1.000 personer i 2007 i forhold til 
majvurderingen. 
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Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service forudsættes at forblive stort set uændret i 
2006 og 2007. 
 
Fra 2004 til 2005 er arbejdsstyrken vokset med i alt 18.000 personer. I prognoseperio-
den ventes en lille stigning i arbejdsstyrken på 3.000 personer som følge af den gun-
stige konjunkturudvikling og strukturelle tiltag på arbejdsmarkedet. Den demografi-
ske udvikling trækker i retning af et fald i arbejdsstyrken, som anslås til 14.000 perso-
ner fra 2005 til 2007, mens tiltag på arbejdsmarkedet, herunder afskaffelsen af over-
gangsydelsen og integrationsaftalen samt elementer i velfærdsaftalen kan bidrage til 
en strukturel stigning i arbejdsstyrken, som med nogen usikkerhed vurderes til 8.000 
personer. De gunstige konjunkturer kan på kort sigt øge arbejdsstyrken med måske 
10.000 personer.  
 
Den registrerede ledighed udgjorde 157.000 personer på årsbasis i 2005 og skønnes at 
falde til 127.000 personer i 2006 og 120.000 personer i 2007. Faldet i den registrerede 
ledighed skal især ses på baggrund af den stigende private beskæftigelse. Skønnene 
for den registrerede ledighed er nedjusteret med 4.000 personer i 2006 og 5.000 per-
soner i 2007 i forhold til majvurderingen. I juni 2006 var den sæsonkorrigerede regi-
strerede ledighed godt 123.000 personer, hvilket er et fald på godt 62.000 personer 
siden december 2003, hvor den senest toppede med omkring 185.000 personer. Le-
dighedsprocenten i juni var 4,5 pct. ifølge Danmarks Statistik, hvilket er den laveste i 
de sidste 30 år.  
 
Den registrerede ledighed vurderes hermed at nå ned på et nyt rekordlavt niveau, 
som er under det anslåede strukturelle niveau. Den fortsatte fremgang i aktiviteten 
kombineret med den rekordlave ledighed medfører pres på arbejdsmarkedet. Det 
kan føre til knaphedsbetingede lønstigninger, men samtidigt får personer på randen 
af arbejdsmarkedet bedre mulighed for at komme i beskæftigelse.  
 
Lønstigningstakten for den private sektor ventes at blive uændret på 3,6 pct. i 2006 
ligesom i 2005 og tiltage til 4,2 pct. i 2007 som en konsekvens af det forventede tilta-
gende pres på arbejdsmarkedet. I 2006 ventes stigningstakten at være 0,2 pct.-
enheder højere end skønnet i majvurderingen. For 2007 er skønnet uændret. 
 
For 2006 og 2007 forventes en forbrugerprisinflation på henholdsvis 2,0 pct. og 1,8 pct. 
Skønnene for begge prognoseår er uændret i forhold til majredegørelsen. På bag-
grund af udviklingen de seneste måneder er skønnet for bidraget til den samlede in-
flation i 2006 fra energi samt den indenlandske inflation (herunder fødevarer) øget, 
mens skønnet for bidraget fra importvarer eksklusive energi er mindsket. Den afta-
gende inflationstakt fra 2006 til 2007 skyldes primært, at energipriserne forudsættes 
at falde gennem året.  
 
De seneste månedlige tal for betalingsbalancen viser en svækkelse af saldoen på de lø-
bende poster i 1. halvår 2006 i forhold til samme periode i 2005. Udviklingen kan 
blandt andet henføres til den kraftige vækst i udgifterne til bunkring mv., men skyl-
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des også en nedgang i overskuddet fra handlen med øvrige varer. Overskuddet på 
betalingsbalancen ventes at aftage fra 41,4 mia. kr. i 2005 til 26,7 mia. kr. i 2006 og 
28,4 mia. kr. i 2007, svarende til 1,6 og 1,7 pct. af BNP. De skønnede overskud er i 
forhold til majvurderingen nedjusteret med 10,0 mia. kr. og 13,6 mia. kr. for hen-
holdsvis 2006 og 2007, hvilket primært kan henføres til lavere forventninger til over-
skuddet på vare- og tjenestebalancen.  
 
Udlandsgælden blev elimineret i løbet af 2005, og Danmarks nettoaktiver over for 
udlandet er ultimo 1. kvartal 2006 opgjort til 47 mia. kr. eller 2,9 pct. af BNP. Blandt 
andet på baggrund af de skønnede overskud på betalingsbalancen ventes nettoakti-
verne at tiltage yderligere i prognoseperioden. Nettoformuen over for udlandet vur-
deres at udgøre 4,5 og 6,1 pct. af BNP i henholdsvis 2006 og 2007.  
 
Overskuddet på de samlede offentlige finanser er af Danmarks Statistik foreløbigt op-
gjort til 61¼ mia. kr. i 2005 eller 3,9 pct. af BNP. På baggrund af den nye vurdering 
af samfundsøkonomien og forudsætningerne om den økonomiske politik skønnes 
overskuddet på den offentlige saldo at blive godt 50 mia. kr. i 2006 og ca. 47¾ mia. 
kr. i 2007. 
 
De skønnede offentlige overskud er opjusteret med 4¼ mia. kr. i 2006 og nedjusteret 
med 1 mia. kr. i 2007 sammenlignet med majvurderingen. Opjusteringen af den of-
fentlige saldo i 2006 og nedjusteringen i 2007 er afledt af flere modsatrettede bevæ-
gelser. I retning af større offentligt overskud trækker højere indtægtsskøn for person-
skatter mv. og arbejdsmarkedsbidrag samt en opjustering af de forventede momsind-
tægter. Større forventet provenu fra registreringsafgiften skønnes også at forbedre 
den offentlige saldo. På den anden side er det offentlige forbrug (herunder borgernæ-
re serviceudgifter) opjusteret – primært afledt af kommuneaftalerne for 2007. Samti-
dig forudsættes aftalen om fremtidens velfærd og velstand og investeringer i fremti-
den fra juni 2006 at øge det offentlige forbrug i 2007. Provenuet fra pensionsafkast-
skatten er desuden nedjusteret i prognoseårene. 
 
Skønnet for den strukturelle offentlige saldo, der er korrigeret for konjunkturudviklin-
gen og andre midlertidige forhold (såsom sving i provenuet af pensionsafkastskatten 
og olieprisen), udgør ca. 1¼ pct. af BNP i gennemsnit i perioden 2004-2007. Det er i 
den øvre del af det tidligere opstillede målinterval på ½ til 1½ pct. af BNP frem til 
2010, og skønnene for 2006 og 2007 er uændrede i forhold til majredegørelsen.  
 
Den offentlige bruttogæld (ØMU-definition) ventes at falde fra 36 pct. af BNP ultimo 
2005 til 25 pct. af BNP ved udgangen af 2007. Nettogælden i stat og kommuner skøn-
nes at falde fra 8¾ pct. af BNP ultimo 2005 til 2¼ pct. af BNP ultimo 2007. 
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Appendiks 1.2 
Årsager til ændrede skøn 

I det følgende foretages en modelbaseret dekomponering af ændrede skøn for cen-
trale størrelser i forhold til majvurderingen. Dekomponeringen er baseret på ADAM-
modellen. Ændringerne i skønnene i forhold til maj opdeles overordnet på udlands-
forhold, offentlige indtægter og udgifter samt adfærdsændringer.  
 
I forhold til majvurderingen er skønnet for BNP-væksten opjusteret med 0,1 pct.- 
enhed i både 2006 og 2007 til henholdsvis 2,7 pct. og 2,0 pct., jf. tabel B.1.  
 

Tabel B.1 
Modelberegnede bidrag til ændrede skøn for BNP-vækst siden maj 

 
    
  2006 2007 

 Pct.-enheder   

 ØR, maj06-skøn for BNP-vækst  2,6 1,9 
 Udlandsforhold:   
 - Markedsvækst  0,0 0,0 
 - Priser i udlandet, inkl. valuta  0,0 0,1 
 - Energipriser  0,0 0,0 
 - Udenlandske renter  0,0 0,0 
 Udlandsforhold i alt  0,0 0,0 
 Offentlige indtægter og udgifter 0,1 0,1 
 Adfærdsændringer:   
 - Forbrugstilbøjelighed  0,2 0,1 
 - Investeringstilbøjelighed  -0,1 0,0 
 - Importkvoter og markedsandele  -0,4 -0,1 
 - Boligmarked, herunder ejendomspriser  0,1 0,1 
 - Andet  0,1 -0,2 
 Adfærdsændringer i alt  -0,1 -0,1 
 I alt  0,1 0,1 
 ØR, aug06-skøn for BNP-vækst  2,7 2,0 
  

Anm.: Beregningerne er foretaget på ADAM. På grund af afrunding kan summen af bidragene fra de enkelte 
komponenter afvige fra den samlede ændring. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

De nye forudsætninger vedrørende udenlandske forhold påvirker ikke skønnet for 
BNP-væksten i 2006.  
 
Ændrede forudsætninger vedrørende de offentlige indtægter og udgifter giver isoleret 
set anledning til, at BNP-væksten for 2006 opjusteres med 0,1 pct.-enhed. Det af-
spejler blandt andet kommunale merudgifter, der primært er afledt af kommuneafta-
len fra juni 2006. 
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Forbrugstilbøjeligheden i 2006 ventes nu at være lidt stærkere end vurderet i maj, 
hvilket blandt andet skal ses i lyset af den markante vækst i privatforbruget i 1. kvar-
tal samt det høje niveau for forbrugertilliden i 1. halvår. Det bidrager isoleret set til 
en opjustering af den økonomiske vækst i 2006. Samtidig er skønnet for ejendoms-
prisstigningerne større end tidligere vurderet, hvilket blandt andet via øgede boligin-
vesteringer ligeledes bidrager til en højere BNP-vækst. I modsat retning trækker 
navnlig en opjustering af importkvoten. Samlet set har ændrede forventninger til den 
økonomiske adfærd en lille negativ effekt på skønnet for BNP-væksten i indeværen-
de år. 
 
For 2007 er den skønnede vækst i BNP opjusteret med 0,1 pct.-enhed i forhold til 
maj. Opjusteringen kan blandt andet henføres til forudsætninger om en højere effek-
tiv kronekurs, der isoleret set løfter det private forbrug via en nedadgående effekt på 
priserne. Ændrede udlandsforudsætninger giver samlet anledning til en marginal op-
justering af skønnet for den økonomiske vækst. 
 
Nye forudsætninger vedrørende offentlige indtægter og udgifter har en positiv effekt 
på BNP-væksten i 2007. Det afspejler blandt andet velfærdsaftalen, som øger de of-
fentlige forbrugsudgifter med 2 mia. kr. i 2007 i forhold til de beregningstekniske 
forudsætninger som lå til grund for majredegørelsen.  
 
En større importkvote bidrager negativt til BNP-væksten i 2007, mens en opjustering 
af forbrugstilbøjeligheden trækker i modsat retning. Samtidig er der et positivt bidrag 
fra øgede forventninger til fremgangen i ejendomspriserne i 2006 og 2007. Ifølge 
modellen har opjusteringen af huspriserne i 2006 en forsinket virkning på dels bolig-
investeringerne og dels (via formueeffekter) det private forbrug i 2007. Samlet set gi-
ver adfærdsændringer isoleret set anledning til en lille nedjustering af skønnet for 
BNP-væksten. 
 
Inflation og betalingsbalance 
Skønnet for inflationen i 2006 (målt ved den implicitte forbrugsdeflator) er siden maj 
blevet nedjusteret med 0,1 pct.-enhed, mens skønnet for 2007 er uændret, jf. tabel B.2.  
 
Samlet set fører nye udlandsforudsætninger isoleret set til en nedjustering af inflatio-
nen i 2006 og 2007, der navnlig kan henføres til nedjusteringen af væksten i import-
priserne. I modsat retning trækker virkningen af en opjustering af væksten i uden-
rigshandelspriserne på energi, der er foretaget, selvom de nye skøn for olieprisen er 
lidt lavere i kroner. 
 
Adfærdsændringerne bidrager isoleret set til en opjustering af inflationen i 2007, hvor 
tiltagende kapacitetspres har en opadgående effekt på den indenlandske prisudvik-
ling.  
 



 

 

  Appendiks 1.2. Årsager til ændrede skøn

 Økonomisk Redegørelse · August 2006 41 

Tabel A.2  
Modelberegnede bidrag til ændrede skøn for inflation og betalingsbalancen  
 

     
  2006 2007  

 
 Inflation 

Betalings-
balance Inflation 

Betalings-
balance 

 

  Pct. Pct. af BNP Pct. Pct. af BNP  
 ØR, maj06 1,9 2,3 1,8 2,5  
 Nyt niveau i 2005 - 0,1  0,1  
 Udlandsforhold:      
 - Markedsvækst 0,0 0,0 0,0 0,0  
 - Priser i udlandet, inkl. valuta -0,3 0,3 -0,3 0,5  
 - Energipriser 0,2 0,0 0,1 0,2  
 - Udenlandske renter 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Udlandsforhold i alt -0,1 0,3 -0,2 0,7  
 Offentlige indtægter og udgifter 0,0 0,0 -0,1 -0,1  
 Adfærdsændringer i alt 0,0 -1,1 0,2 -1,6  
 I alt  -0,1 -0,6 0,0 -0,8  
 ØR, aug06 1,8 1,6 1,8 1,7  
  

Anm.: Beregningerne er foretaget på ADAM. På grund af afrunding kan summen af bidragene fra de enkelte 
komponenter afvige fra den samlede ændring. 

Kilde:  Egne beregninger. 
 

 

 
Betalingsbalanceoverskuddet er nedjusteret i begge prognoseår, og der ventes nu et 
overskud på 1,6 og 1,7 pct. af BNP i henholdsvis 2006 og 2007, jf. tabel B.2. I den 
nye prognoses talgrundlag indgår et større overskud for betalingsbalancen i 2005 end 
ventet i majredegørelsen. Det fører med over i 2006 og 2007 og indebærer isoleret 
set, at betalingsbalancen i pct. af BNP opjusteres med 0,1 pct.-enhed i begge år.  
 
Ændrede udlandsforudsætninger påvirker skønnet for overskuddet på de løbende 
poster positivt, hvilket blandt andet skyldes lavere forventninger til væksten i im-
portpriserne samt opjusteringen af væksten i udenrigshandelspriserne på energi. 
  
Den samlede nedjustering af betalingsbalanceunderskuddet kan primært henføres til 
nye adfærdsforudsætninger. Skønnet for de løbende poster påvirkes således negativt 
af blandt andet større importkvoter, højere ejendomspriser samt øgede forventninger 
til forbrugstilbøjeligheden. Samlet set giver ændrede adfærdsforudsætninger isoleret 
set anledning til en nedjustering af betalingsbalancen i pct. af BNP på 1,1 og 1,6 pct.-
enheder i henholdsvis 2006 og 2007. 
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2. International økonomi og finansielle markeder 

Der ventes fortsat kraftig vækst i verdensøkonomien på 4,7 pct. i år og 4,3 pct. næste år, hvilket 
er lidt mindre end rekordniveauet på over 5 pct. i 2004. Den lidt langsommere vækst skyldes først 
og fremmest udviklingen i USA, hvor der nu er tegn på en mere afdæmpet vækst efter en årrække 
med stærkt stigende indenlandsk efterspørgsel. Tendensen modvirkes på globalt niveau af øget vækst 
i bl.a. Europa og Japan. 
 
Væksten i USA var 3,5 pct. i 2005, men ventes at aftage til 3,2 pct. og 2,7 pct. i henholdsvis 
2006 og 2007. Afdæmpningen skyldes bl.a. de pengepolitiske stramninger, den høje oliepris og den 
igangværende afkøling af boligmarkedet. 
 
Tendensen til indsnævring eller udjævning af forskellene i vækstraterne i USA, Japan og Europa 
kan give et vist bidrag til den nødvendige afvikling af de betydelige globale ubalancer, der er opbygget 
i de senere år. Hvis USA mere markant skal nedbringe sit betalingsbalanceunderskud kræves 
imidlertid højere opsparing i USA, hvilket kan indebære lavere vækst i en periode. Ubalancerne er 
en central risikofaktor for verdensøkonomien. En større opbremsning i efterspørgslen i USA kan 
udløse svækkede globale konjunkturer, især hvis investorerne på et tidspunkt mister tilliden til ame-
rikansk økonomi og begynder at kræve højere renter for at finansiere det amerikanske betalingsba-
lanceunderskud. 
 
Forudsætningerne for øget vækst i euroområdet er fortsat til stede, og efter en skuffende vækst i 
2005 ser euroområdets økonomi nu ud til endelig at komme op i tempo. Ledigheden er faldet yderli-
gere, hvilket understøtter privatforbruget, ligesom stigende forbruger- og erhvervstillid peger på en bed-
re udvikling fremadrettet. Nettoeksporten støttes af den fortsatte vækst i den globale økonomi, om 
end styrkelsen af euroen over for især dollaren trækker i den modsatte retning. De fortsat relativt 
høje energipriser udgør en risiko for væksten. 
 
Væksten i Storbritannien er tiltaget i de seneste kvartaler efter en noget svag udvikling siden sidste 
del af 2004. Den øgede fremgang trækkes navnlig af den indenlandske efterspørgsel, der blandt an-
det er styrket som følge af fornyet opgang i boligprisstigningerne. BNP-væksten skønnes at blive 2,6 
pct. i 2006 og 2,8 pct. i 2007. 
 
For Sverige og Norge er vækstudsigterne gode. Væksten i svensk økonomi var 2,7 pct. i 2005 og 
ventes at blive 3,6 pct. og 3,0 pct. i henholdsvis 2006 og 2007. Norge havde en høj aktivitetsfrem-
gang på 3,7 pct. for fastlandsøkonomien i 2005, og fremgangen vurderes at aftage til 3,0 pct. i 
2006 og 2,1 pct. i 2007. Ser man bort fra elektricitetsproduktionen, der var særlig høj forrige år, 
skønnes væksten at blive stort set uændret fra 2005 til 2006. 
  
Pengepolitikken er blevet strammet yderligere i USA, euroområdet og nu også i Japan. Tiltagende 
kerneinflation i USA kan medføre, at den amerikanske centralbank hæver styringsrenten igen, 
men det afhænger bl.a. af, hvor kraftig konjunkturafdæmpningen bliver. I euroområdet ventes yder-
ligere pengepolitiske stramninger i en situation, hvor inflationen fortsat er over 2 pct. Effekten på de 
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lange renter af de pengepolitiske stramninger har været yderst begrænset. Rentekurvens hældning 
er således fladet yderligere ud siden vurderingen i maj. 
 
Den fortsatte globale højkonjunktur har øget efterspørgslen efter råvarer og drevet råvarepriserne op. 
Oliepriserne har været over 78 dollar pr. tønde, men er faldet igen. Den seneste udvikling på både 
spot- og futures-markederne stemmer dog overens med skønnet fra Økonomisk Redegørelse, maj 
2006, på en gennemsnitlig oliepris i 2006 på 70 dollar pr. tønde. Olieprisen forventes at være høj 
en rum tid endnu, men efterhånden som udbud og efterspørgsel tilpasser sig, forventes prisen at falde. 
I 2007 forudsættes et mindre fald til 63 dollar pr. tønde. 
 
 
2.1 Indledning 
Væksten i verdensøkonomien er fortsat høj, men der er nu tydeligere tegn på, at den 
forventede opbremsning er ved at finde sted, ikke mindst i USA, jf. figur 2.1a. Stigen-
de renter samt fortsat høj oliepris dæmper aktiviteten. Kerneinflationen i USA er ste-
get siden Økonomisk Redegørelse, maj 2006, og der vil muligvis være behov for 
yderligere renteforhøjelser.   
 
For resten af verden har ændringerne siden maj været mindre markante. Som forven-
tet er konjunkturudviklingen i Europa, Japan og det øvrige Asien fortsat positiv, i 
Kina endda mere markant end forventet.  
 
Samtidig med at verdensøkonomien i de senere år er vokset kraftigt, er der opbygget 
meget betydelige globale ubalancer i form af store betalingsbalanceunderskud i USA 
og tilsvarende overskud i de olieeksporterende lande samt i Asien, herunder ikke 
mindst i Kina. USA’s betalingsbalanceunderskud udgør næsten 2 pct. af verdens 
BNP, jf. figur 2.1b., hvoraf over halvdelen modsvares af overskud i de olieproduce-
rende lande.  
 
Ud fra en kortsigtet betragtning er ubalancerne udtryk for, at verdensøkonomien har 
været smidig nok til at matche udbud og efterspørgsel på tværs af verdensdelene, og 
at det globale finansielle system har håndteret de modgående finansielle strømme, 
dvs. amerikansk låntagning samt opsparing i de olieproducerende lande og Kina mfl.  
 
Udviklingen vil imidlertid ikke kunne fortsætte på længere sigt. De lande, der har sto-
re betalingsbalanceoverskud og derfor øger deres udenlandske nettoformuer vil 
gradvis øge deres efterspørgsel og dermed import. Ligeledes vil den typiske globale 
investor næppe heller finde det hensigtsmæssigt at have en stadig større andel ameri-
kanske værdipapirer i sin portefølje. Endelig betyder betalingsbalanceunderskuddene 
i USA, at landets nettogæld til udlandet øges. De finansielle ubalancer vil således før 
eller senere kræve lavere efterspørgsel i USA og højere efterspørgsel i de lande, der 
har opbygget udenlandske nettoformuer.  
 
Et stabilt forløb - en ”blød landing” - med forsat høj vækst vil kræve, at tilpasninger-
ne sker gradvis. Det vil ligeledes kræve, at investorerne fortsat har tillid til, at de kan 
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opnå et rimeligt afkast på amerikanske værdipapirer og derfor vil finansiere et ameri-
kansk betalingsbalanceunderskud en tid endnu.  
 
Den afdæmpede stigning i USA’s indenlandske efterspørgsel kan blive begyndelsen 
til en udvikling, hvor øget eksport til Europa og Japan og de olieproducerende lande 
gradvis erstatter vækstbidraget fra den indenlandske efterspørgsel. Den lavere dollar-
kurs kan hjælpe en sådan udvikling på vej. Der er dog behov for, at man fra ameri-
kansk side nedbringer underskuddet på de offentlige finanser og forbedrer incita-
menterne til privat opsparing. Der er ikke aktuelt større initiativer på dagsordenen, 
og det forventes derfor ikke, at de globale ubalancer mindskes i prognoseperioden 
 

Figur 2.1a  Figur 2.1b   
Kvartalsvækst, USA, euroområdet og Japan Betalingsbalancesaldi i udvalgte regioner 
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Kilde:  EcoWin, EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 
Forventningen om, at afdæmpningen af væksten i verdensøkonomien bliver for-
holdsvis moderat underbygges af, at erhvervstilliden fortsat er høj i OECD-området, 
jf. figur 2.2.b. Væksten i verdenshandlen er fortsat pænt høj og væsentlig større end 
BNP-væksten, jf. figur 2.2a, hvilket viser, at der fortsat kan opnås velstandsgevinster 
gennem øget international arbejdsdeling.    
 

Figur 2.2a   Figur 2.2b   
Sæsonkorrigeret årlig vækst i  
verdenshandlen 
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Kilde:  CPB Netherlands Bureau of Economic Analysis, EU-Kommissionen, EcoWin og egne beregninger. 
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Væksten i verdensøkonomien forventes at blive på 4,7 pct. i 2006 og 4,3 pct. i 2007. 
For 2006 er der tale om en mindre opjustering af skønnet i forhold til Økonomisk 
Redegørelse, maj 2006. Det skyldes især en noget højere kinesisk vækst i første halv-
år, end forventet i maj.   
 

Tabel 2.1   
Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 

 
  2000-20041) 2005 2006 2007  
    Maj Aug. Maj Aug.  

 Pct. realvækst        
 Verden 3,6 4,6 4,6 4,7 4,3 4,3  
 USA 2,3 3,5 3,2 3,2 2,7 2,7  
 Euroområdet 1,9 1,3 2,1 2,1 1,8 1,8  
 UK 2,8 1,8 2,4 2,6 2,8 2,8  
 Norge2) 2,2 3,7 2,7 3,0 2,1 2,1  
 Sverige 2,6 2,7 3,4 3,6 3,0 3,0  
 EU25 1,9 1,6 2,3 2,3 2,2 2,2  
 Japan 1,1 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4  
 Asien, ekskl. Japan 7,0 7,9 7,5 7,7 7,3 7,4  
 Kina 9,0 9,9 9,8 10,3 8,7 9,0  
 Rusland 6,1 6,4 6,1 6,1 5,9 5,9  
 Latinamerika 2,0 4,3 4,1 4,1 3,7 3,7  
 Eksportmarkedsvækst3) 1,8 3,4 7,3 6,9 5,9 5,6  
  

Anm.:  Handelsvægtene i beregningen af markedsvæksten for eksporten følger vægtene i det effektive krone-
kursindeks. I forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2006, er vægtene opdateret, hvilket giver en mar-
ginalt højere eksportmarkedsvækst.   

1) Gennemsnitlig årlig vækst. 
2) BNP-vækst for fastlands-Norge. 
3)  Selv om BNP-væksten hos Danmarks samhandelspartnere nu skønnes at blive større end forventet i 

maj, er skønnet for eksportmarkedsvæksten nu lavere end i maj. Det skyldes et opdateret estimat for, 
hvordan omverdenens vækst påvirker de danske eksportmuligheder. Havde man anvendt samme esti-
mat som i maj, ville der have været tale om en opjustering af skønnet for eksportmarkedsvæksten i 
2006 til 7,5 pct.  

Kilde:  EU-Kommissionen, Statistisk Sentralbyrå og Finansdepartementet i Norge, Statistics of Russia samt 
 egne beregninger. 

 

   

 
I USA ligger inflationen aktuelt på 4,1 pct. som følge af høje oliepriser, men også sti-
gende kerneinflation.  
 
I takt med dæmpningen af væksten forventes inflationen at aftage gradvis i USA, jf. 
figur 2.3a. Det forventes, at olieprisens udvikling vil bidrage hertil. Alene en stabilise-
ring af olieprisen vil reducere forbrugerprisstigningerne og fremadrettet er der udsigt 
til lavere oliepriser. I euroområdet og i Japan er der plads til yderligere vækst uden 
kapacitetspres og stigning i inflationen. En svækkelse af dollaren kan reducere im-
portpriserne, herunder olieprisen målt i national valuta.   
 
 
 



 

 

 Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder

 Økonomisk Redegørelse · August 2006 47 

Figur 2.3a   Figur 2.3b  
Inflation i USA, euroområdet og Japan MCI-indeks for renter og valutakurser,  

USA og euroområdet 
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Anm.: Inflationen er målt ved forbrugerpriserne. I figur 2.3a angiver de stiplede linjer årsgennemsnit. MCI-indekset 

er beregnet som et vejet gennemsnit af korte og lange nominelle renter og nominelle effektive valutakurser. 
Vægtningen afspejler renternes henholdsvis valutakursernes beregnede betydning for BNP-væksten. En lav 
indeksværdi indikerer en stimulerende effekt på aktiviteten.  

Kilde: EcoWin, egne skøn og beregninger. 
 
De finansielle vilkår har de seneste år været gunstige for væksten, båret af en meget 
lempelig pengepolitik og rigelig likviditet på globalt plan. Men i takt med de penge-
politiske stramninger i primært USA, euroområdet og nu også Japan er de finansielle 
vilkår blevet strammet.  
 
Siden majvurderingen har USA hævet styringsrenten med yderligere 0,25 pct.-
enheder i juni i år, mens den europæiske centralbank har foretaget to renteforhøjelser 
på 0,25 pct.-enheder i henholdsvis juni og august i år. Samtidig har en styrkelse af eu-
roen bidraget til en yderligere stramning af de monetære vilkår i Europa, i modsæt-
ning til USA, hvor dollaren er svækket en anelse siden sidste konjunkturvurdering, jf. 
figur 2.3b.  
 
Også den japanske centralbank er begyndt at stramme pengepolitikken. Japan har 
længe ført en nulrentepolitik på grund af stagnation og deflationære tendenser, men 
der synes nu at være flere positive signaler i japansk økonomi. Den japanske central-
bank har derfor påbegyndt en normalisering af pengepolitikken. Det har medført en 
reduceret likviditetstildeling samtidig med, at den pengepolitiske rente1 blev hævet 
med 0,25 pct.-enheder den 14. juli 2006. Effekten er endnu begrænset, da pengepoli-
tikken fortsat er meget lempelig.  
 
I forhold til sidste konjunkturvurdering er rentekurvens hældning fladet yderligere ud 
– dvs. at de korte renter er steget mere end de lange renter. Således har den stramme-
re pengepolitik i USA og euroområdet kun haft et begrænset gennemslag på de lange 
renter, jf. figur 2.4a. Siden majvurderingen har rentekurven for USA i perioder været 
inverteret – på trods af relativ høj inflation. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Den japanske centralbank har besluttet fremover at benytte den pengepolitiske rente, Uncollateralised Overnight 
Call Rate (target UOCR), som operativt instrument. 
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Figur 2.4a   Figur 2.4b 
Rentekurvens hældning, USA, euroområ-
det og Danmark, 1995- 2006 
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Anm..:  Rentekurvens hældning er opgjort som forskellen mellem den effektive rente på den 2-årige og den 10-årige 

stasobligation. 
Kilde: EcoWin og IMF. 
 
De lange renter ventes fortsat at udvise en moderat stigning i både USA, euroområ-
det og Japan, jf. figur 2.4b. Der er dog betydelig usikkerhed om såvel dollarkurs som 
renteudvikling i lyset af blandt andet de store amerikanske budget- og betalingsbalan-
ceunderskud. 
 
De lange renter er fortsat på et lavt niveau i forhold til den historiske udvikling de 
seneste årtier, jf. Økonomisk Redegørelse, Maj 2005. Det skyldes blandt andet lave risi-
kopræmier kombineret med en høj global opsparing og likviditet.  
 
Risikopræmierne for lange nominelle fordringer, herunder lange obligationer, kan va-
riere meget i forhold til konjunkturerne, men er faldet de seneste år – blandt andet 
som følge af, at inflationsforventningerne fortsat ser ud til at være forankret på et re-
lativt lavt og stabilt niveau. Det betyder, at den kompensation (risikopræmie), som 
investorerne forlanger for usikkerhed omkring inflationsudviklingen, er faldet tilsva-
rende. Det kan imidlertid forekomme overraskende, at presset på inflationen i USA, 
herunder også på kerneinflationen (ekskl. energipriser), endnu ikke har udmøntet sig 
i væsentligt højere lange renter. Forklaringen kan blandt andet være, at den stramme-
re amerikanske pengepolitik har dæmpet inflationsforventningerne.  
 
Dertil kommer, at pensionsselskaberne i høj grad efterspørger obligationer med lang 
varighed for at kunne matche pensionsforpligtelserne, som typisk har en lang varig-
hed. Denne efterspørgsel er blevet forstærket som følge af ændrede regnskabsregler, 
hvilket kan have presset risikopræmierne yderligere ned.  
  
Den høje globale likviditet har også været medvirkende til, at de lange renter er på et 
lavt niveau. Ud over pengepolitikken skyldes den høje globale likviditet blandt andet 
store betalingsbalanceoverskud og en lav forbrugstilbøjelighed i de asiatiske og olie-
eksporterende lande. 
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De asiatiske centralbanker, herunder den kinesiske, har opbygget store reserver, som 
især er investeret i amerikanske statsobligationer for at understøtte en de facto fast-
kurspolitik over for dollaren. Det har medvirket til lave amerikanske lange renter. 
 
Dertil kommer, at den høje oliepris har resulteret i betydelige betalingsbalanceover-
skud i de olieeksporterende lande. De høje indtægter fra olieproduktionen har øget 
opsparingen, som blandt andet er placeret i dollardenominerede papirer, herunder 
lange amerikanske obligationer. 
  
Det kan samtidig spille en rolle, at de ikke-finansielle virksomheder i G7-landene2 har 
haft et stort opsparingsoverskud de seneste år. Set ud fra historiske erfaringer har de 
ikke-finansielle virksomheder traditionelt haft et opsparingsunderskud, som - ifølge 
en undersøgelse fra IMF - er vendt til et forholdsvis stort overskud i 2002-2004. Det 
har betydet, at de ikke-finansielle selskaber modsat tidligere har bidraget til at øge 
den globale likviditet. 
 
De seneste år har virksomhedernes overskud været stigende, hvilket blandt andet 
skyldes lavere renteudgifter og lavere skat. Dertil kommer, at virksomhedernes no-
minelle investeringer har været relativt lave i perioden 2002-2004 efter en periode 
med høje investeringer i blandt andet IT-sektoren. Prisen for investering i kapitalgo-
der har været faldende, således at virksomhederne har kunnet investere en mindre 
andel af deres overskud og stadig opretholde/udvide deres reale kapitalapparat.  
 
Det er usikkert, om virksomhedernes opsparingsoverskud også fremover vil bidrage 
til en høj global likviditet og dermed lave lange renter. Et stigende kapacitetspres vil 
fx kunne medføre behov for en større investeringskvote, som - kombineret med et 
stigende renteniveau – vil kunne nedbringe virksomhedernes opsparingsoverskud, 
således at de lange renter stiger. 
 
 
2.2 USA 
Væksten i USA har i de seneste år været understøttet af en kraftigt stigende inden-
landsk efterspørgsel, jf. figur 2.5a. Aktiviteten er blevet stimuleret af en meget lempe-
lig finanspolitik, stigende boligpriser og høj produktivitetsvækst. Udviklingen i andet 
kvartal kan imidlertid være tegn på, at der nu er en opbremsning i gang. Den annuali-
serede vækstrate var 2,5 pct., det laveste siden første kvartal 2003. Især vækstbidraget 
fra forbruget er aftaget, og der er blevet plads til en mindre stigning i nettoeksportens 
vækstbidrag, hjulpet på vej af den svækkede dollar. Billedet er dog ikke entydigt. 
Væksten i første kvartal var særdeles høj og er siden offentliggørelsen af Økonomisk 
Redegørelse i maj blevet revideret op til 5,6 pct. på årsbasis. Det ujævne forløb i 4. 
kvartal 2005 og 1. kvartal 2006 kan være påvirket af efterårets orkaner. Vækstprog-
nosen fra majredegørelsen fastholdes på 3,2 pct. i 2006 og 2,7 pct. i 2007.   

                                                                                                                                                                                                                                                             
2 USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Canada og Italien. 
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Kapacitetspresset i økonomien er mere tydeligt og outputgabet er nu positivt, jf. figur 
2.5b. Dette har sammen med stigende oliepriser medført en mærkbar stigning i infla-
tionen, der nåede op på 4,1 pct. i juli i år.    
 
 

Figur 2.5a   Figur 2.5b   
BNP-vækstbidrag, USA Kapacitetsudnyttelse og outputgab, USA 
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Anm.: Vækstbidraget fra investeringerne indeholder lagerinvesteringer.   
Kilde:  BEA, EU-Kommissionen, EcoWin og OECD. 
 
Erhvervstilliden og forbrugertilliden målt ved Conference Boards indikator ligger 
uændret på et højt niveau, jf. figur 2.6a-b. University of Michigan opgør også en indi-
kator for forbrugertilliden, som har været mere vigende i nogen tid. Ingen af indika-
torerne viser dog ændringer, der giver anledning til at forvente et umiddelbart skift i 
forbrugeradfærden.  
 

Figur 2.6a  Figur 2.6b  
Erhvervstillid i USA Forbrugertillid i USA 
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Anm.:   I figur 2.6a er vist erhvervstillid fra Institute for Supply Management, ISM. Værdier over 50 indikerer øko-

nomisk ekspansion. Korrelationsfaktoren mellem industritilliden og væksten i industriproduktionen er ca. 
0,7.  

Kilde:  EcoWin. 
 
Ledigheden steg lidt fra juni til juli 2006 fra 4,6 pct. til 4,8 pct., jf. figur 2.7a. Dette ty-
der på, at den forventede opbremsning er undervejs, om end der ikke kan drages 
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håndfaste konklusioner på basis af udviklingen i en enkelt måned. Ledigheden er nu 
omkring det niveau, der er foreneligt med stabil inflation (NAIRU). 
 
Den lave ledighed betyder, at produktionskapaciteten mere tydeligt sætter grænser 
for væksten. Således forventes væksten at blive lidt lavere i 2007 end i 2006.  
    

Figur 2.7a  Figur 2.7b  
Månedlig ændring i antal beskæftigede og 
ledighed i pct., USA 
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Anm.:  I figur 2.7a er vist beskæftigelse uden for landbrug.  
Kilde: EcoWin, U.S. Department of Labor Statistics, EU kommissionen og egne beregninger. 
 
USA har siden starten af 1990'erne opbygget et stort underskud på betalingsbalan-
cen, jf. figur 2.7b. Underskuddet udgjorde 6,3 pct. af BNP i 2005, og der forventes ik-
ke lavere underskud i 2006 eller 2007. Den høje oliepris vil fortsat belaste betalings-
balancen. En lidt svagere konjunkturudvikling vil dæmpe privatforbruget og dermed 
isoleret set have en positiv virkning på betalingsbalancen, men et større budgetun-
derskud kan trække i den modsatte retning. Den amerikanske regering har en mål-
sætning om gradvist at nedbringe budgetunderskuddet, men i lyset af konjunktursitu-
ationen vil man formentlig på kort sigt lade de automatiske stabilisatorer virke frem 
for at stramme finanspolitikken diskretionært. På lidt længere sigt vil øget vækst i 
omverdenen kunne bidrage til en lidt bedre betalingsbalance. Efterspørgslen er sti-
gende i Japan og Europa, ligesom de olieeksporterende lande må forventes at øge 
deres import.   
 
Stigende udlandsgæld vil almindeligvis medføre større rentebetalinger til udlandet, 
hvilket dæmper efterspørgselen og reducerer underskuddet på handelsbalancen. No-
get tyder imidlertid på, at denne mekanisme ikke har virket særlig stærkt i USA. Til 
trods for, at USA i en lang årrække har haft underskud på betalingsbalancen og har 
opbygget udlandsgæld, er der således ikke sket en tilsvarende reduktion af det samle-
de afkast på den udenlandske nettoformue. Selv om USA blev netto-debitor i slut-
ningen af 1980’erne, har nettoindtægten i hele perioden siden da været positiv. Det 
skyldes formentlig, at afkastet på aktivsiden har været højere end afkastet på passiv-
siden, jf. appendiks 2.1.   
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Det er usikkert, om USA vil kunne opnå dette merafkast fremover. Dels kan afkastet 
på aktivsiden blive reduceret, dels kan en stigende rente i USA medføre større rente-
betalinger til udlandet, navnlig når bruttogælden er stor. Begge dele medfører en 
overførsel af købekraft fra USA til omverdenen. Hvis disse ændringer sker pludseligt 
kan de medvirke til en ”hård landing”.  
 
For at reducere disse risici er der behov for at korrigere den økonomiske politik. Fi-
nanspolitikken er klart uholdbar på langt sigt og budgetunderskuddet på ca. 4 pct. af 
BNP er meget betydeligt givet den gunstige konjunktursituation. Endvidere kan den 
store vækst i privatforbruget - en væsentlig forklaring på det store betalingsbalance-
underskud - delvis henføres til manglende incitamenter til privat opsparing.3  
 
Inflation og renteudvikling i USA 
Den stigende forbrugerprisinflation i USA skyldes i høj grad de stigende energipriser. 
Forbrugerprisindekset er nået op på en årlig stigningstakt på 4 pct. Økonomien har 
nærmet sig kapacitetsgrænsen med deraf følgende risiko for inflationært pres. Siden 
Økonomisk Redegørelse i maj 2006 er kerneinflationen således steget til ca. 2,5 pct., 
jf. figur 2.8a., hvilket medvirkede til, at den amerikanske centralbank hævede styrings-
renten, federal funds rate, med yderligere 0,25 pct.-enheder i juni i år. Renteforhøjel-
sen var ikke ventet i majvurderingen. 
 

Figur 2.8a Figur 2.8b  
Dekomponering af inflationen i USA Pengepolitiske og kort rente i USA,  

1999-2007 
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Anm.: Figur 2.8a viser månedlige årsvækstrater. Kerneinflationen er CPI ekskl. bidrag fra fødevarer og energi. 

”Energi” angiver den del af inflationen (i pct.-enheder), der kan forklares af energiprisstigninger.   
Kilde:  EcoWin, egne skøn og beregninger. 
 
Usikkerheden omkring den fremtidige pengepolitik i USA er vokset de seneste må-
neder efter en periode med forholdsvis stor forudsigelighed omkring pengepolitik-
ken. Det større pres på kerneinflationen og øgede inflationsforventninger kan udløse 
yderligere renteforhøjelser. Men samtidig peger de seneste nationalregnskabstal for 2. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
3 Jf. Economic Survey of The United States, OECD oktober 2005 
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Tabel 2.2 
Skøn for renter og inflation i USA 
 

  2005 2006 2007  
   Maj Aug. Maj Aug.  

 Pct.       
 3-mdrs. pengemarked 3,6 5,0 5,3 5,1 5,6  
 10-årig statsobligation 4,3 5,0 5,0 5,3 5,4  
        
 Vækst i pct.       
 Forbrugerpriser (CPI)  3,4 2,9 3,7 2,5 2,7  
  

Kilde:  EU-Kommissionen og egne skøn.  
 

 

 
kvartal 2006 og beskæftigelsesstatistikken for juli 2006 i retning af en begyndende 
opbremsning i den amerikanske økonomi. Det kan mindske behovet for yderligere 
pengepolitiske renteforhøjelser. 
 
Renteskønnet er baseret på, at den amerikanske centralbank hæver renten med yder-
ligere 0,25 pct.-enheder i efteråret 2006, hvorefter pengepolitikken holdes uændret i 
resten af prognoseperioden.  
  
I forhold til majvurderingen er den korte rente i USA opjusteret med 0,3 pct.-
enheder til 5,3 pct. i 2006 og med 0,5 pct.-enheder til 5,6 pct. i 2007 som følge af for-
ventningen om en yderligere pengepolitisk stramning i efteråret 2006.  
 
Den faktiske og den beregnede Taylorrente nærmer sig hinanden i 2007, jf. figur 2.9a. 
Det kan tolkes som en ”normalisering” af pengepolitikken i forhold til de historiske 
erfaringer. 
 
Den strammere pengepolitik og høje vækst i USA synes kun at have haft et relativt 
begrænset gennemslag på de lange amerikanske renter, jf. figur 2.4a. Den 10-årige 
amerikanske statsobligationsrente er således faldet en anelse siden maj. Skønnene for 
den lange amerikanske rente er uændret i 2006 på 5,0 pct. I 2007 er den lange rente 
opjusteret med 0,1 pct.-enhed til 5,4 pct. i 2007 i forventning om, at de højere korte 
renter vil medføre en stigning i de lange renter i 2007. 
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Figur 2.9a  Figur 2.9b 
Faktisk (skønnet) og beregnet kort rente  
i USA, 2001-2007 

Faktisk (skønnet) og beregnet kort rente  
i euroområdet, 2001-2007 
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Anm.:  I figur 2.9a og 2.9b er båndet omkring den beregnede rente givet som den gennemsnitlige absolutte forskel 
mellem den beregnede rente og den historiske, faktiske rente. Den beregnede rente ved normal kapacitets-
udnyttelse angiver renten ved en inflation på 2 pct. og et outputgab på nul. Estimeret på baggrund af data i 
perioden 1980-2005, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2002.  

Kilde: EcoWin, OECD, egne skøn og beregninger. 
 
 
2.3 Euroområdet 
Forudsætningerne for øget vækst i euroområdet er fortsat til stede, og efter en skuf-
fende vækst i 2005 ser euroområdets økonomi nu ud til endelig at komme op i tem-
po. Ledigheden er faldet yderligere, hvilket understøtter privatforbruget, ligesom sti-
gende forbruger- og erhvervstillid peger på en gunstig udvikling fremadrettet. Eks-
porten støttes af den fortsatte vækst i den globale økonomi, om end styrkelsen af eu-
roen over for især dollaren trækker i den modsatte retning. De fortsat kraftigt stigen-
de energipriser udgør en risiko for væksten. 
 
BNP i euroområdet voksede med 1,3 pct. i 2005 efter en vækst på 2,0 pct. i 2004, jf. ta-
bel 2.3. 
 
Den kvartalsvise BNP-vækst har været tiltagende siden 1. kvartal 2005, og efter en 
skuffende BNP-stigningstakt i 4. kvartal 2005 på 0,3 pct. (sæson- og arbejdsdagskor-
rigeret), steg BNP med 0,6 pct. i 1. kvartal 2006 og med 0,9 pct. (flash-estimat) i 2. 
kvartal, jf. figur 2.10a. Den svage vækst i 4. kvartal ser således ud til at være en enkelt-
stående afvigelse fra den let stigende tendens. Den positive udvikling ventes at fort-
sætte i de kommende kvartaler. 
 
Væksten i 1. kvartal var som forventet drevet af vækst i privatforbruget og nettoeks-
porten. Derimod var vækstbidraget fra investeringerne negativt, men dette dækker 
over øgede faste investeringer, som mere end opvejedes af en kraftig nedbringelse af 
lagrene. 
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Tabel 2.3 
BNP-vækst og andre økonomiske nøgletal for euroområdet 

 
  2004 2005 2006  

   1. kvartal1) 2. kvartal1)  
 Pct. realvækst   
 BNP-vækst 2,0 1,3 2,4 3,6  
 Privat forbrug 1,5 1,3 2,4 -  
 Faste investeringer 2,3 2,2 3,6 -  
 Offentligt forbrug 1,1 1,3 1,6 -  
 Eksport 6,5 3,8 16,1 -  
 Import 6,7 4,8 12,1 -  
 Indenlandsk efterspørgsel (inkl. 

lagerinvesteringer) 2,0 1,6 1,2 - 
 

  
Pct.     

 

 Forbrugerprisinflation 2,1 2,2 2,3 2,5  
  

Pct. af arbejdsstyrken    
 

 Ledighed 8,9 8,6 8,1 7,9  
  

Pct. af BNP    
 

 Betalingsbalance 0,5 0,1 -0,6 -  
  

1)  Annualiserede sæsonkorrigerede kvartalsvise vækstrater. For inflationen og ledigheden er vist gennem-
snit af kvartalets månedstal. 

Kilde: EU-Kommissionen og Eurostat. 
 

 

 
Figur 2.10a  Figur 2.10b  
BNP-vækst samt vækstbidrag,  
euroområdet 

Konjunkturindikator og forbrugertillid,  
euroområdet 
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Anm.: Konjunkturindikatoren (sentiment) sammenvejer EU-Kommissionens surveys for henholdsvis detailhandel, 
 forbrugertillid, bygge og anlæg, serviceerhverv og industri. 
Kilde:  EU-Kommissionen, EcoWin og egne beregninger. 
 
Både den europæiske forbrugertillid og den sammensatte konjunkturindikator for eu-
roområdet ligger over det historiske niveau, og den sammensatte indikator har været 
markant stigende siden maj 2005, jf. figur 2.10b. Det indikerer en gunstig udvikling 
fremover. Indikatoren har dog endnu ikke nået samme niveau, som da den toppede 
under den seneste egentlige højkonjunktur i foråret 2000.  
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EU-Kommissionen skønner ved brug af sin indikatorbaserede model en kvartalsvis 
vækst i 3. og 4. kvartal i henholdsvis intervallet 0,5 til 0,9 pct. og 0,4 til 0,9 pct. For 
2006 som helhed venter EU-Kommissionen i sin forårsprognose en vækst på 2,1 pct. 
De seneste oplysninger tyder på at, væksten i 2006 bliver en anelse højere end for-
ventet i forårsprognosen. I 2007 ventes væksten at blive 1,8 pct. 
 
Ledigheden er faldet en smule i euroområdet siden 2004, og beskæftigelsen er steget. 
Ledigheden forventes fortsat at falde, hvilket vil understøtte privatforbruget. 
 
Både euroområdets privatforbrug og boliginvesteringer har i længere tid været under-
støttet af en ret betydelig stigning i boligpriserne, men udviklingen har ikke været pa-
rallel i alle eurolande. I de lande, der allerede har oplevet kraftige boligprisstigninger 
(fx Spanien), forventes væksten at dæmpes og normaliseres, blandt andet som følge 
af stramninger i pengepolitikken. I Tyskland har boligprisudviklingen derimod været 
meget afdæmpet. 
 
Nettoeksporten ventes fortsat at bidrage positivt til væksten, idet eksporten ventes 
understøttet af fortsat høj aktivitet i verdensøkonomien. I modsat retning trækker, at 
den løbende svækkelse af den effektive eurokurs gennem 2005 ophørte i december 
2005. Siden marts 2006 er den effektive eurokurs løbende styrket. 
 
De kraftige råolieprisstigninger, som er fortsat henover sommeren, udgør en risiko 
for de positive vækstudsigter for euroområdet. Hidtil har olieprisstigningerne kun 
haft direkte effekter på forbrugerpriserne i form af kraftige stigninger på brændstof 
til biler samt el og energi til opvarmning. Kerneinflationen, som er forbrugerprisin-
flationen renset for energi- og fødevareprisstigninger, er derimod ikke steget. Der er 
risiko for, at de høje energipriser fremover også vil have indirekte effekter i form af 
afsmitning på priserne på tjenester og øvrige varer, og i anden runde også vil påvirke 
den generelle løn- og prisudvikling som følge af højere lønkrav. 
 
En anden risikofaktor er den igangværende skærpelse af de monetære vilkår. Den eu-
ropæiske centralbank hævede sin pengepolitiske styringsrente i december 2005 og har 
hævet den tre gange siden. Stramningen af pengepolitikken kommer efter en periode 
med meget lempelige monetære vilkår, og kombineret med den gunstige konjunktur-
situation i euroområdet under ét, er normaliseringen af pengepolitikken gavnlig. Idet 
væksten i euroområdet er ulige fordelt blandt medlemslandende, kan stramningerne 
dog i enkelte lande udgøre en risiko for det begyndende opsving. Renteniveauet er 
dog fortsat lavt set i et længere perspektiv. Således er den lange (tyske) rente stadig 
lavere end i august 2004. 
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Figur 2.11a  Figur 2.11b  
Konjunkturindikatorer - Tyskland  BNP-vækst og ledighed i Tyskland 
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Anm: For både IFO-indekset og ZEW-indekset er benyttet et gennemsnit af indikatoren for den nuværende øko-

nomiske situation og indikatoren for forventningen seks måneder ude i fremtiden.  
Kilde: EcoWin og egne beregninger. 
 
I Tyskland er væksten i BNP i 1. kvartal 2006 blevet opjusteret fra 0,4 pct. til 0,7 pct. 
på kvartalsbasis. Væksten i 2. kvartal tiltog til 0,9 pct. Hermed ser det ud til, at den 
tyske økonomi endelig er kommet ud af det dødvande, den har befundet sig i længe. 
Konjunkturindikatorerne for den tyske økonomi har siden midten af 2005 været 
voksende, og nåede rekordhøje niveauer i foråret 2006. IFO-indekset og ZEW-
indekset er tæt korrelerede. Dog er ZEW-indekset, som afspejler finansielle analyti-
kere og økonomers forventninger, faldet kraftigt på det seneste, mens IFO-indekset, 
som er et industritillidsindeks, kun er faldet svagt, jf. figur 2.11a. Optimismen i indu-
strien skal ses i lyset af, at den tyske vækst i en årrække primært har været drevet af 
øget (industri)eksport. Servicesektoren, som har været hårdere ramt af den udeblevne 
indenlandske efterspørgselsvækst i Tyskland, er derimod ikke repræsenteret i IFO-
indekset. 
 
Ledigheden (sæsonkorrigeret, ILO-definition) toppede i april 2005 på 9,6 pct. af ar-
bejdsstyrken, og er siden faldet løbende til 7,9 pct. i juni, jf. figur 2.11b. Den faldende 
ledighed forventes at understøtte væksten i privatforbruget i prognoseperioden. Fal-
det i ledighedsgraden siden april 2005 svarer til et fald på 790.000 personer (sæson-
korrigeret). Beskæftigelsen er dog i samme periode kun steget med 250.000 personer 
(sæsonkorrigeret). Hartz-IV-reformen, som trådte i kraft januar 2005, indeholdt en 
række tiltag til at øge især de langtidslediges og den ældre del af arbejdsstyrkens inci-
tamenter til at arbejde, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2005.  
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Boks 2.1 
Konsolidering af Tysklands offentlige finanser 

 
De tyske offentlige finanser viste i 2005 et underskud på 3,3 pct. af BNP. Tyskland overskred dermed 
for fjerde år i træk Stabilitets- og Vækstpagtens grænse for offentlige budgetunderskud på 3 pct. af 
BNP. EU’s Råd af finansministre (ECOFIN) pålagde derfor Tyskland at gennemføre strukturelle budget-
forbedringer på mindst 1 pct.-enhed i forhold til BNP i løbet af 2006 og 2007. 
 
Den nye regering har bekræftet sin vilje til at videreføre konsolideringen af de offentlige finanser. I 
Tysklands nye Stabilitetsprogram tilsigtes et løbende fald i det offentlige underskud, så underskuddet 
bliver 2,5 pct. af BNP i 2007 og 1,5 pct. af BNP i 2009, jf. tabel a. Konsolideringen sker primært gen-
nem øgede indtægter, mens udgiftssiden ikke ændres markant. 
 
De offentlige indtægter forventes at stige, primært på grund af stigningen i den høje momssats på 3 
pct.-enheder fra 16 pct. til 19 pct. gældende fra 1. januar 2007. Derudover vil en række skattefradrag 
og ”skattehuller” blive fjernet. Momsstigningen forventes at have den største effekt på konsoliderin-
gen af de offentlige finanser, idet statens indtægter forventes øget med omkring 1 pct. af BNP. Rege-
ringen har planlagt, at en tredjedel heraf skal udnyttes til at sænke arbejdsmarkedsbidragene, hvor-
ved en del af indtægterne vil blive ført tilbage i økonomien igen.  
 
På udgiftssiden er der planlagt en reduktion i landbrugsstøtten samt i offentlige tilskud til visse regio-
ner. Endvidere vil der blive introduceret foranstaltninger, som skal sikre en langsommere stigning i 
ydelser til langtidsledige, ligesom der kun vil ske en moderat udvikling i lønudgifter til offentlige an-
satte. Samtidig har regeringen dog planlagt at føre en ekspansiv økonomisk politik med det formål at 
øge væksten (det såkaldte vækstprogram).  
 
Den samlede effekt af alle tiltagene vil dog være en finanspolitisk stramning fra 2007.  
 
Selvom de vedtagne reformer og de i Stabilitetsprogrammet beskrevne tiltag vil nedbringe de offent-
lige budgetunderskud, bliver der på langt sigt behov for yderligere reformer. I lyset af den demografi-
ske udvikling, som fremover vil øge trykket på de offentlige finanser yderligere, er en yderligere re-
duktion af det strukturelle budgetunderskud nødvendig.  
 
Tabel a 
Offentlig saldo og gæld, pct. af BNP 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Indtægter  43,4 43,0 43,0 42,5 42,0 
Udgifter 46,7 46,0 45,0 44,0 43,5 
Offentligt underskud 3,3 3,3 2,5 2,0 1,5 
      
Offentlig gæld 67,5 69,0 68,5 68,0 67,0 

 
Anm.:   Tallene omfatter både den nye koalitionsregerings tiltag og tidligere vedtagne tiltag, hvorfor udviklingen 

for udgifter og indtægter ikke svarer eksakt til den i teksten beskrevne. 
Kilde:   OECD: Economic Surveys, 2006, Germany. Tabel 2.1 side 49. 
Kilder til boks: Deutsche Bundesbank: Monthly Report, May 2006 og OECD: Economic Surveys, 2006, Ger-

many. 
 

 
Effekten af de reformer, der blev vedtaget i forbindelse med dannelsen af den nye 
koalitionsregering i efteråret 2005, forventes at slå igennem i den resterende del af 
2006. Hovedformålet med tiltagene er at nedbringe det store offentlige budgetunder-
skud fra år 2007, jf. boks 2.1. Visse ekspansive tiltag og strukturforbedrende foran-
staltninger på arbejdsmarkedet forventes at medvirke til den øgede vækst. Endvidere 
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kan udsigten til, at der nu tages hånd om de offentlige budgetproblemer, bidrage til 
at trække forbrugs- og opsparingsmønsteret samt investeringstilbøjeligheden op i år 
efter nogle år præget af tilbageholdenhed og høj og stigende opsparing. Forhøjelsen 
af den højeste momssats pr. 1. januar 2007 forventes at medføre, at privatforbrug 
fremrykkes fra 2007 til 2006, hvilket vil understøtte væksten i slutningen af 2006, jf. 
boks 2.2. Til gengæld dæmpes væksten i 2007. 
 

Boks 2.2 
Effekter af tysk momsstigning 

 
Den tyske koalitionsregering har besluttet at hæve den høje momssats med 3 pct.-enheder fra 16 pct. 
til 19 pct. gældende fra 1. januar 2007. Momsstigningen vedrører omkring 60 pct. af alle varer og tje-
nester. Hovedformålet med momsstigningen er en budgetkonsolidering, men det er samtidig plan-
lagt, at omkring en tredjedel af stigningen i momsindtægter skal bruges til en nedbringelse af ar-
bejdsmarkedsbidragene. 
 
Momsstigningen vil have effekter på inflations- og vækstniveauet i de kommende år. Momsstig-
ningen vil især påvirke væksten gennem det private forbrug, da forbrug efter momsstigningen bliver 
dyrere. Det forventes derfor, at momsstigningen fremrykker privatforbrug af især varige forbrugs-
goder fra 2007 til 2006. Ligeledes forventes det, at aktiviteten i byggesektoren vil blive påvirket, idet 
byggeri vil blive fremrykket fra 2007 til 2006. Det er således muligt, at væksten i BNP øges med ¼ 
pct.-enhed i 2006 som følge af momsstigningen. Omvendt vil væksten dæmpes i 2007. 
 
Under antagelse af at to tredjedele af momsstigningen overvæltes i forbrugerpriserne, forventes det 
at stigningen i den høje momssats sammen med den planlagte stigning i forsikringsskatten vil øge 
den målte inflation med 1 pct.-enhed i 2007. Prisstigningerne i euroområdet som helhed vil tilsvaren-
de øges med 0,3 pct.-enheder. 
 

 
Den kvartalsvise sæsonkorrigerede BNP-vækst i Frankrig steg fra 0,2 pct. i 4. kvartal 
2005 til 0,5 pct. i 1. kvartal 2006. Den relative lille stigning fra 4. kvartal til 1. kvartal 
dækker over et kraftigt øget vækstbidrag fra nettoeksporten og et ligeså stort fald i 
vækstbidraget fra investeringerne. Således bidrog nettoeksporten i 1. kvartal positivt 
til væksten for første gang i flere år. I 2. kvartal var billedet omvendt, idet nettoeks-
porten igen bidrog negativt, mens investeringer tiltog markant. De kraftige investe-
ringer medvirkede til at øge den kvartalsvise vækst til hele 1,1 pct. i 2. kvartal. Eks-
porten ventes sammen med privatforbruget at være den primære drivkraft bag væk-
sten i de kommende kvartaler. 
 
Italiens BNP-vækst udgjorde i 1. kvartal 0,7 pct. (k/k - sæsonkorrigeret) efter en 
skuffende nulvækst i 4. kvartal 2005. I 2. kvartal var væksten 0,5 pct. Mens BNP-
væksten således i forhold til 2005 så småt ser ud til at være kommet op i tempo, står 
Italien fortsat over for store udfordringer med at genoprette de offentlige finanser. 
Underskuddet på den offentlige saldo i 2005 udgjorde 4,1 pct. af BNP. 
 
Ved valget i april 2006 fik Italien ny regering, og selvom regeringen har udtrykt vilje 
til at tage hånd om problemerne, kan gennemførelsen af reformer blive vanskelig-
gjort af, at regeringens parlamentariske grundlag er spinkelt og spænder over partier 
med forskellige holdninger til den økonomiske politik. Det første skridt på vejen 
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mod en overholdelse af grænsen for de offentlige budgetunderskud på 3 pct. af BNP 
har været vedtagelsen af et nyt ”mini-budget” i slutningen af juli. Reformpakken 
indeholder besparelser på 0,5 pct. af BNP, og tiltag til at øge indtægterne - herunder 
fjernelse af skattefradrag og tiltag til at mindske skatteunddragelse. Flere reformer er 
dog nødvendige, ikke mindst fordi den nye regering som et af sine valgløfter lovede 
at sænke personbeskatningen med 5 pct.-enheder, hvilket også skal finansieres. 
 
Den EU-harmoniserede ledighedsgrad i euroområdet var i juni 7,8 pct. Ledigheden i 
euroområdet er lavest i Holland (3,8), Irland (4,4) og Luxembourg (4,7), mens den er 
højest i Grækenland (9,6) og Frankrig (8,7). Derimellem ligger Spanien (8,3), 
Tyskland (8,2) og Italien (7,7), jf. figur 2.12a. Til sammenligning var den standardisere-
de ledighed i Danmark 3,9 pct. Ledigheden i euroområdet har været faldende siden 3. 
kvartal 2004, og er nu på samme lave niveau som medio 2001 da ledigheden senest 
nåede en bund, jf. figur 2.12b. Ledigheden ventes at falde yderligere gennem resten af 
2006 og 2007.  
 

Figur 2.12a Figur 2.12b  
Ledigheden i euroområdet og udvalgte 
lande i juni 2006 
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Anm.: Ledigheden i EU er vist i procent af arbejdsstyrken og er harmoniseret og sæsonkorrigeret. Ledigheden for 

Grækenland og Italien er tal for december 2005. 
Kilde:  Eurostat og EcoWin. 
 
Eurolandenes gennemsnitlige offentlige budgetunderskud udgjorde 2,4 pct. af BNP i 
2005 – omtrent det samme som det gennemsnitlige underskud i EU25 – og faldt så-
ledes med 0,4 pct.-enheder i forhold til 2004. Eurolandenes gennemsnitlige gælds-
kvote steg med ca. 1 pct.-enhed til 70,8 pct. af BNP. 
 
Syv EU-lande overskred i 2005 Stabilitets- og Vækstpagtens grænse for offentlige 
budgetunderskud på 3 pct. af BNP, herunder fire eurolande: Tyskland (3,3 pct. af 
BNP), Grækenland (4,5 pct. af BNP), Italien (4,1 pct. af BNP) og Portugal (6,0 pct. 
af BNP). Grækenland, Italien og Portugal bør ifølge deres respektive anbefalinger 
bringe deres underskud ned under 3 pct. af BNP i henholdsvis 2006, 2007 og 2008. 
Tyskland skal som nævnt også forbedre de offentlige finanser. 
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Blandt eurolandene havde Finland, Spanien, Irland og Belgien overskud på de of-
fentlige finanser i 2005. Finlands overskud på 2,6 pct. af BNP var det højeste blandt 
eurolandene.  
 
Finanspolitikken har i de fleste eurolande haft en tendens til at være procyklisk i ste-
det for kontra-cyklisk, jf. boks 2.3. Pro-cyklisk finanspolitik betyder, at finanspolitik-
ken forstærker konjunkturudsvingene i stedet for at dæmpe dem. 
 
Inflation og renteudvikling i euroområdet 
Forbrugerprisinflationen (HICP) udgjorde i begyndelsen af året omkring 2,3 pct. og 
har siden april 2006 udgjort 2,5 pct. Kerneinflationen har i et års tid ligget nogenlun-
de stabilt omkring 1,4 pct., jf. figur 2.13a. Energiprisstigninger har siden efteråret 2005 
bidraget med op mod halvdelen af den samlede forbrugerprisinflation. 
 
Råolieprisen toppede primo maj 2006, og faldt herefter frem til midten af juni. Her-
efter fortsatte råolieprisen opgjort i dollar med at stige til det nuværende høje niveau. 
Samtidig er der dog sket en svækkelse af dollaren, hvilket har dæmpet stigningen i 
råolieprisen opgjort i euro. Inflationsbidraget fra energi er fortsat højt, jf. figur 2.13a, 
blandt andet som følge af de kraftige energiprisstigninger, som fandt sted tilbage i 
sensommeren 2005. Effekten fra disse stigninger vil gradvist aftage i efteråret 2006.  
 

Figur 2.13a   Figur 2.13b  
Dekomponering af inflationen,  
euroområdet 

Pengepolitisk og pengemarkedsrente,  
Euroområdet 
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Anm.:  Inflationen er vist som månedlige år til år-vækstrater. Kerneinflationen i euroområdet defineres som inflati-

onen ekskl. bidrag fra uforarbejdede fødevarer og energi. Energi angiver bidraget i pct.-enheder fra energi-
prisstigninger. 

Kilde:  EcoWin, Eurostat og egne beregninger. 
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Boks 2.3 
Finanspolitik og konjunkturcykler i euroområdet 

 
Kontra-cyklisk finanspolitik betyder, at finanspolitikken virker dæmpende i perioder med højkonjunk-
tur og ekspansivt i perioder med lavkonjunktur. Når finanspolitikken omvendt forstærker konjunktur-
udsvingene, kaldes det pro-cyklisk finanspolitik. 
 
Den offentlige saldo ændres normalt gennem konjunkturforløbet, både på grund af såkaldte automa-
tiske stabilisatorer og på grund af diskretionære beslutninger om den økonomiske politik. Automati-
ske stabilisatorer er for eksempel skatteindtægter, som stiger under en højkonjunktur, og udgifter til 
for eksempel arbejdsløshedsunderstøttelse, som falder under en højkonjunktur. I modsætning til de 
automatiske stabilisatorer, som er kontra-cykliske, kan den øvrige økonomiske politik i form af for 
eksempel ændrede skatteregler eller ændrede regler for tildeling af offentlige ydelser både være pro- 
og kontra-cykliske. 
 
Der er bred enighed om, at finanspolitikken ikke bør være pro-cyklisk. 
 
Et aktuelt eksempel på pro-cyklisk finanspolitik kan findes i den hollandske økonomi det sidste årti. 
Holland oplevede kraftig økonomisk vækst i anden halvdel af 90’erne. I stedet for at lade de automati-
ske stabilisatorer virke, blev en del af indtægter udover det budgetterede benyttet til finanspolitiske 
lempelser. Tilsvarende blev de mindskede udgifter til for eksempel arbejdsløshedsunderstøttelse ka-
naliseret ud i økonomien i form af en stigning i andre offentlige udgifter. I kombination med flere an-
dre faktorer førte dette til overophedning af den hollandske økonomi, og højkonjunkturen efterfulg-
tes af en kraftig lavkonjunktur. Lavkonjunkturen forstærkedes og forlængedes af en stramning af fi-
nanspolitikken, som var nødvendig grundet forværringen af de offentlige finanser og den manglende 
konsolidering under højkonjunkturen.  
 
For euroområdet under ét har finanspolitikken haft en tendens til at være pro-cyklisk, jf. figur a. I peri-
oder med højkonjunktur (positivt outputgap) har der således været tendens til, at den strukturelle 
saldo er svækket. 
 

Figur a Figur b 
Pro-cyklisk finanspolitik i euroområdet Pro-cyklisk finanspolitik i de enkelte lande 
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Anm.:   Opgørelse af effekten af finanspolitikken er behæftet med usikkerhed og kan foretages på mange måder. 

Her er benyttet ændringen i den konjunkturrensede offentlige saldo (Net lending excluding interest of general 
government adjusted for the cyclical component as percentage of GDP (Adjustment based on potential GDP Excessive defi-
cit procedure)). Korrelationerne mellem outputgap og ændring i strukturel offentlig saldo er beregnet for pe-
rioden 1996 til 2005. 

Kilde:   EU-Kommissionens AMECO-database og egne beregninger. 
 
Også blandt de enkelte eurolande har der været en tendens til pro-cyklisk finanspolitik, jf. figur b. En 
negativ korrelationskoefficient svarer til at outputgap og ændring i offentlig saldo svinger modsat 
hinanden – ligesom på figur a. 
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 Boks 2.3 (fortsat) 
Finanspolitik og konjunkturcykler i euroområdet 

 
Finland skiller sig ud med en positiv korrelation mellem outputgabet og ændringer i den konjunktur-
rensede offentlige saldo. Også i Danmark er der tendens til stabiliserende finanspolitik, jf. Finansrede-
gørelsen 2004. 
 
Under en højkonjunktur er en forklaring på tendensen til pro-cyklisk finanspolitik pres for skattelettel-
ser og/eller øget offentligt forbrug. Et sådant pres vil ofte være større desto større offentlige over-
skud. Hertil kommer, at det i situationen ofte er svært at vurdere, hvor i konjunkturforløbet økonomi-
en befinder sig, herunder usikkerhed om outputgabets størrelse. Dette gør det sværere at tilpasse 
finanspolitikken til den aktuelle økonomiske situation. Endvidere vil besluttede finanspolitiske tiltag 
ofte først have effekt med nogen forsinkelse. 
 
En mulig forklaring på pro-cyklisk finanspolitik under en lavkonjunktur er, at stabilisering af økonomi-
en via ekspansive tiltag kan forværre de offentlige finanser yderligere. Regler eller aftaler om grænser 
for størrelsen af de offentlige underskud eller andre budgetmæssige begrænsninger kan således 
medvirke til, at der i stedet føres kontraktiv finanspolitik. Hermed bliver finanspolitikken pro-cyklisk 
under lavkonjunkturen. 
 
For at sikre en stabiliserende og ikke pro-cyklisk finanspolitik er det nødvendigt, at det offentlige un-
der højkonjunkturer holder igen med udgifter og skattelempelser, så der spares op og afdrages gæld. 
Hermed er de offentlige finanser samtidig bedre rustet til en lavkonjunktur.  
 
Finanspolitiske regler for offentlige udgifter, offentlige indtægter eller for den offentlige saldo samlet 
set kan hjælpe med til at modvirke, at finanspolitikken bliver pro-cyklisk, men det er vigtigt, at reglen 
designes hensigtsmæssigt. Regler for enten indtægter, udgifter eller den samlede offentlige saldo bør 
for eksempel fokusere på saldoen renset for konjunkturernes indvirkning (den strukturelle saldo), jf. 
EU-Kommissionen: European Economy, Public Finances in EMU 2006. 
 
Uafhængige institutioner kan også medvirke til at undgå pro-cyklisk finanspolitik. Makroøkonomiske 
analyser og prognoser af høj kvalitet kan medvirke til at mindske usikkerheden om, fx hvor i konjunk-
turforløbet økonomien befinder sig, og hvordan den vil udvikle sig fremover. Ligeledes kan usikker-
heden i forbindelse med konjunkturrensning og vurdering af effekten på de offentlige finanser mind-
skes. 
 
Kilde: EU-Kommissionen: European Economy, Public Finances in EMU 2006. 
 

 
For både 2006 og 2007 ventes en inflation, som er større end 2 pct., jf. tabel 2.4. Såle-
des ventes prisstigningerne i både 2006 og 2007 at ligge uden for rammerne af ECB’s 
definition af prisstabilitet ligesom i alle årene 2001 til 2005. En del af den målte infla-
tion kan dog tilskrives forhøjelse af indirekte skatter og administrativt fastsatte priser. 
På trods af, at inflationen har været højere end 2 pct. de seneste år, ser inflationsfor-
ventningerne fortsat ud til at være forankret på et lavt niveau. 
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Tabel 2.4  
Skøn for renter og inflation i euroområdet 

 
  2005 2006 2007  
   Maj Aug. Maj Aug.  

 Pct.       
 3-mdrs. pengemarked 2,2 2,9 3,0 3,4 3,5  
 10-årig statsobligation 3,4 3,9 3,9 4,2 4,3  
 

Vækst i pct.      
 

 Forbrugerpriser (HICP) 2,2 2,2 2,4 2,2 2,2  
  

Kilde:  EcoWin, EU-Kommissionen, og egne skøn. 
 

 

 
Den europæiske centralbank har siden majvurderingen hævet den pengepolitiske sty-
ringsrente, minimumsbudrenten, to gange med 0,25 pct.-enheder pr. gang. Ved den 
seneste renteforhøjelse den 3. august signalerede centralbanken, at pengepolitikken 
stadig er lempelig, og at banken fortsat vil overvåge inflationspresset nøje. Det anta-
ges i konjunkturvurderingen, at styringsrenten hæves yderligere i efteråret 2006 samt 
medio 2007 med 0,25 pct.-enheder pr. gang. De ventede renteforhøjelser skal ses i 
lyset af de positive økonomiske nøgletal for euroområdet. Dertil kommer, at inflati-
onen fortsat ligger over det ønskede niveau på 2,0 pct. p.a. 
 
Renteforhøjelserne i juni og august i år var imidlertid ventet i majvurderingen, men 
den ventede forhøjelse i 2. halvår 2006 er nu fremrykket en anelse. I renteskønnene 
er nu også antaget en yderligere renteforhøjelse medio 2007. Forudsætningen inde-
bærer et ultimoniveau på 3,25 pct. i 2006 og 3,5 pct. i 2007.  
 
For euroområdet ventes den skønnede korte rente i slutningen af 2006 at nærme sig 
et mere neutralt niveau i forhold til den aktuelle kapacitetsudnyttelse og inflations-
presset, jf. den beregnede Taylor-rente i figur 2.9b.  
 
Samlet set medfører det en marginal opjustering af den 3 måneders markedsbestemte 
eurorente på 0,1 pct.-enhed i både 2006 og 2007, svarende til en årlig gennemsnitlig 
rente på henholdsvis 3,0 og 3,5 pct. 
 
Siden majvurderingen er de lange renter i euroområdet faldet en anelse, jf. figur 2.4b. 
Skønnene for den 10-årige statsobligationsrente i euroområdet er uændret for 2006 i 
forhold til majvurderingen. For 2007 er niveauet opjusteret med 0,1 pct.-enhed, som 
følge opjusteringen af de korte renter. Den lange rente skønnes at udgøre 3,9 pct. i 
2006 stigende til 4,3 pct. i 2007 (årlige gennemsnit).  
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Figur 2.14a Figur 2.14b 
Rentespænd til den tyske 10-årige  
eurorente, udvalgte lande, 2005-2007 

Eurolandenes rentespænd (årsgennemsnit) 
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Kilde:  OECD og Nationalbanken. 
 
Det intra-europæiske rentespænd, målt ved eurolandenes rentespænd til den tyske 
10-årige statsobligationsrente, er generelt faldet siden euroens indførelse, jf. figur 
2.14a. Rentespændet til Tyskland varierer dog meget. Rentespændet mellem den lan-
ge rente i Grækenland og Tyskland udgør pt. ca. 0,3 pct.-enheder, mens det for andre 
lande har været negativt i perioder, heriblandt for Finland og Holland, men også for 
Danmark, som ikke deltager i eurosamarbejdet. Rentespændets størrelse bestemmes 
blandt andet af landenes kreditværdighed og likviditeten i de bagvedliggende statsob-
ligationsserier.  
 
Rentespændet kan udvides, hvis forskellene på de offentlige saldi er stigende blandt 
de enkelte lande i euroområdet. Figur 2.14b viser eurolandenes rentespænd til Tysk-
land og de offentlige saldi. Der er en tendens til, at lande med store underskud på 
den offentlige saldo i 2005 også havde forholdsvis store rentespænd til Tyskland og 
omvendt. Det skal bemærkes, at Tyskland havde et betragteligt underskud på den of-
fentlige saldo i 2005. Forskellene i rentespændet ville formentlig have været større, 
hvis Tyskland havde haft et mindre underskud på den offentlige saldo. 
 
 
2.4 Storbritannien, Norden og nye EU-lande 
Efter en noget svag udvikling siden sidste del af 2004 er den økonomiske vækst i 
Storbritannien tiltaget i de seneste kvartaler. BNP-væksten ventes således at øges fra 
1,8 pct. i 2005 til 2,6 pct. i 2006, mens fremgangen kan styrkes yderligere i 2007 til 
2,8 pct., jf. tabel 2.5. Skønnet for 2006 er dermed opjusteret med 0,2 pct.-enheder i 
forhold til majvurderingen, mens forventningen til BNP-væksten i 2007 er uændret.  
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Tabel 2.5 
Vækstskøn for Storbritannien, Sverige og Norge 

 
 

 

Gnst. 
1998-
20031) 2004 2005 2006 2007 

 

     Maj Aug. Maj Aug.  

 Storbritannien 2,8 3,1 1,8 2,4 2,6 2,8 2,8  
 Sverige 2,9 3,7 2,7 3,4 3,6 3,0 3,0  
 Norge2) 2,0 3,8 3,7 2,7 3,0 2,1 2,1  
  

1)  Gennemsnitlig årlig vækst. 
2)  BNP-vækst for fastlands-Norge. 
Kilde: EU-Kommissionen, EcoWin, Finansdepartementet i Norge, Regeringskansliet i Sverige samt egne 

skøn. 
 

 

 
Den svage aktivitetsfremgang i 2005 skyldes en betydelig nedgang i den indenlandske 
efterspørgselsvækst. Privatforbruget udviklede sig således forholdsvis langsomt, hvil-
ket blandt andet kan henføres til et markant fald i pristigningerne på boligmarkedet 
som følge af rentestigningerne gennem 2004. BNP-væksten er siden hen tiltaget, og 
fremgangen har i de seneste tre kvartaler ligget omkring eller lidt over den potentielle 
vækst. Den øgede fremgang kan blandt andet tilskrives en pæn opgang i erhvervsin-
vesteringerne. Efter at have været forholdsvis afdæmpet i 1. kvartal ser det endvidere 
ud til, at den private forbrugsvækst er forøget markant i 2. kvartal. Stimuleret af tilta-
gende vækst i euroområdet er eksporten ligeledes steget pænt, mens importen er for-
øget i takt med, at den samlede efterspørgsel er styrket.   
     
I 2006 og 2007 ventes den økonomiske vækst således at tiltage, navnlig som følge af 
en øget opgang i den indenlandske efterspørgsel. Den private forbrugsvækst forudses 
gradvist at stige, hvilket blandt andet kan henføres til en bedring af situationen på 
boligmarkedet, hvor aktiviteten og prisstigningerne på det seneste har været opadgå-
ende, jf. figur 2.15a. Opgangen i privatforbruget ventes dog at blive begrænset af en 
forøgelse af beskatningen i 2006 og en stigning i priserne på vand og varme. Samtidig 
kan der være en vis usikkerhed hos forbrugerne som følge af den aktuelle diskussion 
af mulige pensionsreformer. Der ventes endvidere en tiltagende vækst i erhvervsin-
vesteringerne, der understøttes af god indtjening i virksomhederne samt øget behov 
for kapacitetsudvidelser efter en afventende periode, hvor investeringsaktiviteten har 
været lav. Det offentlige forbrug og de offentlige investeringer ventes at levere et be-
tydeligt bidrag til aktivitetsfremgangen, navnlig i 2006, hvor der er planlagt større ud-
gifter til offentlige serviceydelser. Fremgangen i eksporten forventes at blive styrket 
som følge af øget eksportmarkedsvækst, og samlet forventes et stort set neutralt bi-
drag fra nettoeksporten til BNP-væksten i hele prognoseperioden. 
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Figur 2.15a   Figur 2.15b  
Udvikling i kontantpriser i UK, Sverige og 
Norge 

Pengepolitiske renter i UK, Sverige og  
Norge 
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Anm.:  Figur 2.15a viser årlige procentvise ændringer i kvartalsobservationer. Egen sæsonkorrektion for Sverige og 
 Norge. 
Kilde:  EcoWin, EU-kommissionen. 
 
På arbejdsmarkedet er beskæftigelsen tiltaget på det seneste, hvilket navnlig kan til-
skrives øget efterspørgsel efter arbejdskraft i den offentlige sektor. På grund af den 
svage økonomiske fremgang i 2005 er ledigheden samtidig opadgående, mens ar-
bejdsstyrken øges blandt andet som følge af en tendens til, at ældre bliver længere på 
arbejdsmarkedet. Ledigheden ventes at stige fra 2005 til 2006, hvorefter den kan fal-
de lidt igen i 2007, jf. figur 2.17b.  
 
Efter at have holdt renten uændret i 12 måneder hævede Bank of England i august 
den pengepolitiske styringsrente ¼ pct.-enhed til 4¾ pct., jf. figur 2.15b. Justeringen 
kom som en reaktion på dels de seneste forholdsvist positive tal for den økonomiske 
vækst og boligmarkedet og dels den tiltagende inflation, der blandt andet er en følge 
af højere olie- og forsyningspriser, jf. figur 2.18a. Lønstigningerne er dog fortsat for-
holdsvis moderate, hvilket afspejler det negative outputgab.    
 
Som en konsekvens af den svage økonomiske vækst og den betydelige fremgang i det 
offentlige forbrug steg underskuddet på de offentlige finanser til 3,5 pct. af BNP i 
2005, jf. figur 2.16a. I den nuværende situation med opadgående ledighed og en fort-
sat vækst i det offentlige forbrug forekommer en forbedring af saldoen i 2006 for-
holdsvis usandsynlig. I 2007 kan underskuddet mindskes blandt andet som følge af 
en øget aktivitetsfremgang.   
 
Vækstudsigterne for Sverige er meget gunstige. Aktivitetsfremgangen ventes således at 
stige fra 2,7 pct. i 2005 til 3,6 pct. i 2006, jf. tabel 2.5. Opgangen forudses herefter at 
aftage lidt i 2007 til en vækst på 3,0 pct. Skønnet for BNP-væksten i 2006 er dermed 
opjusteret med 0,2 pct.-enheder i forhold til majvurderingen, mens skønnet for 2007 
er uændret. 
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Figur 2.16a  Figur 2.16b 
Offentlig saldo for UK, Sverige og Norge  Betalingsbalancen i UK, Sverige og Norge  
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Kilde:  EcoWin, EU-kommissionen og OECD. 
 
Svensk økonomi har udviklet sig særdeles positivt i 1. halvår 2006, hvor den økono-
miske vækst har været forholdsvis kraftig. Fremgangen drives navnlig af det private 
forbrug og investeringerne, men også eksporten bidrager positivt til BNP-væksten.  
 
For 2006 som helhed ventes en pæn privat forbrugsvækst, der blandt andet stimule-
res af et stærkt boligmarked, øget beskæftigelse samt skattenedsættelser, jf. figur 
2.15a. Endvidere forudses en markant opgang i investeringerne, som understøttes af 
lave renter samt øget kapacitetsudnyttelse. I indeværende år ventes desuden en øget 
vækst i det offentlige forbrug, idet regeringen blandt andet har valgt at styrke indsat-
sen på arbejdsmarkedsområdet. Den tiltagende fremgang på eksportmarkederne og 
den forholdsvis svage krone vurderes samtidig at forøge opgangen i eksporten oven-
på den moderate udvikling i 2005. I takt med den markante efterspørgselsfremgang 
skønnes importvæksten ligeledes at tiltage. Den økonomiske vækst forudses at blive 
mere afdæmpet i 2007 blandt andet som følge af ventede rentestigninger.  
 

Figur 2.17a  Figur 2.17b1) 
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Anm.: I figur 2.17a viser en stigende kurve en svækkelse af valutaen. 
1)  Ændringer i opgørelsesmetoden af ledigheden for Sverige øger ledigheden med ca. 0,5 pct.-enhed fra 
 2004 til 2005.  
Kilde:  EcoWin, EU-Kommissionen. 
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Den markante aktivitetsfremgang har givet anledning til en betydelig opgang i be-
skæftigelsen, og der har været klare tegn på nedgang i ledigheden. Denne udvikling 
ventes at fortsætte gennem hele prognoseperioden, jf. figur 2.17b. En del af det aktuel-
le fald i ledigheden kan dog tilskrives øget tilgang til de arbejdsmarkedspolitiske ord-
ninger. På sigt kan den større tilstrømning til disse ordninger være uhensigtsmæssig, 
idet de ledige ressourcer på arbejdsmarkedet forventes at blive færre frem mod slut-
ningen af 2007.      
 
Lønstigningerne har været forholdsvist moderate, idet der på nuværende tidspunkt 
fortsat er ledig kapacitet på arbejdsmarkedet, jf. figur 2.18b. De gældende overens-
komster indebærer en fortsat afdæmpet lønudvikling i 2006, mens nye aftaler i 2007 
kan medføre en lidt større lønfremgang. Blandt andet på grund af den moderate ud-
vikling i lønningerne har prisstigningerne været forholdsvis lave, jf. figur 2.18a. Infla-
tionen er dog tiltaget på det seneste, hvilket var medvirkende til, at Sveriges Riksbank 
hævede styringsrenten med ¼ pct.-enhed til 2¼ pct. i juni, jf. figur 2.15b. Justeringen 
kom efter to tilsvarende renteforhøjelser tidligere på året.    
 
Den offentlige saldo udviste et overskud på 2,9 pct. af BNP i 2005, jf. figur 2.16a. I 
2006 forudses overskuddet at aftage noget, som følge af den ekspansive udvikling i 
det offentlige forbrug. Saldoen ventes at være stort set uændret fra 2006 til 2007.  
 
Norsk økonomi er inde i en periode med kraftig fremgang. I 2006 ventes BNP-
væksten for fastlands-Norge dog at aftage til 3,0 pct. fra det meget høje niveau på 
3¾ pct. i 2004 og 2005, jf. tabel 2.5. Ses der bort fra elektricitetsproduktionen, der 
var særligt høj forrige år, skønnes den økonomiske vækst i 2006 imidlertid at være på 
niveau med væksten i 2005. Opgangen i fastlands-økonomien vurderes endvidere at 
aftage til 2,1 pct. i 2007. I forhold til majvurderingen er skønnene opjusteret med 0,3 
pct.-enheder i 2006 og uændret for 2007. 
 
Opgangen i fastlands-BNP aftog noget fra 4. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006, men 
fremgangen er fortsat ganske pæn. Væksten i 1. kvartal blev blandt andet trukket af 
en positiv udvikling i det private forbrug, mens der var et fald i fastlands-
investeringerne. 
 
Den ventede markante aktivitetsfremgang i 2006 understøttes blandt andet af lave 
renter, en god indkomstudvikling, øget beskæftigelse samt høj vækst i olieinvesterin-
gerne, der virker afsmittende på fastlands-økonomien. Dertil kommer, at et fortsat 
stærkt boligmarked er med til at styrke husholdningernes formue og derigennem pri-
vatforbruget. BNP-væksten ventes at aftage noget i 2007, i takt med at renten stiger, 
kapacitetsudnyttelsen øges og olieinvesteringerne aftager. Øget opgang i lønningerne 
samt en stærk krone kan desuden svække konkurrenceevnen og derved virke dæm-
pende på eksporten.  
 
Fremgangen i produktionen har givet anledning til en kraftig vækst i beskæftigelsen. 
Ledigheden er samtidig aftagende, hvilket indebærer et øget pres på arbejdsmarkedet, 
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og der er blandt andet registreret mangel på uddannet arbejdskraft inden for byggeri 
og fremstilling. Det forudses, at ledigheden aftager i både 2006 og 2007, jf. figur 
2.17b. 
  
Lønstigningerne har været forholdsvis moderate, men udviklingen på arbejdsmarke-
det tilsiger en øget lønopgang fremadrettet, jf. figur. 2.18b. Forbrugerprisinflationen 
er fortsat afdæmpet, hvilket blandt andet kan tilskrives øget konkurrence fra billige 
importvarer. Højere oliepriser og det betydelige kapacitetspres indebærer en risiko 
for, at inflationen kan tiltage fremadrettet. På den baggrund – og i lyset af den fortsat 
pæne fremgang i produktionen - hævede Norges Bank styringsrenten med ¼ pct.-
enhed i juni og igen i august, så den nu er på 3 pct. Renten er dermed blevet hævet 
fem gange inden for de seneste 14 måneder. 
 

Figur 2.18a Figur 2.18b  
Forbrugerprisinflation i UK, Sverige  
og Norge 
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Anm.:  Årlige procentvise ændringer. Figur 2.18b viser vækstraten i arbejdsomkostningerne for hele økonomien. 
Kilde:  EcoWin, EU-Kommissionen og Konjunkturinstitutet, Sverige. 
 
De høje oliepriser bidrager til en betydelig fremgang i overskuddet på betalingsbalan-
cen og medvirker samtidig til at styrke den offentlige saldo, jf. figur 2.16a og 2.16b. 
Anvendelsen af olieindtægterne er begrænset af den såkaldte handlingsregel, der tilsi-
ger, at det strukturelle, oliekorrigerede underskud på de offentlige finanser ikke må 
overstige den reale forrentning af formuen i Statens Pensjonsfond. På linje med de 
seneste år er der igen i 2006 budgetteret med et offentligt merforbrug i forhold til det 
udgiftsniveau, som handlingsreglen tilskriver. I den aktuelle konjunktursituation med 
tiltagende pres på arbejdsmarkedet er det særligt vigtigt at sikre en afbalanceret an-
vendelse af de offentlige midler.     
 
For en gennemgang af den økonomiske udvikling i de nye EU-medlemslande henvises til 
Økonomisk Redegørelse, maj 2006. I det følgende fokuseres på Slovenien, som optages i 
eurosamarbejdet pr. 1. januar 2007. 
 
Det slovenske BNP er vokset med omkring 4 pct. i både 2004 og 2005, og i økono-
misk henseende er Slovenien et af de tidligere østblok-lande, der har klaret overgan-
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gen til markedsøkonomi bedst. Siden juni 2004 har Slovenien deltaget i ERM II valu-
tasamarbejdet, som Danmark i kraft af fastkurspolitikken og forbeholdet over for 
eurosamarbejdet også deltager i. EU’s finansministre vedtog i juni 2006 med endelig 
formel godkendelse d. 11. juli 2006, at Slovenien pr. 1. januar 2007 som det første 
tidligere østblok-land kan indtræde i eurosamarbejdet. 
 
Slovenien er en lille åben økonomi, og størstedelen af al samhandel sker med andre 
eurolande. Indførelsen af euroen vil mindske valutakursrisikoen og hermed under-
støtte både indenlandsk efterspørgsel og eksporten. Den officielle slovenske ledighed 
udgjorde 9,9 pct. i juli, men opgjort med ILO-definitionen er ledigheden kun om-
kring 6,5 pct. Den EU-harmoniserede inflation (HICP) er faldet fra 7,5 pct. i 2002 til 
2,5 pct. i 2005, hvorved inflationen forud for optagelsen i eurosamarbejdet har ligget 
under det krævede. I juli 2006 var inflationen 2,4 pct., hvilket fortsat er 0,2 pct.-
enheder under kravet. Det offentlige budgetunderskud udgjorde i 2005 1,8 pct. af 
BNP, mens den offentlige gæld udgjorde 29,1 pct. af BNP. 
 
 
2.5 Japan, Kina og øvrige lande  
Selvom den økonomiske vækst i Japan har været noget svingende, er der tegn på, at 
opsvinget er blevet solidt. Væksten var 2,7 pct. i 2005 og skønnes uændret til 2,7 pct. 
i 2006. Fremgangen ventes at aftage marginalt i 2007 til en BNP-vækst på 2,4 pct.  
 
Væksten i første kvartal 2006 var lidt lavere end i fjerde kvartal 2005, hvilket afspej-
ler, at vækstbidraget fra nettoeksporten var negativt, jf. figur 2.19a.  Dette afspejler 
den generelle tendens til, at forbrug og investeringer i stigende grad driver væksten.  
 
 

Figur 2.19a  Figur 2.19b  
Vækstbidrag for Japan BNP-vækst (å/å) og erhvervstillid, Japan 
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Anm.: I figur 2.19a er investeringerne inkl. lagerinvesteringer. I figur 2.19b angiver den vandrette linje det historiske 

gennemsnit for Tankan-indekset for erhvervstillid.  
Kilde:  EcoWin, EU-Kommissionen og OECD.  
 
Erhvervstilliden har de seneste tre år ligget over sit langsigtede gennemsnit og på et 
væsentligt højere niveau end i de forudgående ti år, jf. figur 2.19b. Dette styrker for-
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ventningen om, at investeringerne også i denne kommende tid vil understøtte væk-
sten i den indenlandske efterspørgsel og sikre produktivitetsstigninger. Efter en lang 
periode med meget svingende vækst, herunder to perioder med recession siden 1997, 
er det sandsynligt, at der er et efterslæb i produktiviteten, der kan indhentes gennem 
fornyelse af kapitalapparatet.  
 
Output-gabet er efterhånden positivt, jf. figur 2.20a., og der er således kun begrænset 
potentiale for yderligere vækst gennem reduktion af ledigheden. Endvidere er ar-
bejdsstyrken faldende af demografiske grunde. Det er imidlertid sandsynligt, at er-
hvervsfrekvensen kan øges, idet den i stagnationsperioden siden begyndelsen af 
1990’erne er faldet med 3-4 pct.-enheder.  
 

Figur 2.20a  Figur 2.20b   
Outputgab og inflation i Japan Udvalgte valutakryds 
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Anm.:  I figur 2.20b viser en faldende kurve en styrkelse af Kinas valuta (CNY) over for USD respektive EUR. 
Kilde: EcoWin og OECD. 
 
Underskuddet på de offentlige finanser i Japan var på 6,5 pct. af BNP i 2005 og 
skønnes gradvist nedbragt til 5,8 pct. i 2006 og 5,4 pct. i 2007.   
 
Der er således et klart behov for at konsolidere de offentlige finanser, men samtidig 
fare for, at opsvinget bremses, hvis stramningerne finder sted for hurtigt. Regeringen 
har således ikke annonceret nogen konkret tidsplan, men har til hensigt at nedbringe 
det strukturelle underskud med 0,5 pct.-enheder om året. Herefter skulle den offent-
lige gæld som andel af BNP stabiliseres omkring 2010. Nettogælden udgjorde i 2005 
87,6 pct. af BNP, mens bruttogælden var på 175,5 pct. af BNP. 
 
Den kinesiske økonomi fortsætter med at vokse meget hurtigt. Siden maj er der offent-
liggjort foreløbige BNP-tal for hele første halvår, hvor vækstraten var på 10,9 pct. i 
forhold til første halvår 2005, heraf 11,3 pct. i andet kvartal. I lyset heraf er vækst-
skønnene for 2006 og 2007 opjusteret fra henholdsvis 9,8 til 10,3 pct. i 2006 og fra 
8,7 pct. til 9,0 pct. i 2007.  
 
Den kraftige vækst har ikke medført stigende inflation. Med en valutakurspolitik, der 
stadig er tæt på en fastkurspolitik over for dollaren er konkurrenceevnen således be-
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varet på det gunstige niveau, der i en årrække har bidraget til stigende eksport, jf. fi-
gur 2.20b. Den kinesiske valutakurspolitik har givet anledning til kritik, især fra USA, 
som ønsker en revaluering af renminbien. Det har skabt frygt for, at USA skulle gri-
be til protektionistiske foranstaltninger.   
 
Det ser ud til, at Kina trods den meget høje vækst har haft held til at begrænse væk-
sten i den indenlandske efterspørgsel. Forbruget udgør kun 50 pct. af BNP, mens 
investeringerne har udgjort godt 40 pct. af BNP. Dette har været muligt ikke mindst i 
kraft af sterilisering af de store betalingsbalanceoverskud, kapitalrestriktioner og 
statslig dirigering af den finansielle sektor. Disse instrumenter kan vise sig utilstræk-
kelige under en fortsat kraftig vækst. Det kan derfor blive en udfordring for de kine-
siske myndigheder at erstatte dem med mere markedskonforme instrumenter, her-
under liberalisering af den finansielle sektor og øget brug af renten som konjunktur-
regulator.    
 
De primære risici for den kinesiske økonomi skal dog formentlig findes uden for 
landets grænser. Det store betalingsbalanceoverskud på 7 pct. af BNP i 2005 er en 
del af de globale ubalancer, jf. ovenfor. Som led i den afvikling af ubalancerne, som 
vil finde sted, må Kina med stor sandsynlighed forvente en væsentlig mere afdæmpet 
eksportudvikling og muligvis dermed også en reduktion i investeringerne fra det nu-
værende meget høje niveau på omkring 40 pct. af BNP. Sker ændringerne hurtigt, vil 
det stille betydelige krav til økonomiens omstillingsevne, herunder tilpasning til en 
situation med større privatforbrug. Der er endvidere risiko for, at en del af de fore-
tagne investeringer viser sig at blive uprofitable. I værste fald kan dette føre til kriser i 
den finansielle sektor, som er sårbar, fordi den er underlagt styring af långivningen 
fra myndighedernes side og er uudviklet målt efter vestlig standard.  
 
En række øvrige østasiatiske økonomier, herunder ASEAN-landene forventes også at 
vokse med over 5 pct. i prognoseperioden. Eksporten driver også her i vidt omfang 
væksten. For ikke at svække deres konkurrenceevne internt i regionen har disse lande 
måttet tilpasse deres valutakurspolitik til Kinas. Landene er derfor sårbare over for 
en opbremsning i den globale vækst og fald i dollarkursen.   
  
Det globale opsving har, navnlig i kraft af den højere oliepris, bidraget til højere 
vækst i de olieeksporterende lande. De mellemøstlige hovedeksportører, Saudi Arabien, 
Kuwait og Iran forventes således at vokse med 5-6 pct. i prognoseperioden. Rimelig-
vis anses indkomststigningen ikke fuldt ud for at være permanent, og en stor del af 
indkomstfremgangen spares derfor op. Kun ca. 25 pct. af stigningen går til øget im-
port4. Mulighederne for at foretage profitable realinvesteringer i hjemlandet er heller 
ikke øget i samme takt som indkomsten og opsparingen placeres derfor i udlandet. 
IMF forventer således, at eksempelvis Kuwaits og Saudi Arabiens betalingsbalance-
overskud i prognoseperioden vil være henholdsvis ca. 50 pct. og ca. 30 pct. af BNP.   
   

                                                                                                                                                                                                                                                             
4 jf. IMF World Economic Outlook, april 2006 
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Olieproduktionen spiller ligeledes en meget betydelig rolle for Ruslands økonomi. Be-
talingsbalancen har i de senere år udvist overskud på omkring 10 pct. af BNP, hvilket 
forventes at fortsætte i prognoseperioden til trods for, at forbruget i de senere år er 
steget med et par pct.-enheder mere pr. år end BNP-væksten, der har ligget stabilt på 
ca. 6 pct. Modstykket hertil er, at investeringerne har udviklet sig svagt. Som andel af 
BNP udgør investeringerne under 20 pct., formentlig i høj grad på grund af et ugun-
stigt erhvervsklima. Den ubalancerede udvikling i den indenlandske efterspørgsel og 
en lempelig økonomisk politik har presset inflationstakten op på ca. 10 pct.   
 
 
2.6 Finansielle markeder i Danmark 
Nationalbanken har fulgt ECB’s seneste renteforhøjelser og ligeledes hævet styrings-
renten to gange med 0,25 pct.-enheder pr. gang siden majvurderingen til det nuvæ-
rende niveau på 3,25 pct.  
 
I kraft af fastkurspolitikken forudsættes Nationalbanken at skygge ECB’s ventede 
renteforhøjelser. Således skønnes styringsrenten at udgøre 3,5 pct. ultimo 2006 sti-
gende til 3,75 medio 2007. 
 
Den korte danske rente skønnes at udgøre 3,1 pct. i gennemsnit i 2006 og forudsæt-
tes at stige til 3,6 pct. i 2007, jf. tabel 2.6. Skønnet for den korte danske rente er – lige-
som den korte rente i euroområdet – opjusteret med 0,1 pct.-enhed i både 2006 og 
2007 i forhold til majvurderingen. 
 

Tabel 2.6 
Skøn for renter i Danmark og rentespænd 

 
  2005 2006 2007  
   Maj Aug. Maj Aug.  

 Pct.       
 Renter:       
 3-mdrs. pengemarked 2,2 3,0 3,1 3,5 3,6  
 10-årig statsobligation1) 3,4 4,0 4,0 4,3 4,4  
 1-årig rentetilpasning 2,4 3,4 3,4 3,8 3,9  
 5-årig rentetilpasning 3,0 3,9 3,9 4,2 4,3  
 30-årig realkredit, 5 pct.  - 5,4 5,4 5,6 5,7  
        
 Pct.-enheder       
 Rentespænd:       
 Danmark – euroområdet, 3-mdr. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1  
 Danmark – Tyskland, 10-årig stat 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1  
  

1) Løbetidskorrigeret 10-årig statsobligation. 
Kilde: EcoWin, CSE og egne skøn. 
 

 

 
Den 10-årige statsobligationsrente ventes at udgøre 4,0 pct. i gennemsnit i 2006 sti-
gende til 4,4 pct. i 2007. I forhold til majvurderingen er den lange rente opjusteret 
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med 0,1 pct.-enhed i 2007 i lyset af opjusteringen af den tilsvarende lange rente i eu-
roområdet. 
 
Rentespændet mellem den danske og tyske 10-årige statsobligationsrente steg efter 
Nationalbankens ensidige rentestigning den 17. februar 2006, jf. figur 2.21a og b. Ef-
terfølgende har rentespændet stabiliseret sig på et niveau omkring 0,1 pct.-enhed. 
 
I 2006 og 2007 forudsættes et rentespænd til Tyskland på 0,1 pct.-enhed, hvilket er 
uændret i forhold til majvurderingen.  
 

Figur 2.21a  Figur 2.21b  
10-årigt rentespænd mellem Danmark  
og Tyskland 
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Anm.:  I figur 2.21a er rentespændet beregnet på baggrund af løbetidskorrigerede 10-årige statsobligationsrenter 

(par-renter). I figur 2.21b er vist renten på 10-årige (benchmark) statsobligationer.  
Kilde:  EcoWin og Nationalbanken. 
  
Renten på den 30-årige realkreditobligation med en kuponrente på 5 pct. forventes at 
stige fra 5,4 pct. i 2006 til 5,7 pct. i 2007. Yderligere rentestigninger kan åbne op for 
låntagning i obligationer med en pålydende rente på 6 pct. 
 
Spændet mellem den 30-årige realkreditobligation med en kuponrente på 5 pct. og 
den 10-årige danske statsobligationsrente skønnes at udgøre ca. 1,4 pct.-enheder i 
2006 og 1,3 pct.-enheder i 2007. Historisk set indsnævres spændet mellem 10-årige 
statsobligationer og realkreditobligationer ved rentestigninger på grund af aftagende 
nedkonverteringsrisiko på fastforrentede realkreditobligationer. 
 
Renterne på rentetilpasningsobligationer med 1- og 5-årig løbetid er opjusteret med 
0,1 pct.-enhed i 2007 som følge af opjusteringen i både den korte og lange rente i 
2007.  
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2.7 Råvare-, valuta-, og aktiemarkeder 
Siden begyndelsen af 2003 er prisen på Brent-olie mere end fordoblet. En svækkelse 
af dollaren i samme periode har betydet, at prisstigningen i kroner er blevet lidt min-
dre. Priserne på andre råvarer er også steget væsentligt, jf. figur 2.22a-b. 
 

Figur 2.22a   Figur 2.22b   
Råvarepriser, ekskl. energi, i dollar og euro Oliepris i dollar og kroner 
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Anm.:  Der er vist månedsgennemsnit for Reuters commodity indeks og olie af typen Brent. 
Kilde: EcoWin og egne beregninger. 
 
Prisstigningerne på olie skyldes den stadigt stigende efterspørgsel samt bekymringer i 
markedet vedrørende omfanget af udvindings- og raffinaderikapacitet. Den ustabile 
situation i Mellemøsten, bekymringen for nye orkaner i Den Mexicanske Golf og se-
nest lukningen af oliefeltet Prudhoe Bay i Alaska, har presset prisen yderligere i vej-
ret.  
 
Markedets forventning til den fremtidige oliepris afspejles i priserne på olie-futures. 
Disse priser kan tages som udtryk for markedets forventninger til de fremtidige spot-
priser. Jo længere tidshorisonten er, jo mere vil de risikopræmier, der er indregnet i 
priserne, dog sløre billedet og begrænse prognoseværdien. Endvidere kan det spille 
ind, at markedet for lange olie-futures ikke er særlig likvidt.  
 
Skønnet for den resterende del af 2006 baseres derfor på futures-priserne, mens det 
forudsættes, at man i 2007 påbegynder en gradvis tilpasning til det ligevægtsniveau, 
Det Internationale Energiagentur (IEA) har beregnet i sin seneste prognose. Progno-
seforudsætningerne er vist i tabel 2.7. 
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Tabel 2.7  
Olieprisforudsætninger i prognosen 

 
  2004 2005 2006 2007  
   Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug.  

 Pris pr. tønde         

 USD 38,38 54,40 54,40 70,0 70,0     63,0 63,0  

 EUR 30,90 43,78 43,78 57,5 56,0     51,5 49,5  

 DKK 299,91 326,26 326,26 427,5 418,5  382,5 370,0  
  
Anm.:   Ved omregning til EUR og DKK er anvendt gennemsnitlige årlige krydskurser over for USD. 
Kilde:  EcoWin og egne skøn. 
 

 

 
Givet den høje olieefterspørgsel forventes det således, at oliepriserne forbliver på et 
højt niveau en tid endnu. De fundamentale, strukturelle forhold på oliemarkedet, især 
størrelsen af reserverne og de marginale udvindingsomkostninger peger på en noget 
lavere oliepris end i dag. Årsagen til, at prisen alligevel er høj, er, at strukturelle til-
pasninger i udbud og efterspørgsel som reaktion på prisstigninger sker meget lang-
somt, jf. boks 2.4. Der er dog klare tegn på, at både efterspørgsel og udbud er ved at 
tilpasse sig de højere priser. Efterhånden som denne udvikling fortsætter, vil priserne 
gradvis falde, men da kapacitetsudnyttelsen formentlig vil være høj i lang tid endnu, 
vil markedet fortsat være volatilt.  
 

Figur 2.23a  Figur 2.23b  
Faktisk og skønnet pris på Brent-olie i USD Real og faktisk oliepris på Brent-olie i DKK 
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Anm.: I figur 2.23a er skønnet for olieprisen i 2006 er baseret på futures-markedet medio juli 2006. De stiplede 

linier angiver årsgennemsnit og -skøn. I figur 2.23b er den reale oliepris beregnet via deflatering med forbru-
gerprisindekset for Danmark.  

Kilde:  EcoWin og egne beregninger. 
 
Endelig kan det bemærkes, at olieprisen fortsat ikke er historisk høj, når der korrige-
res for den øvrige prisudvikling. Hvis der tages højde for inflationen skulle den nu-
værende pris være næsten 600 kr. (godt 100$) for at svare til prisen i starten af 
1980'erne, jf. figur 2.23b.  
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Boks 2.4 
Langsom  strukturtilpasning som  årsag til de høje oliepriser  

 
En væsentlig årsag til den meget høje oliepris er mangel på udvindings- og raffinaderikapacitet. Pro-
ducenterne har ikke på kort sigt mulighed for at udvide produktionen, selv om forholdet mellem de 
marginale udvindingsomkostninger og prisen utvivlsomt ville tilsige det. 
 
Af en række årsager vil prisen typisk ligge over de marginale udvindingsomkostninger. Markedet er fx 
er præget af karteldannelse. Ydermere er der engangsomkostninger ved at starte udvinding af olie og 
risiko for fremtidige prisfald på olie.  
 
Disse forhold kan imidlertid ikke forklare den nuværende meget høje pris, som skyldes at udbuddet er 
ret uelastisk som følge af høj kapacitetsudnyttelse, mens efterspørgslen er steget. Når både udbud 
og efterspørgsel er meget prisuelastiske på kort sigt fører en strukturel stigning i efterspørgslen for-
årsaget af øget økonomisk aktivitet, til store prisstigninger. Af samme grund vil strukturelle ændrin-
ger i udbud og efterspørgsel, dvs. energibesparelser og forøgelser af produktionskapaciteten, der 
gennemføres som følge af de højere priser, muliggøre væsentlige fald i olieprisen. Sådanne struktu-
relle tilpasninger kan imidlertid kun gennemføres langsomt. Der kan således forventes relativt høje 
oliepriser en rum tid endnu, men før eller senere må prisen forventes at falde.  
 
Der er en række årsager til, at strukturtilpasningen sker langsomt. 
 
På udbudssiden gør følgende sig gældende:  
• Det tager tid at installere den nye kapacitet rent fysisk  
• Der er ofte tale om store, kapitaltunge projekter, der kræver lang tids planlægning 
• Før projekterne iværksættes skal investorerne føle sig sikre på, at olieprisen vil vedblive at 

være meget høj. Effekten af andre allerede iværksatte eller forventede fremtidige projekter 
må indgå i vurderingen. Ligeledes må effekten af energibesparelser og investering i andre 
energikilder tages i betragtning. 

 
På efterspørgselssiden er forsinkelserne også betydelige: 
• Stigende priser på energiintensive forbrugsgoder vil få forbrugerne til at omlægge forbruget. 

Stigende energipriser slår imidlertid ikke umiddelbart igennem på priserne på energiintensi-
ve forbrugsgoder. For at undgå ledig kapacitet vil nogle udbydere på kortere sigt selv finan-
siere en del af omkostningsstigningen og fastholde prisen, så længe der stadig kan opnås et 
positivt dækningsbidrag. Tilpasningen finder først sted, når kapitalapparatet bliver urenta-
belt og efterspørgeselen er reduceret til et niveau, der passer til den nye markedssituation.  
Et eksempel herpå er luftfartsindustrien, hvor selskaberne vil være tilbøjelige til at fastholde 
relativt lave priser for at undgå lave belægningsprocenter og dermed dårlig udnyttelse det 
eksisterende kapitalapparat.  

• Nogle omlægninger af forbruget lader sig ikke umiddelbart gennemføre fuldt ud fordi for-
brugerne fx allerede har anskaffet biler med højt benzinforbrug. Bilproducenterne råder end-
videre over kapacitet til at producere disse biler og vil derfor fortsat udbyde dem (med rabat, 
jf. ovenfor). Andre besparelser kræver investeringer fra forbrugernes side, fx boligisolering. 

• I kraft af subsidier og regulering lader nogle lande ikke verdensmarkedsprisen på olie slå fuldt 
igennem i hjemlandet. Kina er formentlig det væsentligste, men langt fra det eneste eksem-
pel på dette. Kina har gradvis måttet øge den indenlandske pris, men den ligger fortsat 10-20 
pct. under verdensmarkedsprisen. Det budgetmæssige pres, regeringerne udsættes for, hvis 
de ønsker at opretholde kunstigt lave priser, tilsiger at priserne i de pågældende lande grad-
vis bliver tilpasset verdensmarkedsniveauet. 

 
 
Også råvarepriserne i øvrigt stiger fortsat, jf. figur 2.22a, om end knap så markant 
som oliepriserne i de senere år. Prisstigningerne er indtruffet efter en årrække med 
faldende priser som følge af bl.a. forbedret udvindingsteknologi. Det viste prisindeks 
er ret bredt og omfatter således både råvarer, hvis udbud forholdsvis hurtigt kan rea-
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gere på øget efterspørgsel og andre, fx metaller, hvis pris er mere end fordoblet siden 
2004 i kraft af stigende efterspørgsel og et forholdsvis uelastisk udbud på kort sigt. 
Endvidere er den høje oliepris i sig selv med til at øge omkostningerne ved råstofud-
vinding.  
 
Prognoseforudsætningerne for valutakurserne fremgår af tabel 2.8. Dollaren er nedju-
steret over for euro og kroner i forhold til vurderingen i maj. Siden fastlæggelsen af 
de beregningstekniske forudsætninger for valutakurserne i prognosen er dollaren 
svækket en anelse.  
 

Tabel 2.8   
Valutakursforudsætninger 

 
  2004 2005 2006 2007  
    Maj Aug. Maj Aug.  

 Dollar pr. 100 euro        

 EUR/USD  124,20 124,25 122,5 125,0 123,0 127,0  
 Kroner pr. 100 enheder 

udenlandsk valuta       
 

 EUR/DKK   744,00 745,18 746,0 746,0 746,0 746,0  
 USD/DKK  599,04 599,74 610,5 597,5 607,5 587,5  
 Indeks        
 Eff. DKK   102,19 101,58 101,3 101,6 101,3 102,0  
  

Anm.:  Beregningsteknisk er valutakurserne fremskrevet med gennemsnittet af de midterste to uger i juli, sva-
rende til 10 handelsdage. 

Kilde:  EcoWin og egne skøn. 
 

 

 
Aktiemarkeder og obligationer 
Efter store stigninger i aktiekurserne i starten af 2006 begyndte aktiemarkederne ge-
nerelt at falde i slutningen af april, jf. figur 2.24b. Stigningen i det globale renteniveau 
har gjort aktier relativt mindre attraktive i forhold til obligationer. En fortsat stigende 
rente kan lægge en dæmper på den økonomiske aktivitet og virksomhedernes indtje-
ning og dermed også en dæmper på aktiekursstigningerne. 
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Figur 2.24a  Figur 2.24b  
Udvalgte rentespænd på kredit-
obligationer 

Udvalgte aktieindeks, med reinvesteret 
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Anm.:  Figur 2.24a: Rentespændet for emerging markets (J.P. Morgan) og US high yield obligationer (CSFB) er in-

dekseret med indeks=100 i januar 1999 og er beregnet i forhold til et udvalg af amerikanske statspapirer. Ni-
veauerne kan ikke umiddelbart sammenlignes med kreditspændet for 10-årige euroobligationer med kredit-
rating A og BBB, som beregnes i forhold til den 10-årige statsobligationsrente i euroområdet. Figur 2.24b: 
Det danske aktieindeks, OMXC, er Københavns Fondsbørs totalindeks. 

Kilde:  EcoWin og egne beregninger. 
 
Danske og europæiske aktier er steget med henholdsvis 5 og 10 pct. i år (år-til-dato), 
mens de amerikanske aktiekurser er faldet med 3 pct. målt i danske kroner, jf. tabel 
2.9.  
 

Tabel 2.9 
Aktiekursændringer i udvalgte lande og regioner 

 
  

Gnst. 
90-011) 2002 2003 2004 2005 20062) 

17. maj -
22. aug. 

2006 

 

 USA 15 -34 7 3 21 -3 3  
 Europa 11 -33 21 12 26 10 5  
 Japan     -84) -23 15 6 44 -6 -6  
 Danmark       85) -20 33 24 43 5 -1  
 Nye Markeder 8 -20 30 17 56 13) -33)  
  

Anm.: Der er anvendt følgende aktieindeks inkl. reinvesteret udbyttebetaling: S&P 500 (USA), Eurostoxx 
 Broad (Europa), Topix 500 (Japan), OMXC (Danmark), MSCI Emerging Markets (nye markeder; ud
 valgte asiatiske lande, Østeuropa og Sydamerika mfl.). Alle afkast er opgjort i DKK. 
1)  Gennemsnitlig årlig vækst. 
2)  År-til-dato (22. august 2006) 
3)  Data kun til og med 31. juli 2006. 
4)  Data er for Nikkei 225 (ekskl. udbyttebetaling). 
5)  Data er for KFX (ekskl. udbyttebetaling). 
Kilde: EcoWin og egne beregninger. 
 

 

 
Stramningerne i pengepolitikken i både USA, euroområdet og Japan har øget risiko-
præmierne på obligationer med lav kreditværdighed, herunder de såkaldte high yield 
obligationer. High yield obligationer5 består normalt af obligationer med en kreditra-
                                                                                                                                                                                                                                                             
5 Også kaldet junk bonds. 
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ting under kategorien BB+. Disse obligationer er kendetegnet ved at have en høj på-
lydende rente, men har samtidig en høj risiko for misligholdelse (default). Rente-
spændet mellem amerikanske high yield obligationer og amerikanske statspapirer er 
steget siden majvurderingen, jf. figur 2.24a. Dvs. at finansieringsvilkårene for lav-
ratede virksomheder mv. er blevet relativt strammere. 
 
Rentespændet for nye økonomier (emerging markets lande) har generelt været fal-
dende i 2006 på trods af stramningerne i pengepolitikkerne i de største økonomier. 
Det kan skyldes, at kreditværdigheden for en række emerging markets lande er posi-
tivt korreleret med udviklingen i råvarepriserne, som typisk har været stigende i 2006, 
jf. figur 2.25. Dertil kommer en længere periode med solid økonomisk vækst i emer-
ging markets lande kombineret med lempelig pengepolitik på globalt plan, som har 
styrket de grundlæggende økonomiske forhold i emerging markets økonomierne. 
 
Der er normalt en positiv korrelation mellem risikopræmier på obligationer med en 
lav kreditværdighed og renteudviklingen på statsobligationer med høj kreditværdig-
hed. Yderligere rentestigninger kan forøge risikopræmierne for obligationer med en 
lav kreditværdighed. 
 

Figur 2.25 
Rentespænd mellem emerging markets obligationer og amerikanske statspapirer samt udvik-
lingen i råvarerpriser, 1999-2006 
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Anm.:  Der er anvendt råvareprisindekset fra S&P Commodity Index, mens spændet på emerging markets obligati-

oner svarer til figur 2.24a. 
Kilde:  Ecowin og egne beregninger. 
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Appendiks 2.1 

USA’s formuestilling: Højt afkast eller skjulte aktiver?  

USA har stort set hvert eneste år siden begyndelsen af 1980’erne, og særlig markant i 
de senere år, haft underskud på betalingsbalancen. Dette har medført en reduktion af 
den samlede værdi af USA’s udenlandske nettoaktiver, dvs. værdien af de samlede 
udenlandske aktiver minus værdien af omverdenens amerikanske aktiver. Ifølge Bu-
reau of Economic Analysis er nettoformuen reduceret fra ca. 300 mia. USD i begyn-
delsen af 1980’erne til -2500 mia. USA i 2004. USA gik fra et være nettokreditor til at 
blive nettodebitor omkring 1988.   
 
Dermed skulle man forvente, at afkastet af nettoformuen ville gennemgå en tilsva-
rende udvikling. Det har imidlertid ikke været tilfældet. Nettoindkomsten fra investe-
ringer i udlandet har siden 1980 ligget overraskende stabilt på omkring 30 mia. USD.  
 
Merafkast på aktivsiden 
Det tilsyneladende paradoks skyldes, idet omfang, der ikke er tale om statistiske må-
leproblemer, at USA siden 1973 ret systematisk har opnået et højere afkast på sine 
udenlandske bruttoaktiver, end omverdenen har opnået på sine amerikanske aktiver. 
Gourinchas og Rey (2005) har opgjort forskellene, jf. tabel 1. I den første del af den 
betragtede periode, 1952-73 indebar Bretton Woods-systemet, at de fleste af verdens 
valutaer var bundet til dollaren, der var realt forankret i kraft af guldfoden. I denne 
periode var afkastet på aktiver og passiver omtrent det samme. Efter guldfodens og 
Bretton Woods-systemets ophævelse, opstod der en meget betydelig forskel mellem 
forrentningen på aktiv- og passivsiden. Forskellen kan delvis forklares ved en real 
depreciering af dollaren i takt med en række andre landes økonomiske indhentning i 
forhold til USA (Balassa-Samuelson-effekten). USA adskiller sig på dette punkt fra 
andre lande ved, at en meget stor del af passivsiden er gæld denomineret i landets 
egen valuta.  
 

Tabel 1 
Afkast på USA’s udenlandske aktiver  og passiver 

 
  Afkast på aktiver Afkast på passiver Merafkast på aktiver  

 Pct. p.a.     
 1952-1973 4,04 3,78 0,26  
 1973-2004  6,82 3,50 3,32  
 1952-2004 5,72 3,61 2,11  
  

Kilde:  Gourinchas og Rey (2005). 
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Det har dog også haft betydning, at mulighederne for internationale kapitalanbringel-
ser i samme periode er blevet forbedret, og at USA’s bruttoaktiver i udlandet er ste-
get fra ca. 20 pct. af BNP til ca. 80 pct. af BNP. For passiverne har udviklingen været 
endnu mere markant. Dermed har det fået stigende betydning, hvordan aktiv- og 
passivsiderne er sammensat. Ca. 40 pct. af merafkastet siden 1973 kan forklares ved 
en overvægt af aktiver med højt afkast på aktivsiden i forhold til passivsiden, fx aktier 
og direkte investeringer. 60 pct. skyldes et højere afkast inden for den enkelte aktiv-
kategori, fx som følge af valutakursforskydninger og i kraft af dollarens stilling som 
international reservevaluta.  
 
Mindre gældsbyrde 
Det er ikke usandsynligt, at dette merafkast, i hvert fald delvis, vil kunne opretholdes 
fremover. I så fald udgør den opgjorte nettogæld en mindre byrde, end nettogældens 
størrelse umiddelbart kunne tilsige. Selv om dollarkursen midlertidigt kan stige, må 
den langsigtede tendens dog forventes at blive en depreciering, i hvert fald i forhold 
til en række emerging markets valutaer. Endvidere vil USA formentlig være i stand til 
at opretholde et merafkast i kraft af en større vægt på aktiver med højt afkast på 
aktivsiden end på passivsiden. Ikke alene har der historisk været en klar tendens til, at 
aktier giver bedre afkast på langt sigt end gældsfordringer. En væsentlig del af aktie-
posterne er udenlandske direkte investeringer, hvor der skabes afkast og værdier i 
kraft af, at datterselskabet er en del af en koncern, fx gennem overførsel og teknologi 
og viden.  
 
Udover betydningen for vurderingen af den samlede gældsbyrde, har det amerikan-
ske merafkast også betydning for vurderingen af den løbende betalingsbalance. En 
del af merafkastet opgjort i tabel 1 realiseres som kursgevinster frem for dividender 
eller rentebetalinger og registreres derfor ikke som udenlandsk indkomst på beta-
lingsbalancen. Der vil derfor være en tilbøjelighed til, at betalingsbalanceunderskud-
det overvurderes. Ligeledes er det tænkeligt, at amerikanske investorer af skattemæs-
sige grunde tilstræber, at de udenlandske indkomster inkasseres som fx kursgevinster 
i lavskattelande frem for fx betaling for leverancer af varer eller tjenester (transfer 
pricing). Derved omkategoriseres en del af indkomsten til uregistrerede kursgevinster 
frem for eksportindtægter.  
 
Selv om det amerikanske betalingsbalanceunderskud sandsynligvis er lidt overvurde-
ret, er der næppe tale om væsentlig mere end 1 pct. af BNP, hvilket skal sammenhol-
des med betalingsbalanceunderskud på 6-7 pct. af BNP. Dette vil næppe grundlæg-
gende ændre den vurdering, at der er behov for at nedbringe det amerikanske beta-
lingsbalanceunderskud.  
 
Dark matter 
Hausmann og Sturzenegger (2005) tager ligeledes udgangspunkt i den konstatering, 
at USA’s stilling som nettodebitor ikke kan ses på betalingsbalancens opgørelse af 
indkomsten fra den udenlandske nettoformue.  
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Hvis denne indkomstopgørelse er korrekt, hævder de, må der være nogle aktiver, der 
enten ikke er regnet med i opgørelsen eller er forkert værdiansat. Hvis en formue 
konsekvent giver et højere afkast end dens ”værdi” synes at berettige til, må det være 
fordi værdien er opgjort forkert. Forfatterne anvender et fast price/earning-forhold 
på 20 på både aktiv- og passivsiden, svarende til en rente på 5 pct., og opgør netto-
formuen til 600 mia. USD. Det vil sige, at USA i så fald ikke er nettodebitor.   
 
Ud over de statistisk opgjorte aktiver eksisterer der således en række ikke-obser-
verbare aktiver, såkaldt dark matter1. Hausmann og Sturzenegger opgør den samlede 
værdi af denne ”dark matter” til 3100 mia. USD, jf. tabel 2. 
 

 Tabel 2 
Amerikansk dark matter i 2004 

 
  Mia USD  

 (1) Årligt nettoafkast 30  
 (2) Beregnet nettoformue ved fast P/E 600  
 (3) Opgjort nettoformue -2500  
 (4) Dark matter (2)-(3) 3100  
  

Kilde:  Gourinchas og Rey (2005). 
 

 

 
Hausmann og Sturzenegger opstiller en række hypoteser om, hvad denne ”dark mat-
ter” består af. En del skyldes, at dollaren er international reservevaluta. Udlandets 
dollarbeholdninger er et ”gratis lån” til USA. Endvidere kan USA låne til lave renter, 
idet gældsfordringerne er koblet med en ”forsikringsydelse”, der skyldes, at USA er 
en større, mere stabil økonomi med mere likvide finansielle markeder end mange 
andre og at investorerne derfor kræver en mindre risikopræmie. Endelig overfører 
USA viden til amerikansk ejede virksomheder i udlandet og opbygger dermed værdi i 
disse virksomheder ud over de rent finansielle indskud.  
 
Uafhængig af den opstillede kvantificering af den amerikanske ”dark matter”, kan 
disse forklaringer på, hvori den består, tolkes som forklaringer på, hvorfor USA har 
været i stand til at opnå et merafkast på aktivsiden, jf. tabel 1. Begrebet kan derfor 
synes overflødigt.  
 
Hausmann og Sturzenegger går imidlertid et skridt videre med ”dark matter”-
hypotesen. Når nettoindkomsten fra udenlandske aktiver ikke ændrer sig fra ét år til 
det næste, kan nettoformuen heller ikke have ændret sig. Den reduktion af nettofor-
muen, der har fundet sted som følge af det registrerede betalingsbalanceunderskud, 
må derfor være blevet kompenseret af en tilsvarende stigning i mængden af ”dark 
matter”. På den baggrund konkluderes det, at USA i de senere år har øget sin uden-
landske ”dark matter”. Dette svarer til en indkomst, der ikke er registreret i den offi-
                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Sprogbrugen er lånt fra fysikken, hvor det er konstateret at universet er mere stabilt end det ville være, hvis det kun 
blev holdt sammen af den tyngdekraft, der udgår fra synlige himmellegemer. Ergo må der eksistere usynligt stof i 
universet, dark matter. 
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cielle statistik, men som indebærer, at der reelt ikke har været noget betalingsbalan-
ceunderskud.  
 
En sådan konklusion er meget vidtrækkende og synes at kræve en fuldstændig revur-
dering af diskussionen om de nuværende globale ubalancer. Argumentationen hæn-
ger dog på den problematiske antagelse om, at price/earning-forholdet er konstant 
over tid og ens på aktiv- og passivsiden. De konkluderer, at der er eksporteret ny 
”dark matter”, idet de udelukker, at der kunne være tale om fx øget afkast på den 
eksisterende. Ligeledes må det vurderes, at de tillægger nettoindkomstopgørelsen for 
stor betydning. Buiter (2006) nævner en række grunde til, at opgørelsen ikke giver et 
retvisende billede af det reelle nettoafkast, herunder behandlingen af kursgevinster og 
-tab samt problemer med præcis opgørelse af visse aktivers værdi.  
 
 
Referencer: 
 
Buiter, Willem: “Dark Matter or Cold Fusion?”, Goldman Sachs Global Economic Paper, no. 
136, 2006 
Gourinchas, Pierre-Olivier og Hélène Rey: ”From World Banker to World Venture Capitalist: 
US External Adjustment and the Exorbitant Privilege”, NBER Working Paper No. 11563, 
2005 
Hausmann, Ricardo og Federico Sturzenegger: ”Global Imbalances or Bad Accounting: The Miss-
ing Dark Matter in the Wealth of Nations”, CID Working Paper no. 124, 2006.  
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3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

Husholdningernes reale disponible indkomster skønnes at vise en pæn vækst på omkring 2 pct. i 
både 2006 og 2007 især som følge af en kraftig vækst i de reale lønindkomster.  
 
Fremgangen i det private forbrug ventes at fortsætte i 2006. Forbrugsvæksten understøttes blandt 
andet af fremgangen i indkomsterne, lave renter og stigende kontantpriser på boligmarkedet. Det 
private forbrug skønnes at vokse med 3,1 pct. i 2006, hvilket er en opjustering i forhold til decem-
bervurderingen på 0,6 pct.-enheder. Opjusteringen er primært en følge af en høj vækst i privatforbru-
get i 1. kvartal 2006 samt at boligformuerne er steget mere end ventet. I 2007 dæmpes væksten i 
det private forbrug til 2,0 pct., nogenlunde på linje med indkomsterne. 
 
Efter en stigning på knap 17 pct. i 2005 ventes kontantprisen på enfamiliehuse at stige med 22 
pct. i 2006. En årsstigningstakt på 22 pct. vil være den største stigning siden 1983, hvor der ligele-
des var en årsstigning i kontantprisen på ca. 22 pct. I 2007 forventes væksten i kontantprisen at 
aftage til 6 pct. De skønnede årsstigningstakter indebærer en markant opbremsning i prisstigninger-
ne på boliger fremadrettet blandt andet som følge af de stigende renter. En pæn indkomst fremgang 
og lav ledighed er med til at forøge boligefterspørgslen og indikerer dermed et fortsat højt niveau for 
huspriserne. 
 
Boliginvesteringerne ventes at stige med 10,0 pct. og 6,0 pct. i henholdsvis 2006 og 2007. Frem-
gangen ventes drevet af det private boligbyggeri, blandt andet som følge af de kraftige kontantpris-
stigninger. Også det støttede boligbyggeri bidrager til fremgangen i investeringerne i 2006, mens det 
støttede boligbyggeri trækker i modsat retning i 2007. 
 
Erhvervsinvesteringerne skønnes at vokse med 11,2 pct. i 2006 og 5,0 pct. i 2007. I forhold til 
majvurderingen er der tale om en opjustering på 1,5 pct. i 2006, mens skønnet for 2007 er uænd-
ret. Det er vurderingen, at væksten i erhvervsinvesteringerne vil blive drevet af en kraftig vækst i ma-
terielinvesteringerne. 
 
For 2006 ventes der en pæn fremgang i eksporten af varer og tjenester, som skønnes at vokse med 
6,5 pct. Opgangen vurderes herefter at aftage til 3,4 pct. i 2007. Samtidig skønnes væksten i im-
porten at blive 10,3 pct. i 2006 og 3,8 pct. i 2007. På baggrund af den ventede kraftige stigning i 
importen forudses betalingsbalanceoverskuddet at aftage til 1,6 og 1,7 pct. af BNP i henholdsvis 
2006 og 2007 fra 2,7 pct. af BNP i 2005. Danmarks nettoaktiver over for udlandet forventes at 
blive øget gennem prognoseperioden og kan ved udgangen af 2007 udgøre 6,1 pct. af BNP.  
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3.1 Indkomster og formue 
 
Husholdningernes reale disponible indkomst 
Husholdningernes reale disponible indkomst skønnes at vokse med omkring 2 pct. i 
både 2006 og 2007, hvilket er ½ pct.-enhed mere end stigningen i 2005, jf. tabel 3.1 
(husholdninger, korrigeret). Væksten i husholdningernes reale disponible indkomster 
i prognoseperioden skønnes dermed at være noget større end den gennemsnitlige år-
lige stigning i perioden 1990-2004 på lidt over 1 pct. 
 

Tabel 3.1 
De reale disponible indkomster og formuerne 

 
 

 
Gnst. 
90-04 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

 Vækst i pct.         
 Husholdningernes nominelle 

disponible indkomst1) 3,4 2,6 5,4 2,6 3,5 4,5 3,9 
 

 Forbrugerprisstigning2) 2,2 1,6 2,0 1,4 2,1 1,8 1,8  
 Real disponibel indkomst         
 Husholdninger1) 1,1 1,0 3,3 1,2 1,4 2,6 2,0  
 Husholdninger, korrigeret3) 1,1 -0,2 3,7 2,6 1,6 2,0 2,2  
 Samlet privat sektor4) 1,5 2,2 1,9 0,3 2,3 5,0 3,7  
  

Real nettoformue        
 

 Husholdninger, finansiel (ult.)5) 5,06) -9,6 15,6 18,4 28,4 -0,8 3,6  
 Husholdningerne, ejerboliger 3,9 2,3 1,8 8,9 16,3 22,6 7,1  
 Samlet privat sektor (ult.)4) 2,56) 0,8 0,8 5,3 9,4 14,7 7,7  
  

Anm.: Tallet for husholdningernes indkomster for 2005 er fortsat skøn, og nationalregnskabstallene for 2003-
2004 er foreløbige.  

1)  Efter nationalregnskabets definition. Husholdningernes indkomster er ekskl. kollektive pensionsord-
ninger, jf. bilagstabel B.11.  

2) Den implicitte deflator for det private forbrug. 
3) Korrigeret for SP (hvilket påvirker stigningstakterne i 2002 og 2004) og individuelle pensionsordninger 

i livsforsikringsselskaber og pensionskasser.  
4) Inkl. offentlige selskaber. Den private sektors formue inkluderer værdien af virksomhedernes kapital-
 apparat. 
5)  Inkl. pensionsformuerne. Kilden er frem til ult. 2005 de finansielle konti i det metode- og datarevidere-

de nationalregnskab. 
6)  1994-2004. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne skøn. 
 

 

 
I 2006 ventes en kraftig vækst i de reale lønindkomster som følge af den store stig-
ning i beskæftigelsen og den pæne fremgang i reallønnen, jf. tabel 3.2. I 2007 ventes 
vækstbidraget fra den reale lønsum fortsat at blive ret højt, om end det reduceres no-
get i forhold til 2006. I 2007 forøges reallønsstigningen pr. beskæftiget som følge af 
den ventede forøgelse af lønstigningstakten og en næsten uændret stigning i deflato-
ren for det private forbrug, men til gengæld skønnes stigningen i beskæftigelsen at 
blive betydelig mindre end i 2006. 
 



 

 

 Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 Økonomisk Redegørelse · August 2006 89 

Tabel 3.2 
Bidrag til stigningen i husholdningernes reale forbrugsdisponible indkomst i 2003-2007 

 
  2003 2004 2005 2006 2007  

 Pct.      
 Stigning i husholdningernes reale forbrugsdisponible 

indkomst1) 3,7 2,6 1,6 2,0 2,2 
 

  
Heraf bidrag (pct.-enheder) fra      

 

 - Real stigning i lønsummen2) 0,5 0,6 1,3 1,9 1,5  
 - Real stigning i indkomstoverførslerne fra det offentlige  0,9 0,4 -0,1 -0,1 0,3  

 I alt løn og overførsler 1,4 1,0 1,2 1,8 1,8  
 Skattenedsættelser på arbejdsindkomst mv. - 1,4 - - -  
 Suspension af SP-indbetalingerne - 0,7 - - -  
 I øvrigt3) 2,3 -0,54) 0,4 0,2 0,4  

  
1)  Den korrigerede indkomst, jf. anmærkning og note 3 til tabel 3.1. 
2) Inkl. pensionsbidrag til kollektive ordninger. 
3) Vedrører bl.a. nettobidrag til kollektive pensionsordninger, sociale bidrag, husholdningernes nettoren-

teudgifter (ekskl. de kollektive pensionskapitaler), bruttooverskuddet i enkeltmandsvirksomheder (inkl. 
ejerboliger), aktieudbytter og opreguleringen af beløbsgrænserne på skatteskalaen i forhold til den no-
minelle indkomstudvikling. 

4) Det negative tal skyldes især, at aktieudbytterne til husholdningerne ifølge nationalregnskabet faldt 
med 2½ mia. kr. i 2004, mens der i perioden 1994-2003 var en gennemsnitlig årlig stigning på 1½ mia. 
kr. Forskellen svarer til ca. ½ pct. af husholdningernes indkomst. I 2003 var der en stor stigning i ud-
bytterne på 6 mia. kr. Udbetalinger af udbytter til husholdningerne kan være forsinket i forhold til 
konjunkturudviklingen. 

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
De samlede offentlige indkomstoverførsler skønnes at vise et svagt realt fald i 2006, lige-
som i 2005, især som følge af det ret store fald i ledigheden. Det er et eksempel på 
virkningen af de såkaldte automatiske stabilisatorer. Hertil kommer den moderate 
satsregulering i 2006 på 2,0 pct. – svarende til satsreguleringen i 2005 – på grund af 
den forholdsvis afdæmpede stigning i den udbetalte årsløn i 2004. I modsat retning 
trækker forbedringerne for førtidspensionisterne af de skattefrie ydelser på 610 mio. 
kr. svarende til 1 mia. kr. før skat. Det svarer til ca. 0,4 pct. af de samlede offentlige 
overførsler. 
 
I 2007 ventes en lille real forøgelse af de samlede indkomstoverførsler, hvilket især 
afspejler, at faldet i ledigheden tager betydelig af. Hertil kommer den noget højere 
satsregulering på 2,4 pct. Underliggende er der tendens til en vis real vækst i ind-
komstoverførslerne som følge af det øgede antal personer på folkepension og efter-
løn samt satsreguleringen. 
 
Der skønnes i både 2006 og 2007 en pæn stigning i aktieudbytterne til husholdnin-
gerne. Til gengæld ventes husholdningernes nettorenteudgifter at vokse i begge år 
som følge af den forventede opgang i renten og nettolåntagning. 
 
De reale disponible indkomster påvirkes positivt af skattestoppet i kraft af nominal-
princippet for mængdeafgifterne og fastfrysningen af ejendomsværdiskatten. 
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Skønnene over udviklingen i husholdningernes reale disponible indkomst er ikke 
ændret ret meget i forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2006. Stigningen i 2006 er op-
justeret med 0,1 pct.-enhed, mens der for 2007 er sket en nedjustering med 0,3 pct.-
enheder især som følge af, at der nu regnes med en større låntagning og dermed en 
større stigning i husholdningernes nettorenteudgifter end i maj. 
 
Den samlede private sektors reale disponible indkomst og formuerne 
Fremgangen i den samlede private sektors reale disponible indkomst skønnes i både 
2006 og 2007 – ligesom i 2005 – at være noget større end for husholdningerne, jf. 
tabel 3.1 og figur 3.1a og 3.1b.1 
 
Forskellen er navnlig stor i 2006, hvor indkomstfremgangen for hele den private sek-
tor skønnes at blive 5 pct., hvilket er historisk højt. Det skyldes især det ventede sto-
re fald i pensionsafkastskatten, hvortil kommer en ret høj stigning i selskabernes 
bruttooverskud.  
 
Svingene i pensionsafkastskatten slår ud i (modsatrettede) sving i selskabernes og den 
private sektors disponible indkomst, fordi disse sving i høj grad skyldes beskatning af 
kursgevinster og -tab, som ikke indgår i nationalregnskabets indkomstbegreb.2 Også 
selskabsskatten afhænger i et vist omfang af kursændringer. Desuden kan provenuet 
fra selskabsskatten også af andre grunde svinge fra år til år delvis uafhængigt af den 
nationalregnskabsmæssige opgørelse af selskabernes bruttooverskud. 
 

Figur 3.1a Figur 3.1b 
Vækst i den private sektors reale  
disponible indkomst og det reale BNP 

Vækst i den private sektors og husholdnin-
gernes reale disponible indkomst 
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Anm.: Husholdningerne indkomster er korrigeret for SP mv., jf. tabel 3.1, note 3. 
Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM og egne skøn. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Der er i disse år underliggende en tendens til, at den reale disponible indkomst i hele den private sektor vokser lidt 
hurtigere end i husholdningerne. Det skyldes for det første, at nettobidrag til kollektive pensionsordninger, som vok-
ser relativt stærkt for tiden, fragår i husholdningernes indkomster (men ikke i den private sektors). For det andet, at 
formueindkomsten i de kollektive pensionsordninger, som ligeledes vokser ret meget, indgår i den private sektors 
indkomst, men ikke i husholdningernes. I modsat retning trækker, at aktieudbytter til husholdningerne (fra danske 
selskaber) også vokser relativt kraftigt. Den private sektor inkluderer offentlige selskaber. 
2 Også husholdningernes (korrigerede) disponible indkomst påvirkes i et vist omfang af sving i pensionsafkastskat-
ten, idet den disponible indkomst fra individuelle pensionsordninger i pengeinstitutter mv. er inkluderet. 
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Korrigeres skønsmæssigt for faldet i den del af pensionsafkastskatten, der skyldes 
kurstab, bliver væksten i den private sektors reale disponible indkomst i 2006 reduce-
ret fra de nævnte 5 pct. til ca. 2 pct. Det er stadig noget højere end den gennemsnitli-
ge årlige stigning i perioden 1990-2004 på 1½ pct., jf. tabel 3.1. Svingene i pensions-
afkastskatten vedrører primært placeringen af beskatningen af pensionsafkastet i de 
enkelte år og i mindre grad den samlede beskatning over tid, jf. boks 5.3, og vurderes 
derfor kun i beskedent omfang at påvirke den private sektors økonomiske dispositi-
oner. 
 
I 2007 ventes en ret stor stigning i den private sektors reale disponible indkomst på 
3¾ pct. Hovedårsagen til, at stigningen ventes at blive mindre end den meget store 
opgang i 2006, er, at der regnes med en vis forøgelse af pensionsafkastskatten i 2007. 
Stigningen i selskabernes bruttooverskud skønnes at blive af samme størrelse som i 
2006, men selskabernes disponible indkomst i 2007 påvirkes positivt af, at der skøn-
nes et fald i selskabernes nettorenteudgifter mv. og i provenuet fra selskabsskatten 
mv., jf. bilagstabel B.11. 
 
I 2005 steg selskabernes bruttooverskud endnu kraftigere end den skønnede stigning 
i 2006 og 2007 som følge af den øgede indtjening i Nordsøen, men det modvirkedes 
af store forøgelser af betalingerne af såvel pensionsafkastskat som selskabsskat mv. 
 
I modsætning til perioden 2005-2007 voksede husholdningernes indkomst i 2004 
kraftigere end den samlede private sektors indkomst. Hertil bidrog den ret store stig-
ning i pensionsafkastskatten i 2004, hvortil kommer, at indkomstskattenedsættelserne 
fra begyndelsen af året og Forårspakken mv. vejede tungere for husholdningerne end 
for hele den private sektor3. 
 
I forhold til majredegørelsen er skønnet over væksten i den private sektors disponib-
le indkomst i 2006 justeret lidt ned med 0,2 pct.-enheder. Derimod er skønnet for 
2007 justeret op med næsten 1 pct.-enhed som følge af en opjustering af væksten i 
selskabernes bruttooverskud, hvilket afspejler forventning om en gunstigere udvik-
ling i bytteforholdet og større vækst i produktionen end skønnet i maj.  
 
Der er en kraftig vækst i formuerne i disse år. Den reale stigning i husholdningernes 
formue i ejerboliger i 2006 ventes at blive 22½ pct., hvilket er noget mere end i 2005, 
jf. tabel 3.1. Formuestigningen i ejerboligerne vil dermed være omkring 50 pct. i for-
hold til 2003. Som følge af den ventede afdæmpning af ejerboligmarkedet skønnes 
væksten i den reale ejerboligformue at gå ned til ca. 7 pct. i 2007.  
 
Husholdningernes finansielle nettoformue skønnes at falde svagt realt gennem 2006 
som følge af kursfald og negativ nettofordringserhvervelse. I de to foregående år var 
                                                                                                                                                                                                                                                             
3 Hertil kommer, at Forårspakkens suspension af SP-bidraget indebar en forøgelse af husholdningernes disponible 
indkomst (med det her anvendte indkomstbegreb, jf. note 3 til tabel 3.1), mens den samlede private sektors indkomst 
påvirkedes nedad som følge af, at SP-indbetalinger er fradragsberettigede, og SP-betalingerne ikke påvirker den pri-
vate sektors indkomst. 
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der en kraftig stigning på grund af stigninger i kurserne på aktier og obligationer. 
Gennem 2007 skønnes en ny vækst i den reale værdi af husholdningernes finansielle 
nettoformue på 3½ pct. som følge af stigende aktiekurser. 
 
I forhold til majredegørelsen er skønnet over stigningen i 2006 i husholdningernes 
formue i ejerboliger justeret op, mens den finansielle formuevækst er justeret ned.4 
 
Den samlede private formue udvikler sig mere jævnt end husholdningernes bl.a. fordi 
værdien af ejerboliger, hvor prisstigningen kan bevæge sig temmelig meget fra år til 
år, vejer mindre i den samlede private formue end i husholdningernes. 
 
Den samlede private formue skønnes i 2006 at udvise en kraftig real vækst på 14½ 
pct., hvilket ud over de stigende ejerboligpriser afspejler den stærke vækst i erhvervs-
investeringerne og dermed virksomhedernes kapitalapparat, jf. tabel 3.1. I 2007 ven-
tes en fortsat høj, men afdæmpet stigning på knap 8 pct. 
 
Udviklingen i den reale disponible indkomst for typiske familier 
Typiske lønmodtagerfamilier skønnes i 2006 at få en vækst i den reale disponible ind-
komst på ½-1 pct., jf. tabel 3.3. Det er en mindre stigning end i 2005, hvilket for bo-
ligejerfamiliernes vedkommende skyldes en større boligudgift på grund af rentestig-
ningen og den stærkt stigende pris på ejerboliger, hvorimod der i 2005 var et rente-
fald (og en noget mindre stigning i ejerboligprisen)5. Hertil kommer en lidt mindre 
fremgang i reallønnen i 2006 som følge af en lidt større stigning i forbrugerprisindek-
set. 
 
Både rentestigningen i 2006 på 1 pct.-enhed og den stærkt stigende ejerboligpris in-
debærer en reduktion af stigningen i ejerfamiliernes reale disponible indkomst på ca. 
¼ pct.-enhed. 
 
Derimod understøttes fremgangen i den reale disponible indkomst for boligejerne af 
skattestoppets fastfrysning af ejendomsværdiskatten, som i 2006 isoleret set indebæ-
rer, at stigningen i ejerfamiliernes reale disponible indkomst er ca. ¾ pct.-enhed stør-
re, end den ville være uden skattestop. 
 
Generelt medfører skattestoppet en gradvis stigning i de reale indkomster i kraft af 
fastfrysningen af stykafgifterne, hvortil kommer virkningerne af nedsættelserne af 
betalingerne for daginstitutioner og udfasningen af passagerafgiften, som indgår via 
lavere forbrugerprisstigning. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
4 Det statistiske grundlag for opgørelsen af husholdningernes finansielle nettoformue er forbedret i forhold til majre-
degørelsen, fordi Danmarks Statistik nu har udarbejdet finansielle konti for det metode- og datareviderede national-
regnskab. Opgørelsen rækker frem til ult. 2005. 
5 Ændringer i renten og ejerboligprisen kommer med de her viste ejerfamilietyper ind på den måde, at en tiendedel af 
familierne hvert år antages at købe en ny bolig. Lånene er med fast rente, så der er ingen virkninger i form af ændret 
rente på lån med variabel rente. 
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I 2007 ventes stigningen i lønmodtagernes reale disponible indkomst at forøges til 
mellem ¾ og 1½ pct. blandt andet på grund af den højere lønstigning og lidt lavere 
stigning i forbrugerprisindekset, som især afspejler forudsætningen om fald i oliepri-
sen. For boligejerfamilierne virker forudsætningen om fortsat højere rente dæmpen-
de på indkomstfremgangen.  
 
Den kraftige indkomstfremgang for lønmodtagerne i 2004 på op til 6 pct. skyldtes 
nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst (herunder beskæftigelsesfradraget) fra 
begyndelsen af året og Forårspakken.6 
 

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

 
 

 
Gnst. 
96-04 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

 Stigning i pct.         
  

Boligejere        
 

 Privatansat timelønnet par 1,1 1,1 0,4 4,7 1,3 0,4 1,0  
 -”- funktionærpar 1,8 1,7 1,6 5,1 1,7 0,9 1,4  
 Offentligt ansat par 1,3 0,8 0,4 5,9 1,0 0,9 0,8  
 Folkepensionistpar1) 1,4 0,9 1,2 5,8 2) 1,2 0,5 0,8  
  

Lejere        
 

 Privatansat timelønnet par 1,2 0,8 0,4 3,2 1,0 0,6 1,6  
 Enlig timelønnet, 35 pct. ledig 1,7 0,9 0,5 3,0 0,8 0,5 1,3  
 Enlig folkepensionist1) 0,9 0,7 4,0 2) 0,9 0,7 0,1 0,5  

  
Faktisk gennemsnit for alle3)        

 

 Beskæftigede lønmodtagere 2,3 1,9 1,6 5,7 … … …  
 Over 66-årige 1,8 0,8 1,3 2,5 … … …  
  

Anm.: Beregningsmetoderne er uddybet i Finansministeriet: Fordeling og Incitamenter, juni 2004. Deflateringen 
er baseret på forbrugerprisindekset (ekskl. bolig), mens den i tabel 3.1 er baseret på den implicitte de-
flator for det private forbrug.  

1)  Ekskl. stigende udbetalinger fra private pensionsordninger bortset fra ATP. Folkepensionisterne er 
forudsat at have indkomst- og formueforhold, der berettiger til at modtage den skattepligtige, supple-
rende pensionsydelse fra 2004. 

2)  Den høje stigning for enlige folkepensionister i 2003 og for folkepensionistpar i 2004 skyldtes hen-
holdsvis den supplerende engangsydelse og den supplerende pensionsydelse. I modsætning til den 
supplerende pensionsydelse fra 2004 blev den supplerende engangsydelse for 2003 ikke medregnet i 
beregningsgrundlaget for boligstøtten.  

3)  Baseret på en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen. 
Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Den væsentligste ændring af tallene for lønmodtagernes indkomstudvikling i forhold 
til majredegørelsen er, at stigningstakterne i 2005 er opjusteret som følge af, at Struk-

                                                                                                                                                                                                                                                             
6 Ved sammenligning af familietypeberegningerne i tabel 3.3 med husholdningernes makroindkomster i tabel 3.1 skal 
man bl.a. være opmærksom på, at familietypeberegningerne ikke omfatter aktieudbytter. F.eks. blev husholdninger-
nes makroindkomster i 2004 påvirket nedad af et fald i udbytter til husholdningerne, jf. note 4 til tabel 3.2.   
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turstatistikkens tal for lønudviklingen i 2005 nu er indarbejdet. Skønnene for 2006 er 
opjusteret lidt som følge af lidt højere lønskøn. 
 
For folkepensionisterne i tabel 3.3 skønnes den reale disponible indkomst at vokse med 
omkring ½ pct. i både 2006 og 2007. Stigningen ventes at blive lidt større i 2007 end 
i 2006 som følge af en satsreguleringsprocent på 2,4 mod 2,0 i 2006 og den lavere 
forbrugerprisstigning. For boligejerne giver fastfrysningen af ejendomsværdiskatten 
et bidrag til realindkomststigningen. 
 
De ret store stigninger i 2003 og 2004 for henholdsvis enlige og samgifte pensioni-
ster skyldtes henholdsvis den supplerende engangsydelse og den supplerende pensi-
onsydelse. 
 
Skønnene for folkepensionisternes indkomst i 2007 er sat op som følge af, at satsre-
guleringsprocenten bliver 0,3 pct.-enheder højere end ventet i maj. 
 
Der er gennemgående en noget større vækst i de faktiske gennemsnit for de reale di-
sponible indkomster end i familietypeberegningerne. Det fremgår af tabel 3.3’s ne-
derste to linjer, der vedrører henholdsvis beskæftigede lønmodtagere og de ”over 66-
årige”, baseret på en stikprøve af befolkningen. 
 
For lønmodtagerne skyldes forskellen blandt andet, at der hvert år sker en forskydning 
af arbejdsstyrkens sammensætning over mod flere højtuddannede. 
 
For de over 66-årige er forklaringen blandt andet, at der hvert år er en nettotilgang af 
personer i denne aldersgruppe med en relativt stor supplerende indkomst fra private, 
individuelle og kollektive pensionsordninger – bortset fra ATP, der indgår i familie-
typeberegningerne for folkepensionisterne.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             
7 I 2003 og 2004 voksede den reale disponible indkomst for henholdsvis den enlige folkepensionist og folkepensio-
nistparret i tabel 3.3 mere end det faktiske gennemsnit for over 66-årige. Det skyldes, at henholdsvis den supplerende 
engangsydelse i 2003 og den supplerende pensionsydelse i 2004 vejer mindre for det faktiske gennemsnit af over 66-
årige end for pensionisterne i tabel 3.3, idet de pågældende ydelser er begrænset til folkepensionister med de laveste 
indkomster. 
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3.2 Det private forbrug  
Efter en kraftig stigning på 3,7 pct. i 2004 og 3,8 pct. 2005 skønnes en mere afdæm-
pet realvækst i det private forbrug på 3,1 pct. i 2006 og 2,0 pct. i 2007.8 Forbrugs-
væksten er opjusteret med 0,6 pct.-enheder i 2006 og 0,2 pct.-enheder i 2007 i for-
hold til Økonomisk Redegørelse, maj 2006.  
 
Den høje forbrugsvækst i 2004 og 2005 skal ses i lyset af det lave renteniveau, sti-
gende boligpriser, faldende ledighed og en kraftig indkomstfremgang. Med udsigten 
til en pæn indkomstfremgang, fortsatte stigninger i boligpriserne og fald i ledigheden 
ventes også i 2006 en solid vækst i privatforbruget. I 2007 dæmpes væksten i forbru-
get, bl.a. som følge af stigende renter og en mere afdæmpet udvikling i boligformu-
erne. Desuden vil opsparingen i husholdningerne efterhånden være nede på et ret 
lavt niveau.  
 

Figur 3.2a Figur 3.2b 
Det private forbrug  Forbrugertilliden 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I 1. kvartal 2006 steg det private forbrug med 4,0 pct. i forhold til året før (sæsonkor-
rigeret, 2000-priser), og væksten er dermed tiltaget igen ovenpå den afdæmpede 
vækst i 4. kvartal 2005, jf. figur 3.2a. Forbrugsvæksten i 1. kvartal har dermed ifølge de 
foreløbige nationalregnskabstal været noget kraftigere end forudsat i Økonomisk Rede-
gørelse, maj 2006. Udviklingen i detailomsætningsindekset og antallet af nyregistrerede 
personbiler i 1. halvår 2006 peger ligeledes i retning af en pæn vækst i privatforbruget 
i 2006. 
 
Forbrugertilliden ligger fortsat på et højt niveau og fortsætter den tendens, der har 
gjort sig gældende siden annonceringen af Forårspakken, jf. figur 3.2b. Forbrugernes 
gunstige vurdering af den økonomiske situation, der har understøttet forbrugsvæk-
sten i 2004 og 2005, kan bl.a. ses i sammenhæng med det lave renteniveau samt den 
aftagende og lave ledighed, mens stigningen i energipriserne gennem 2005 ikke har 

                                                                                                                                                                                                                                                             
8 Opgjort efter de nye nationalregnskabsprincipper (kædeindeks) skønnes væksten i det private forbrug i 2006 og 
2007 at blive henholdsvis 3,0 pct. og 1,9 pct.   
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haft synlige konsekvenser. Det høje niveau for forbrugertilliden understøtter for-
ventningen om et højt privatforbrug i 2006.  
 
Forbrugsudviklingen i 2006 og 2007 
På baggrund af den forventede fortsatte stigning i husholdningernes disponible ind-
komster, lav ledighed og voksende boligpriser skønnes en fortsat høj vækst i privat-
forbruget på 3,1 pct. i 2006, jf. figur 3.3a. Væksten i det private forbrug ventes at afta-
ge til 2,0 pct. i 2007.  
 

Figur 3.3a Figur 3.3b 
Udviklingen i privatforbruget 
(årlig realvækst)  
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Anm.:  Husholdningernes formuekvote er bestemt ud fra den forbrugsbestemmende formue i ADAM (den private  

sektors formue) i forhold til husholdningerne disponible indkomst (korrigeret for SP mv., jf. afsnit 3.1). 
Forbrugskvoten angiver privat forbrug (ekskl. bolig og inkl. bilydelser) i pct. af husholdningernes disponible 
indkomst.  

Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Den forudsatte rentestigning igennem 2006 og 2007 og i forbindelse hermed af-
dæmpningen i kontantprisstigningerne på boligmarkedet i 2007 bidrager til den afta-
gende forbrugsvækst i 2007. Hertil kommer, at opsparingen i husholdningerne i 2007 
er kommet ned på et relativt lavt niveau.   
 
Der ventes en pæn stigning i husholdningernes reale (korrigerede) disponible ind-
komster på 2,0 pct. i 2006 og 2,2 pct. i 2007. Udviklingen i husholdningernes ind-
komster bidrager dermed til fremgangen i det private forbrug i begge år. 
 
Som følge af den markante vækst i privatforbruget, er husholdningernes forbrugs-
kvote steget i de seneste år. Den skønnede udvikling i prognoseperioden indebærer 
en fortsat stigning i forbrugskvoten i 2006 og i mindre grad i 2007, jf. figur 3.3b. Væk-
sten i det samlede privatforbrug i 2007 er stort set på linje med stigningen i indkom-
sterne, og stigningen i forbrugskvoten i 2007 skal således ses i sammenhæng med en 
real stigning på 2,7 pct. i det private forbrug ekskl. bolig og inklusive bilydelser, som 
er det forbrugsbegreb, der ligger til grund for opgørelsen af forbrugskvoten. Stignin-
gen i forbrugskvoten understøttes navnlig i 2006 af en fortsat stigende formuekvote, 
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der primært kan henføres til en kraftigt stigende boligformue afledt af tiltagende kon-
tantpriser, jf. figur 3.4a. 
 

Figur 3.4a  Figur 3.4b  
Stigning i (den private sektors) formue og 
bidrag fra boligformue siden 1993  
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Anm.: Opsparingskvoten i husholdningerne er målt i pct. af husholdningernes samlede (korrigerede) disponible 

indkomst. Opsparingskvoten er beregnet med udgangspunkt i det samlede forbrug og kan derfor ikke direk-
te sammenholdes med forbrugskvoten i figur 3.2b, som tager udgangspunkt i et andet forbrugsmål. Hertil 
kommer, at husholdningernes pensionsopsparing (netto, inkl. formueafkast efter skat) i nationalregnskabet 
ikke er med i de disponible indkomster. Opsparingen for husholdningerne udregnes derfor som forskellen 
mellem den korrigerede disponible indkomst og forbrug tillagt pensionsopsparing (i kollektive ordninger). 
Forbrugskvoten og opsparingskvoten for husholdningerne summerer derfor ikke til 1.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Større boligformuer reducerer isoleret set behovet for anden opsparing og øger på 
den måde den del af den disponible indkomst, der anvendes til forbrug. Beregninger 
foretaget på ADAM-modellen viser, at formuestigningen siden 1995 isoleret set kan 
have løftet væksten i det private forbrug med ca. ½ pct.-enhed om året. Heraf bidra-
ger de stigende kontantpriser med 0,3 pct.-enheder.9  
 
Boligformuerne er siden 2003 steget med ca. 50 pct. Det kan ikke udelukkes, at den 
kraftige formueopbygning har større forbrugsvirkning end forudsat i prognoseårene. 
I 2006 og 2007 kan formuestigningen således isoleret set begrunde en fremgang i 
privatforbruget på 1½ pct.-enhed om året. Hertil kommer bidraget fra store indkom-
ster mv. Også i disse år skal ca. halvdelen af vækstbidraget ses i sammenhæng med 
stigende kontantpriser. Stigningen i den private sektors formue slår igennem på pri-
vatforbruget med en vis forsinkelse, og det er således de markante formuestigninger i 
2005 og 2006, der bidrager til forbrugsfremgangen i 2006 og 2007.     
 
De seneste års fremgang i privatforbruget har medført en faldende opsparingskvote i 
både husholdningerne og den private sektor som helhed, jf. figur 3.4b. Faldet i hus-
holdningernes opsparingskvote ventes at fortsætte i 2006, hvorefter den forventede 
afdæmpning af forbrugsvæksten i 2007 resulterer i en stabilisering af opsparingskvo-

                                                                                                                                                                                                                                                             
9 Afledte virkninger af kontantprisudviklingen på den øvrige økonomiske aktivitet mv. er ikke medtaget i beregnin- 
gerne. 
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ten i 2007. Husholdningernes opsparingskvote ventes i både 2006 og 2007 at ligge 
under det historiske gennemsnit.  
 
Stigningen i den private sektors opsparingskvote i 2006 skal bl.a. ses i sammenhæng 
med en betydelig reduktion i provenuet fra pensionsafkastskatten i 2006 sammen-
holdt med 2005. Det lavere provenu fra pensionsafkastskatten øger den private sek-
tors disponible indkomst og dermed opsparingskvoten i den private sektor. I 2007 
skal stigningen i den private sektors opsparingskvote ligeledes ses i lyset af en stig-
ning i den private sektors disponible indkomst, bl.a. som følge af et lavere provenu 
fra selskabsskatten.   
 
Faldet i husholdningernes opsparingskvote giver sig udslag i en negativ nettofor-
dringserhvervelse i husholdningerne, jf. figur 3.5a. Nettofordringserhvervelsen angiver 
husholdningernes finansielle opsparing og er givet som forskellen mellem opsparin-
gen – den del af den disponible indkomst, der ikke forbruges – og investeringerne. 
”Opsparingsunderskuddet” i husholdningerne udgjorde i størrelsesordenen 100 mia. 
kr. i 2004 og 2005, svarende til 6-7 pct. af BNP, når nettofordringserhvervelsen op-
gøres eksklusive husholdningernes nettoopsparing i pensionskasserne.   
 
Husholdningernes finansielle nettogæld er således også steget, jf. figur 3.5b. Nettogæl-
den er opgjort som husholdningernes nettobeholdning af realkreditlån og andre lån, 
indskud i pengeinstitutter, værdipapirer eksklusive aktier og øvrige fordringer. Som 
følge af det faldende renteniveau og låneomlægninger har husholdningernes rente-
byrde, der angiver husholdningernes nettorentebetalinger efter skat i procent af hus-
holdningernes disponible indkomst, imidlertid været relativ konstant fra 2001 til 
2005. Den forudsatte stigning i renten og husholdningernes låntagning i 2006 og 
2007 ventes dog at give anledning til en lille stigning i rentebyrden. 
 

Figur 3.5a Figur 3.5b 
Husholdningernes nettofordrings-
erhvervelse 
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Anm.:  Husholdningernes nettogæld er opgjort til kursværdi. Nettogælden omfatter nettobeholdningen af realkredit-

lån og andre lån, indskud i pengeinstitutter, værdipapirer (ekskl. aktier) og øvrige fordringer. Husholdnin-
gernes disponible indkomst er korrigeret for SP mv. 

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



 

 

 Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 Økonomisk Redegørelse · August 2006 99 

I forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2006 er væksten i privatforbruget opjusteret 
med 0,6 pct.-enheder i 2006 og 0,2 pct.-enheder i 2007, jf. tabel 3.4 og tabel 3.5. 
 
Opjusteringen af væksten i privatforbruget i 2006 skal blandt andet ses i lyset af den 
høje vækst i privatforbruget i 1. kvartal 2006. Hertil kommer opjusteringen af kon-
tantprisstigningerne på boligmarkedet, der via en stigning i husholdningernes formue 
bidrager positivt til privatforbruget.  
 
Opjusteringen af forbrugsskønnet i 2007 skal primært ses i sammenhæng med den 
forventede højere vækst i husholdningernes formuer.          
 

Tabel 3.4  
Ændringer i den skønnede forbrugsvækst siden majvurderingen: Forklarende faktorer 

 
  2006 2007 

 Realvækst i pct.   
 ØR maj: Realvækst i privat forbrug 2,5 1,8 
    
 Udlandsforhold: 0,1 0,3 
    
 Offentlige udgifter og indtægter: 0,0 0,2 
    
 Adfærdsændringer: 0,5 -0,2 
 -herunder forbrugstilbøjelighed 0,6 0,2 
 -herunder boligmarked 0,0 0,2 
    
 Samlet ændring 0,6 0,2 
    
 ØR august: Realvækst i privat forbrug 3,1 2,0 
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Tabel 3.5 
Realvækst i det private forbrug og udvalgte1) underkomponenter  

 
  2005 2005 2006 2007 
   

1990-
20052) 

 Maj Aug. Maj Aug.  

  Mia. kr. Realvækst i pct. 
 Detailomsætning 255,7 1,7 3,1 3,2 4,5 2,3 2,7 
 Heraf:        
 - Fødevarer 76,6 0,7 3,2 1,8 2,8 1,4 1,5 
 - Nydelsesmidler 34,3 0,1 -5,1 1,0 0,0 1,4 1,5 
 - Ikke-varige varer 83,7 1,9 4,2 4,2 6,0 2,9 3,5 
 - Varige varer 61,2 3,9 6,6 4,7 6,9 3,1 3,7 
 Bilkøb 48,8 6,5 26,5 3,8 6,0 -2,7 -2,7 
 Øvrige tjenester 207,8 1,7 6,0 2,8 2,2 1,8 1,8 
 Energi 62,5 1,4 -4,0 -2,6 -0,1 1,0 1,5 
 Andet 178,0 0,8 0,1 2,6 2,3 2,4 2,4 
 Forbrug i alt 752,9 1,7 3,8 2,5 3,1 1,8 2,0 
 Forbrug, ekskl. biler 704,1 1,4 2,5 2,4 2,9 2,1 2,3 
 Forbrugskvote, pct.3) - - 82,3 83,1 83,8 83,0 84,2  
  

1)  En komplet oversigt over realvækst og vækstbidrag i det private forbrug findes i bilagstabel B.13.  
2)  Gennemsnitlig stigning i årene 1990-2005. 
3) Forbrugskvoten angiver privat forbrug (ekskl. bolig og inkl. bilydelser) i pct. af husholdningernes di-

sponible indkomst. Husholdningernes disponible indkomst er korrigeret for SP mv. 
 Kilde:   ADAM’s databank og egne skøn. 
 

 

 
Udviklingen i bilkøbet og detailsalget 
Væksten i bilkøbet udgjorde 7,8 pct. i 1. kvartal 2006 i forhold til året før (sæsonkor-
rigeret, 2000-priser), jf. figur 3.6a. Den kvartalsvise årsstigningstakt er dermed fortsat 
høj, om end den er aftaget markant i forhold til de to foregående år.  
 
Antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne er steget med 4,7 pct. (sæ-
sonkorrigeret) fra 2. halvår 2005 til 1. halvår 2006 og antallet af nyregistreringer ligger 
dermed fortsat på et meget højt niveau, jf. boks 3.1. Årsstigningstakten i antallet af ny-
registreringer er imidlertid faldende og der forventes en mere afdæmpet vækst i bil-
købet på 6 pct. i 2006. I 2004 og 2005 var stigningen på ca. 45 pct. og 26½ pct.  
 
Den mere afdæmpede vækst i bilkøbet i år afspejler bl.a., at bilkøbet har nået et højt 
niveau, jf. figur 3.6b. Væksten i bilkøbet er opjusteret med 2,2 pct.-enheder i forhold 
til vurderingen i Økonomisk Redegørelse, maj 2006. Opjusteringen afspejler primært en 
større stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i 1. halvår 2006 end ventet. 
 
I 2007 ventes som i majvurderingen et fald i husholdningernes bilkøb på 2,7 pct. På 
trods af det skønnede fald i 2007 vil bilkøbet fortsat ligge på et højt niveau.  
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Figur 3.6a Figur 3.6b 
Bilkøb i husholdningerne  Bilkøbets andel af det samlede forbrug  
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
  
Detailsalget steg ifølge nationalregnskabet med 6,8 pct. fra 1. kvartal 2005 til 1. kvar-
tal 2006 (sæsonkorrigeret, 2000-priser), jf. figur 3.7a. Væksten i 1. kvartal 2006 har 
dermed været markant højere end forudsat i majvurderingen.   
 
Detailomsætningsindekset viser en stigning på 4,2 pct. i 1. halvår 2006 i forhold til 1. 
halvår 2005, jf. figur 3.7b. Udviklingen i detailomsætningsindekset understøtter der-
med forventningen om en relativ kraftig vækst i detailsalget i 2006, og der skønnes 
således en vækst i detailsalget på 4,5 pct. i 2006. Skønnet er opjusteret med 1,3 pct.-
enheder i forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2006, hvilket blandt andet hænger 
sammen med udviklingen i 1. kvartal 2006 og opjusteringen af kontantprisstigninger-
ne på boligmarkedet. Også den forventede højere vækst i husholdningernes dispo-
nible indkomster bidrager til væksten i detailsalget. I 2007 er detailsalget opjusteret 
med 0,4 pct.-enheder i forhold til majvurderingen.  
 

Figur 3.7a Figur 3.7b 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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3.3 Boligmarkedet 
 
Kontantprisen 
Kontantprisen på ejerboliger er steget markant og med opadgående styrke gennem 
de sidste to år. I 2004 og 2005 er kontantprisen på enfamiliehuse således vokset med 
henholdsvis 9 og 17 pct. på landsplan. De seneste oplysninger peger på, at årsstig-
ningstakten for parcel- og rækkehuse er op mod 24 pct. i begyndelsen af 2006. Stig-
ningen i konantpriserne afspejler blandt andet det lave renteniveau, god fremgang i 
indkomsterne, fald i ledigheden og måske også at forventninger om yderligere pris-
stigninger i en periode har medført en større efterspørgsel efter boliger og færre boli-
ger til salg. 
 
Der findes statistiske oplysninger om kontantpriserne til og med 2. kvartal 2006, men 
disse oplysninger afspejler ikke i fuldt omfang virkningerne af renteforhøjelserne si-
den december 2005. Danmarks Statistiks (DS) seneste oplysninger som kun rækker 
frem til 1. kvartal 2006, viser en årlig stigning på 23,6 pct. på landsplan, mens oplys-
ninger fra Realkreditrådet (RKR) for 2. kvartal viser en årsstigningstakt på 25,9 pct., 
jf. figur 3.8a. RKRs tal er imidlertid påvirket af, at handlerne kan være indgået op til 
flere måneder før det kvartal, som priserne henføres til i statistikkerne, jf. boks 3.1, 
som kort sammenligner opgørelsesmetoderne fra DS og RKR. Under normale for-
hold er RKRs tal en god indikator for prisudviklingen, som den opgøres af DS, men 
i forbindelse med omslag i markedet, er der risiko for at tallene ikke fuldt ud fanger 
tendenserne. 
 
Det er lagt til grund for skønnene, at der sker en ret markant opbremsning i prisstig-
ningerne fremadrettet, blandt andet som følge af renteforhøjelserne. De almindelige 
forventninger om fremtidige prisstigninger ser desuden ud til at være aftagende. 
Konkret forventes at kontantpriserne øges med 22 pct. i 2006, overvejende som føl-
ge af den høje vækst i slutningen af sidste år og begyndelsen af i år. For 2007 skøn-
nes en stigning i kontantprisen med 6 pct. Gennem 2007 er de reale kontantpriser 
således uændrede, hvilket svarer til en stigning på 2 pct. i løbet af året. 
 
Skønnet for kontantpriserne er opjusteret med henholdsvis 5 og 1 pct.-enhed(er) i 
2006 og 2007 i forhold til majvurderingen, men til gengæld er den ventede opbrems-
ning i boligpriserne en anelse kraftigere.  
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Figur 3.8a Figur 3.8b 
Årsstigningstakten i kontantprisen for 
enfamiliehuse 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion for kontantprisen i figur 3.8a. De stiplede linjer i figuren angiver niveauer for årsstig-

ningstakten, mens en asterisk angiver estimatet for årsstigningstakten i kontantprisen for 2. kvartal 2006 ba-
seret på en simpel fremskrivning af prisstatistikken fra Danmarks Statistik på baggrund af udviklingen i 
Realkreditrådets prisstatistik for parcel- og rækkehuse. Figur 3.8b er baseret på Realkreditrådets gennemsnit-
lige mål for de effektive renter før skat korrigeret med skatteværdien af rentefradraget. For de korte renter 
anvendes 1- og 2-årige inkonverterbare obligationer, mens der for de lange renter anvendes 30-årige fastfor-
rentede, konverterbare obligationer. Vægtene afhænger af nyudstedelsen i de forskellige serier.  

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet, ADAMs databank og egne skøn. 
 

Boks 3.1 
Ejendomsprisstatistikken fra RKR og DS 

 
Registreringstidspunktet 
 
RKR registrerer kontantprisen på det tidspunkt, hvor realkreditlånene optages, hvilket i gennemsnit 
er ca. 6 uger efter skødet underskrives. Handlen og dermed kontantprisen besluttes reelt, nogen tid 
før skødet underskrives. Hvis der eksempelvis går op til 5 måneder fra handlen indgås, til at skødet 
underskrives og derefter yderligere 6 uger inden realkreditlånene optages, kan der være en forsinkel-
se i prisstatistikken fra RKR på op til 6-7 måneder. Det indebærer, at nogle af de registrerede priser i 2. 
kvartal afspejler prisen på handler, der reelt er indgået i 1. kvartal samt 4. og 3. kvartal i det foregåen-
de år. De tilgængelige tal for kontantprisen i 2. kvartal 2006 afspejler derfor endnu ikke fuldt ud ren-
teforhøjelserne i december 2005, marts 2006 eller juni 2006.  
 
DS registrerer derimod kontantprisen den dato, hvor købsaftalen underskrives. Hvis ikke datoen for 
købsaftalen er oplyst, benyttes den dato, hvor skødet underskrives. Tallene fra DS er dermed tids-
mæssigt mere præcise, men offentliggøres senere end RKRs tal.  Da oplysningerne fra DS kun dækker 
1. kvartal 2006 fanger de heller ikke virkningerne af de renteforhøjelser, som fandt sted i marts og 
juni 2006. 
 
Dækningsgrad 
RKRs kontantprisstatistik dækker ca. 70 pct. af det samlede antal handler i DSs statistik for parcelhuse 
og ejerlejligheder. For fritidshuse er andelen omkring 45 pct. I ejendomsprisstatistikken fra RKR er 
medtaget handler, hvor der optages ejerskiftelån med pant i fast ejendom i Danmark. Dermed indgår 
der ikke handler, som foregår på basis af kontanthandler eller på grundlag af gældsovertagelser af 
eksisterende prioriteter. Ligeledes medtages kun frie handler i statistikken. 
 
Danmarks Statistik oplyser, at kun ca. 10 pct. af de handler, der vedrører et givet kvartal, ikke er in-
kluderet i den foreløbige prisstatistik, fordi handlerne endnu ikke er blevet indberettet. Dermed er 
dækningsgraden 90 pct. for prisstatistikken fra DS. Dækningsgraden anses for 100 pct. på DSs ende-
lige tal.  
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Boks 3.1 (fortsat) 
Ejendomsprisstatistikken fra RKR og DS 

 
Sammensætningseffekter 
Den kvartalsvise kontantprisstatistik fra RKR viser den gennemsnitlige kontante købssum pr. kva-
dratmeter og kan derfor påvirkes af geografiske og størrelsesmæssige sammensætningseffekter.  
 
Den kvartalsvise kontantprisstatistik fra DS er givet ved forholdet mellem kontantprisen og den vur-
derede ejendomspris. Dermed er statistikken fra DS ikke påvirket af sammensætningseffekterne.  
 
Sammenhængen mellem RKRs tal og DSs tal 
Skønnene for de årlige kontantprisstigninger i Økonomisk Redegørelse er et bud på de faktiske stig-
ningstakter, som opgøres af Danmarks Statistik (DS). Kontantprisstatistikken fra DS offentliggøres 4-
4½ måned efter et endt kvartal, mens RKR offentliggør prisstatistikken midt i måneden efter et kvar-
talsskift. RKRs ejendomsprisstatistik er normalt en god indikator for prisstigningerne, som de opgøres 
af DS, og derfor er det hensigtsmæssigt at benytte statistikken fra RKR til at forudsige udviklingen i 
statistikken fra DS.  
 
Der er således et informationsindhold i RKRs tal, som kan bruges til at vurdere kontantprisudviklingen 
i det kvartal, som ikke dækkes af DS. Den simple model nedenfor viser, at DSs tal for et givet kvartal i 
vidt omfang kan forklares af RKRs tal for det samme og det efterfølgende kvartal. Modellens resulta-
ter kan fortolkes som, at RKRs tal for et givet kvartal delvis afspejler handler, som er foretaget i kvar-
talet forinden. Det vil sige, at rentestigningerne fra marts og juni 2006 endnu ikke er fuldt afspejlet i 
skønnet for 2. kvartal.  
  

])1[log(419,0))(log(467,0002,0))(( +Δ+Δ+=Δ RKRRKRPHKDSPHKLog      
                                         (1,064)       (4,995)                                                      (4,762)                                                                             

 
R2 = 0,783 
 
PHK er det sæsonkorrigerede kontantprisindeks fra henholdsvis DS og RKR. Tallene i parentes angiver 
t-værdier. 
 

 
Der er tegn på, at væksten i kontantpriserne er dæmpet henover sommeren. I Kø-
benhavn og Frederiksberg er prisstigningerne bremset væsentligt op. Samtidig er an-
tallet af ejerlejligheder, der er udbudt til salg i disse områder, steget væsentligt siden 
årsskiftet, og liggetiderne er forøget ganske meget i samme periode. Det er sandsyn-
ligt, at disse bevægelser afspejler en yderligere afdæmpning af prisstigningerne i de 
storbyområder, som endnu ikke fuldt ud er opfanget i prisoplysningerne. Udviklin-
gen peger samtidig på, at færre efterspørger boliger i de områder, hvor prisstignin-
gerne har været højst, og at priserne på boliger i nærområderne på den måde under-
støttes i en periode.  
 
Udbuddet af ejerboliger til salg er på landsplan steget med omkring 8.000 boliger (ca. 
22 pct.) fra januar til juli 2006. Heraf er udbudet alene i hovedstadsregionen steget 
med knap 5.000 ejerboliger, svarende til en stigning på ca. 50 pct. Det øgede udbud 
dækker over en stigning i både enfamiliehuse og ejerlejligheder.  
 
I København udgør ejerlejligheder en stor del af den samlede boligmasse. Udbuddet 
af ejerlejligheder til salg i København er steget markant de seneste måneder og udgør 
en stor del af den samlede stigning i antallet af udbudte ejerlejligheder på landsplan. 
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Ligeledes er antallet af udbudte lejligheder steget i Frederiksberg kommune. Fra ja-
nuar til juli 2006 er antallet af udbudte ejerlejligheder i København og Frederiksberg 
steget med henholdsvis 56 og 48 pct., jf. figur 3.9a.    
 
Liggetiden – målt i antal dage – for solgte ejerboliger har på landsplan været jævnt 
faldende de foregående to år, og for enfamiliehuse er tendensen fortsat ind i 2006. 
Den seneste udvikling viser, at liggetiden for ejerlejligheder er moderat stigende, 
navnlig påvirket af udviklingen i storbyområder som København og Frederiksberg. 
Fra januar til juli 2006 er liggetiden på ejerlejligheder steget fra 84 dage til 120 dage i 
København, mens liggetiden er steget fra 80 til 113 dage i Frederiksberg i samme pe-
riode. For landet som helhed er liggetiden for ejerlejligheder steget fra 80 til 101 da-
ge, jf. figur 3.9b.  
 

Figur 3.9a Figur 3.9b 
Udbud af ejerlejligheder til salg Liggetider på ejerlejligheder 
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Anm.:  Figur 3.9a henviser region 1 til 5 til de nye regioner pr. 1. januar 2007. Region 1 er ”Hovedstadsregionen”, 

region 2 er ”Region Sjælland”, region 3 er ”Region Syd Danmark”, Region 4 er ”Region Midtjylland” og re-
gion 5 er ”Region Nordjylland”. 

Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet og Realkreditnettet. 
 
I RKRs opgørelser har stigningstakten for kontantprisen på både enfamiliehuse og 
ejerlejligheder i København og Frederiksberg været blandt de højeste siden 2. kvartal 
2004, men i 2. kvartal 2006 aftog stigningstakten mærkbart for begge boligtyper, jf. 
figur 3.10a. Desuden er stigningstakten på ejerlejligheder aftaget i kommunegruppe 4, 
der dækker over de 6 største provinsbyer. Det vil sige, at stigningstakten for kon-
tantprisen på ejerlejligheder er aftaget i de store byer, hvor en stor del af boligmassen 
er ejerlejligheder.  
 
Oplysningerne fra RKR viser, at stigningstakten for parcel- og rækkehuse også er af-
taget i Københavns amt i 2. kvartal 2006, men øget i alle andre kommunegrupper. I 
kommunegruppe 3 og 4, som dækker over henholdsvis kommunerne i Roskilde og 
Frederiksborg amt samt de 6 største provinsbyer, er kvartalsstigningstakten på par-
cel- og rækkehuse godt 8 pct. Det tyder derfor på, at efterspørgslen er flyttet fra Kø-
benhavn og Frederiksberg til kommuner længere væk fra København, hvilket påvir-
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ker stigningen i kontantprisen på parcel- og rækkehuse i opadgående retning i de om-
råder.  
 
Årsstigningstakten for fritidshuse var fortsat forholdsvis høj i 2. kvartal 2006, men 
stigningstakten er afdæmpet en smule i forhold til årsstigningstakten i 1. kvartal 2006.  
  

Figur 3.10a Figur 3.10b 
Regional kontantpris på enfamiliehuse Reale huspriser i udvalgte OECD-lande 
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Anm.: Figur 3.10a viser den regionale udvikling i de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse. 

Kommunegruppe 1 er København og Frederiksberg, gruppe 2 er kommunerne i Københavns amt, gruppe 3 
er kommunerne i Roskilde og Frederiksborg amt, og gruppe 4 er de 6 største provinsbyer. Grupperne 5-8 
indeholder mindre kommuner. I figur 3.10b er huspriserne deflateret med de nationale forbrugerprisindeks. 

Kilde: Realkreditrådet og Ecowin. 
 
Selvom kontantpriserne igennem de senere år er steget ganske betydeligt, har den 
samlede stigning over en lidt længere årrække ikke været ekstraordinært stor i forhold 
til udviklingen andre steder. Væksten i den reale kontantpris siden midten af 
1990’erne har således været noget højere i lande som Storbritannien, Irland og Spani-
en, mens stigningen i Danmark stort set svarer til den observerede i fx Sverige og 
Frankrig, jf. figur 3.10b. I andre lande, herunder Tyskland, er den reale kontantpris 
faldet i samme periode. Internationale erfaringer fra fx Storbritannien peger på, at 
der forholdsvis hurtigt kan indtræde en mere afdæmpet prisudvikling på boligmarke-
det – specielt hvis renteniveauet er stigende.  
  
Boliginvesteringerne  
Med en gennemsnitlig årlig stigning på 12 pct. i perioden 2003-05 er boliginvesterin-
gerne øget markant de senere år, jf. figur 3.11a. Fremadrettet ventes ligeledes stigende 
boliginvesteringer på 10 pct. i 2006 og 6 pct. i 2007. Der er tale om en opjustering på 
2 og 1 pct.-enhed(er) i henholdsvis 2006 og 2007. 
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Figur 3.11a Figur 3.11b 
Boliginvesteringerne og den relative  
kontantpris for enfamiliehuse 
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Anm.: Den relative kontantpris i figur 3.12a er opgjort som forholdet mellem kontantprisindekset for enfamiliehuse 

og omkostningsindekset for boligbyggeri. De senest offentliggjorte tal for det påbegyndte etageareal i figur 
3.12b er behæftet med betydelig usikkerhed som følge af forsinkede og uregelmæssige indberetninger til 
Bygnings- og Boligregistret. Figuren viser det samlede antal parcel-, række-, kæde- og dobbelthuse samt ejer-
lejligheder. 

Kilde: ADAM’s databank, Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Det private, ikke-støttede boligbyggeri har bidraget betydeligt til den samlede stig-
ning i boliginvesteringerne de seneste år, jf. figur 3.11b. Det skal ses i sammenhæng 
med de kraftige prisstigninger på ejerboliger, som gør det mere profitabelt at igang-
sætte nybyggeri.  
 
I prognoseårene vurderes byggeriet af private, ikke-støttede boliger fortsat at være 
den drivende kraft bag fremgangen i boliginvesteringerne. Den forøgede aktivitet 
understøttes af det stigende antal påbegyndelser i 1. og 2. kvartal 2006 samt stignin-
gen i beskæftigelsen indenfor nybyggeri i 2. kvartal 2006 på knap 16 pct. i forhold til 
året før. I forhold til vurderingen i maj er den relative kontantpris (forholdet mellem 
kontantprisindekset for enfamiliehuse og omkostningsindekset for boligbyggeri) op-
justeret i prognoseårene hvilket bidrager til, at det private byggeri af ejerboliger ven-
tes at stige med større styrke. 
  
Hovedreparationer, som udgør omkring halvdelen af de samlede boliginvesteringer, 
er steget med omkring 1 pct. i både 2004 og 2005 og bidrager dermed kun svagt til 
stigningen i de samlede investeringer. Årsstigningstakten i 1. kvartal 2006 var ca. 3½ 
pct.  
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Figur 3.12a Figur 3.12b 
Konjunkturindikator for bygge- og  
anlægssektoren 
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Anm.: Den stiplede linje i figur 3.12a angiver gennemsnittet for den sammensatte konjunkturindikator for bygge- 

og anlægssektoren i perioden 1998-2005. Den sammensatte indikator er et udtryk for udviklingen i beskæfti-
gelsen, omsætningen og tilbudspriserne ved licitation i de foregående tre måneder, samt forventningerne til 
de kommende tre måneder. I figur 3.12b er tilsagn og påbegyndelser af det almene boligbyggeri vist som 12 
måneders glidende gennemsnit. I figuren er medtaget almene familie-, ungdoms- og ældreboliger, dvs. ekskl. 
støttede, andelsboliger samt private ungdoms- og udlejningsboliger. 

Kilde: Danmarks Statistik og Socialministeriet. 
 
Det betydelige og tiltagende kapacitetspres i bygge- og anlægssektoren kan medvirke 
til at lægge en dæmper på byggeaktiviteten. Kapacitetspresset afspejles i den historisk 
høje mangel på arbejdskraft inden for byggefagene, og indikatorerne for ordrebe-
holdningen og den sammensatte konjunkturindikator for boligbyggeriet ligger begge 
markant over deres historiske gennemsnit, jf. figur 3.12a. 
 
Det støttede almene boligbyggeri har ligget på et højt niveau i perioden 2002-04, 
hvor påbegyndelsesomfanget af almene boliger var ekstraordinært højt.10 Både antal-
let af tilsagn og påbegyndelser inden for det støttede boligbyggeri har siden været 
faldende, hvilket blandt andet kan skyldes, at andelen af ledige almene boliger i dele 
af landet er steget, jf. figur 3.12b.   
 
Forventningen til det samlede støttede boligbyggeri i prognoseperioden er nedjuste-
ret en smule siden majvurderingen, men der forventes fortsat en stigning i antallet af 
tilsagn og påbegyndelser i 2006. Dermed bidrager det støttede boligbyggeri til den 
samlede forventede stigning i boliginvesteringerne. I 2007 trækker det støttede bolig-
byggeri ned i stigningstakten for de samlede boliginvesteringer, jf. tabel 3.6. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
10 Den kraftige fremgang i byggeriet af almene boliger i 2002 og 2003 afspejler bl.a. nedsættelsen af grundkapitalind-
skuddet (den kommunale støtte til alment nybyggeri) fra 14 til 7 pct. i 2001 samt den periodevise adgang til lånefi-
nansiering af grundkapitalindskuddet. Dette har foranlediget flere kommuner til at til at fremrykke alment boligbyg-
geri. Nedsættelsen af grundkapitalindskuddet er af flere omgange blevet forlænget, men ophører ifølge kommuneaf-
talen fra juni 2005 pr. 1. januar 2007, således at grundkapitalindskuddet igen udgør 14 pct.  
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Tabel 3.6 
Antal påbegyndelser inden for det støttede boligbyggeri 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 Antal påbegyndte boliger    
 Almene familieboliger 4.400 3.700 2.600 1.400 2.300 1.900  
 Almene ungdomsboliger 800 500 500 800 700 500  
 Almene ældreboliger 6.000 4.400 4.600 3.600 4.200 3.500  
 Selvejende ældreboliger 100 100 100 100 200 200  
 Handicapboliger 0 0 100 200 300 100  
 Private andelsboliger 500 800 600 300 - -  
 Private ungdomsboliger  - - 100 1.300 500 900  
 Private udlejningsboliger  - - 500 500 800 1.100  
 Støttet boligbyggeri, i alt 11.800 9.500 9.100 8.200 9.000 8.200  
 - heraf sfa. regeringsinitiativer 5.300 4.300 1.700 2.200 2.100 2.200  
  

Anm.: Antallet af påbegyndelser er for perioden 2002-05 baseret på de faktiske påbegyndelsestal. Profilen for 
de påbegyndte støttede boliger som følge af regeringsinitiativer kan navnlig henføres til nedsættelse af 
grundkapitalindskuddet, den periodevis automatiske lånefinansiering, fremrykningsinitiativer samt støt-
te til private ungdoms- og udlejningsboliger. 

Kilde: Socialministeriet. 
 

 

 
 
3.4 Erhvervsinvesteringer 
Efter en betydelig stigning på 8,9 pct. i 2005 ventes de samlede erhvervsinvesteringer 
at stige med 11,2 pct. og 5,0 pct. i henholdsvis 2006 og 2007, jf. tabel 3.7. I forhold til 
majredegørelsen er væksten opjusteret med 1,5 pct.-enheder i 2006, mens skønnet 
for 2007 er uændret. Det er vurderingen, at de samlede erhvervsinvesteringer fortsat 
er en betydelig vækstdrivende kraft i prognoseperioden. 
 
Væksten i erhvervsinvesteringerne i 2005 blev navnlig drevet af en kraftig vækst i 
materielinvesteringerne. Materielinvesteringerne accelererede således igennem 2005 
primært som følge af gunstige renteforhold og en fortsat stigende udnyttelse af pro-
duktionskapaciteten. Ifølge de seneste nationalregnskabstal steg materielinvesterin-
gerne 32,8 pct. i 1. kvartal 2006 i forhold til samme kvartal året før. Kapacitetspres-
set, afspejlet i et positivt outputgab, ventes at stige yderligere i prognoseperioden og 
dermed øge tilskyndelsen for virksomhederne til at investere i yderligere materiel, jf. 
figur 3.13a. Det vurderes, at væksten i erhvervsinvesteringerne i 2006 fortsat vil blive 
drevet af en kraftig vækst i materielinvesteringerne. 
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Tabel 3.7 
Erhvervsinvesteringer 

 
  2005 Gnst.   95-05 2006 2007  
  Mia. 2000-kr. Årlig realvækst i pct.  
 Samlede erhvervsinvesteringer 199,6 3,9 11,2 5,0  
 - heraf materiel 155,0 5,2 13,0 5,0  
 - heraf bygninger og anlæg 44,6 0,3 5,0 5,0  
 Konjunkturfølsomme inv.1) 161,9 4,9 13,4 5,4  
 - heraf materiel 135,1 5,3 14,4 4,9  
 - heraf bygninger og anlæg 26,8 3,2 8,1 7,8  
 Særlige investeringer 2) 37,7 0,4 1,9 3,2  

  
1) Fortrinsvis byerhvervenes investeringer. Der ses således bort fra fx investeringer i skibe, fly og plat-
 forme, der i mindre grad er konjunkturfølsomme. 
2) Fortrinsvis investeringer i energisektoren, transport og kommunikation. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 

 

 
Væksten i de erhvervsmæssige materielinvesteringer skønnes til 13,0 pct. i 2006, hvil-
ket er en opjustering på 2,0 pct.-enheder i forhold til det skønnede i maj. Opjusterin-
gen skal ses i lyset af en forventning om et lidt større kapacitetspres end skønnet i 
maj som følge af en større fremgang i forbrug og i eksport og dermed i beskæftigel-
sen. Desuden er væksten i materielinvesteringerne i 2005 blevet oprevideret i den se-
neste opgørelse af nationalregnskabet og dermed er overhænget ved udgangen af 
2005 lidt større end forudsat i maj. 
 

Figur 3.13a Figur 3.13b 
Investeringskvote i den private sektor og 
outputgab 

Import af investeringsgoder og omsætning 
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Anm.: Investeringskvoten er i løbende priser og angiver investeringerne i den private sektor i forhold til bruttovær-

ditilvæksten. I figur 3.13b er vist sæsonkorrigerede tal og 3 måneders glidende gennemsnit. Begge serier er 
vist ekskl. skibe, fly, platforme mv.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, egne beregninger og skøn. 
 
Fremgangen i materielinvesteringerne i 2006 understøttes af flere indikatorer. Fore-
løbige og noget usikre tal viser, at importen af investeringsgoder er steget med 24,4 
pct. i de første 6 måneder i 2006 i forhold til samme periode året før, jf. figur 3.13b. 
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Desuden viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik, at investeringsgodein-
dustriens ordreindgang fra hjemmemarkedet fortsat er på et højt niveau, jf. figur 
3.14a. 
 
I 2007 ventes væksten i materielinvesteringerne at blive 5,0 pct. Den noget lavere 
vækst i materielinvesteringerne i 2007 skal ses i lyset af det stigende renteniveau, der 
er lagt til grund i vurderingen, og som ventes at dæmpe investeringerne. Desuden vil 
væksten aftage i takt med at kapitalapparatet er blevet tilpasset til det højere aktivi-
tetsniveau. 
 
Der er også andre forhold, der kan påvirke materielinvesteringerne i en positiv ret-
ning i prognoseperioden. I takt med det øgede kapacitetspres er arbejdskraftmanglen 
i industrien steget kraftigt siden starten af 2005, jf. figur 3.14b. Fortsætter manglen på 
arbejdskraft med at stige, kan dette medføre yderligere maskininvesteringer som 
kompensation herfor. Derudover er der en generel tendens til, at den gennemsnitlige 
levetid for maskiner er blevet kortere som følge af den teknologiske udvikling, hvil-
ket alt andet lige må ventes at øge niveauet i materielinvesteringerne11.  
 
Det stigende kapacitetspres og den stadig større mangel på arbejdskraft kan eventuelt 
medføre, at virksomhederne vælger at placere ny produktion i udlandet som en reak-
tion herpå.   
 

Figur 3.14a Figur 3.14b 
Inv.godeindustriens ordreindgang fra og  
ordrebeholdning til hjemmemarkedet 
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Anm.: I figur 3.14a er vist sæsonkorrigerede tal og 3 måneders glidende gennemsnit. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Det skønnes, at væksten i erhvervenes bygge- og anlægsinvesteringer vil blive 5,0 pct. 
i begge prognoseår, hvilket er uændret i forhold til vurderingen i maj. Fremgangen i 
de erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringerne understøttes af, at væksten heri 

                                                                                                                                                                                                                                                             
11 En af forklaringerne på den kortere levetid for materiel kan blandt andet findes i, at investeringer i computerhard-
ware og -software, der har en meget kortere levetid end øvrigt materiel, udgør en stadig større andel af de samlede 
materielinvesteringer. Således udgjorde beholdningen af hardware og software 3,7 pct. af den samlede nettobehold-
ning af fast realkapital i 2005 mod 0,6 pct. i 1990. 



 

 

Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

112 Økonomisk Redegørelse · August 2006 

var positiv i 4. kvartal 2005 og 1. kvartal 2006, efter at have været negativ i perioden 
2002-2005. Det er vurderingen, at det fortrinsvis er det erhvervsmæssige byggeri, der 
vil drive væksten i bygge- og anlægsinvesteringerne.  
 
Fremgangen i bygge- og anlægsinvesteringerne i 2006 understøttes yderligere af, at 
det konjunkturfølsomme erhvervsbyggeri voksede med 3,8 pct. (sk.) i 1. kvartal 2006 
i forhold til kvartalet før jf. figur 3.15a. Derudover er der en forventning om fortsat 
fremgang i beskæftigelsen i servicesektoren, hvilket forventes at føre til et øget behov 
for kontorlokaler og dermed en stigning i det erhvervsmæssige byggeri, idet antallet 
af ledige kontorlokaler har været faldende siden slutningen af 200412.  
 
Det vurderes, at niveauet for det påbegyndte erhvervsbyggeri i 2. kvartal 2006 var 
uændret i forhold til samme kvartal året før. Dette bygger på en sammenligning af de 
først offentliggjorte tal for 2. kvartal i henholdsvis 2005 og 200613. Det uændrede ni-
veau skal ses i lyset af, at niveauet for det påbegyndte erhvervsbyggeri var særligt højt 
i 2. kvartal 2005. 
 

Figur 3.15a Figur 3.15b  
Påbegyndt erhvervsbyggeri og konjunktur-
følsomme bygge- og anlægsinvesteringer 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion for påbegyndt etageareal i figur 3.15a. De senest offentliggjorte tal for det påbegyndte 

etageareal er behæftet med betydelig usikkerhed som følge af forsinkede og uregelmæssige indberetninger til 
Bygnings- og Boligregistret. Investeringskvoterne i figur 3.15b er i løbende priser og angiver investeringerne 
i den private sektor i forhold til bruttoværditilvæksten.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, egne beregninger og skøn.. 
 
Bygge- og anlægssektoren oplever ligesom industrien stadig stigende mangel på ar-
bejdskraft. I det omfang manglen på arbejdskraft fører til at bygge- og anlægsprojek-
                                                                                                                                                                                                                                                             
12 Den seneste opgørelse over kontorledigheden offentliggjort af Ejendomsforeningen Danmark viser, at antallet af ledige 
kontorkvadratmeter faldt med 150.000 m2 fra indgangen til 2. kvartal til indgangen til 3. kvartal 2006. Kontorlokale-
ledigheden er dermed nede på 4 pct.  
13 De senest offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der var et fald på 8 pct. i det påbegyndte erhvervsbyg-
geri i 2. kvartal 2006 i forhold til samme kvartal året før, jf. figur 3.15a. Der er imidlertid en betydelig usikkerhed ved 
byggestatistikken som følge af forsinkede og uregelmæssige indberetninger til Bygnings- og Boligregisteret, og tallene 
bliver løbende revideret, hvorfor tallet for 2. kvartal 2006 endnu ikke er endeligt. En mere retvisende indikator for 
udviklingen fås ved at sammenligne det første offentliggjorte tal i 2. kvartal 2006 med det først offentliggjorte tal for 
2. kvartal 2005. Opgjort på denne måde var det påbegyndte erhvervsbyggeri stort set uændret. 
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ter bliver udskudt, kan det have en negativ effekt på bygge- og anlægsinvesteringerne 
i prognoseperioden. 
 
På baggrund af vurderingen af fremgangen i de erhvervsmæssige materiel- og bygge- 
og anlægsinvesteringer skønnes det, at investeringskvoterne vil være stigende igen-
nem prognoseperioden, jf. figur 3.15b, for bygge- og anlægsinvesteringerne fra et lavt 
niveau.  
 
 
3.5 Udenrigshandel og betalingsbalance 
De internationale vækstudsigter er fortsat gunstige. Den globale vækst skønnes at 
blive 4,7 pct. i 2006. Det er en anelse mere end i 2005, hvor væksten kom lidt ned fra 
det rekordhøje niveau i 2004. Fremgangen ventes at blive lidt mere bredt funderet i 
2006. USA og Asien er fortsat de primære drivkræfter, men konjunkturudviklingen i 
euroområdet, herunder Tyskland, ventes at blive styrket noget efter en svag udvikling 
i 2005. Væksten i verdensøkonomien skønnes at blive en smule mere afdæmpet i 
2007, hvor der regnes med en fremgang på 4,3 pct. 
   
Den opadgående udvikling i verdenshandlen er fortsat i 1. kvartal 2006, og efter et 
fald i april steg handlen igen i maj. Der ventes således en pæn vækst i verdenshandlen 
for 2006 som helhed. Fremgangen kan aftage lidt i 2007, men udviklingen i handlen 
ventes fortsat at være forholdsvis kraftig.  
 
Den gunstige udvikling på de danske eksportmarkeder forudses at blive styrket i år 
blandt andet som følge af en øget vækst i Tyskland, Storbritannien og Sverige, der 
udgør Danmarks tre største eksportmarkeder. I forhold til majvurderingen er skøn-
nene for eksportmarkedsvæksten opjusteret en anelse for 2006 og uændret for 2007. 
Opjusteringen i 2006 dækker primært over forøget aktivitetsfremgang i Storbritanni-
en og Sverige. Eksportmarkedsvæksten for industrien ventes således at blive 6,9 pct. i 
2006 og skønnes herefter at aftage til 5,6 pct. i 2007.14 
 
Vareeksporten er vokset pænt i årets første seks måneder og ligger på et højt niveau 
efter den meget kraftige stigning gennem 2005. Fremgangen understøttes af tiltagen-
de eksportmarkedsvækst, men blandt andet i lyset af det høje indenlandske kapaci-
tetspres er det forventningen, at væksten gennem 2006 vil aftage i forhold til den 
markante opgang gennem 2005. Opgjort for 2006 som helhed forudses væksten i 
eksporten af varer at blive lige så stor som i 2005, hvilket til dels skyldes det høje ni-
veau ved udgangen af 2005. I 2007 ventes en nedgang i væksten som følge af lavere 
markedsvækst, øget kapacitetspres og tiltagende knaphedsbetingede lønstigninger.  
 
Der var en pæn fremgang i tjenesteeksporten i 1. kvartal 2006, men udviklingen er 
svær at bedømme dels på grund af omlægningen af betalingsbalancestatistikken og 
                                                                                                                                                                                                                                                             
14 Metoden til bestemmelse af skønnene for væksten på eksportmarkederne er ændret lidt siden maj, hvilket indebæ-
rer, at de anførte skøn for eksportmarkedsvæksten i 2006 og 2007 ikke fuldt ud kan sammenlignes med skønnene i 
majredegørelsen. 
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dels som følge af mulige effekter fra forrige års virksomhedsovertagelse inden for 
rederierhvervet. Der regnes med en aftagende fremgang i tjenesteeksporten i prog-
noseperioden. Væksten i den samlede eksport vurderes at blive på 6,5 pct. og 3,4 pct. 
i henholdsvis 2006 og 2007, jf. tabel 3.8.  
 

Tabel 3.8  
Realvækst i eksport og import, pct. 

 
  2005 2006 2007  
   Maj Aug. Maj Aug.  

 Eksport 8,7 5,3 6,5 3,8 3,4  
 Import 10,6 7,2 10,3 3,7 3,8  
 Bidrag til BNP-vækst -0,5 -0,8 -1,6 0,1 -0,2  
  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
De seneste nationalregnskabstal viser en særdeles kraftig vækst i vareimporten i 1. 
kvartal. Fremgangen skyldes blandt andet en usædvanlig stor stigning i danske skibe 
og flys køb af brændstof (bunkring) og proviant i udlandet, men skal også ses i lyset 
af den markante vækst i den samlede efterspørgsel. Den kraftige stigning i 1. kvartal 
var væsentligt større end ventet i majredegørelsen, hvilket har givet anledning til en 
betydelig opjustering af skønnet for væksten i vareimporten i 2006.  
 
I lighed med tjenesteeksporten voksede importen af tjenester ganske pænt i 1. kvar-
tal, men igen vanskeliggør statistikomlægningen og den førnævnte virksomhedsover-
tagelse en fortolkning af udviklingen. Væksten i den samlede import for 2006 som 
helhed ventes at blive særdeles kraftig, men i takt med at den samlede efterspørgsels-
vækst aftager, skønnes opgangen i importen at blive mere afdæmpet i 2007. Frem-
gangen i importen af varer og tjenester vurderes således at blive på 10,3 pct. og 3,8 
pct. i henholdsvis 2006 og 2007. 
 
Nettoeksportens bidrag til BNP-væksten skønnes at blive på -1,6 pct.-enheder i 
2006, men ventes at tiltage til -0,2 pct.-enheder i 2007, hvor væksten i importen for-
udses at blive mere afdæmpet. 
 
De seneste månedlige tal for betalingsbalancen viser en svækkelse af saldoen på de 
løbende poster i 1. halvår 2006 i forhold til samme periode i 2005. Udviklingen kan 
blandt andet henføres til den kraftige vækst i udgifterne til bunkring mv., men skyl-
des også en nedgang i overskuddet fra handlen med øvrige varer. Overskuddet på 
betalingsbalancen ventes at aftage fra 41,4 mia. kr. i 2005 til 26,7 mia. kr. i 2006 og 
28,3 mia. kr. i 2007. De skønnede overskud er i forhold til majvurderingen nedjuste-
ret med 10,0 mia. kr. og 13,6 mia. kr. for henholdsvis 2006 og 2007, hvilket primært 
kan henføres til opjusteringen af væksten i vareimporten.    
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Den seneste opgørelse af Danmarks nettoaktiver over for udlandet viser, at netto-
formuen udgjorde 2,9 pct. af BNP ved udgangen af 1. kvartal 2006. Nettoaktiverne 
ventes at kunne stige til 6,1 pct. af BNP ved udgangen af 2007.  
 
Udviklingen i varehandlen 
Vareeksporten har udviklet sig positivt i første del af indeværende år, hvor navnlig 
energieksporten har vist kraftig fremgang, og også landbrugseksporten er vokset 
pænt. Fremgangen i industrieksporten var samtidig særdeles markant i 2. kvartal efter 
en klar nedgang i væksten i 1. kvartal. Målt i forhold til samme periode i 2005 har 
navnlig vareeksporten til Storbritannien, Sverige og Norge udviklet sig gunstigt i før-
ste del af 2006.  
 
Lønkonkurrenceevnen var stort set uændret i 2005, idet svækkelsen af den effektive 
kronekurs opvejede virkningen af lønstigningerne, der er noget større i Danmark end 
i udlandet, jf. tabel 3.9. I 2006 og navnlig i 2007 ventes lønkonkurrenceevnen at blive 
forringet, hvilket blandt andet afspejler tiltagende knaphedsbetingede lønstigninger i 
Danmark. For 2007 kan svækkelsen også henføres til den appreciering af den effekti-
ve kronekurs, som er sket frem til sommeren 2006. 
 

Tabel 3.9 
Udviklingen i industrieksportens markedsandele og lønkonkurrenceevne  

 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 Stigning, pct.   
 Eksportmarkedsvækst 12,5 0,1 1,4 2,1 6,2 5,3 6,9 5,6  
 Industrieksport 13,4 4,3 6,4 -2,1 2,9 8,9 8,7 4,7  
 Markedsandele 0,8 4,2 5,0 -4,2 -3,1 3,4 1,7 -0,8  

 Arb.omk. pr. time          
 - Danmark 4,4 4,0 5,3 4,0 2,9 3,6 3,7 4,2  
 - Udlandet 4,3 3,2 3,1 3,2 2,1 3,1 2,9 2,9  
 Effektiv kronekurs -4,1 1,3 0,9 3,6 1,0 -0,6 0,0 0,4  
 Lønkonkurrenceevne 4,1 -2,1 -3,0 -4,2 -1,7 0,1 -0,8 -1,6  
      

Anm.: Industrieksporten er opgjort ekskl. skibe og fly mv. Der er anvendt effektiv kronekurs-vægte til sam-
menvejning af lønudviklingen i udlandet, der her udgøres af 21 OECD-lande.  

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

 

 
I indeværende år styrkes væksten i industrieksporten isoleret set af højere markeds-
vækst. Opgangen ventes dog at blive mere afdæmpet sammenlignet med udviklingen 
gennem 2005, hvilket blandt andet kan tilskrives den høje kapacitetsudnyttelse samt 
svækkelsen af lønkonkurrenceevnen. I 2007 ventes øget lønpres, tiltagende knaphed 
på arbejdskraft og en lavere eksportmarkedsvækst at medføre en yderligere nedgang i 
væksten i industrieksporten. 
 
På denne baggrund skønnes væksten i eksporten af industrivarer at blive på 8,7 pct. i 
2006. Skønnet er opjusteret med 0,9 pct.-enheder i forhold til majredegørelsen, idet 
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fremgangen i indeværende år har været noget større end ventet.15 Den forholdsvis 
høje vækst i industrieksporten for 2006 som helhed, skal til dels ses i lyset af det høje 
niveau for industrieksporten ved udgangen af 2005.  I 2007 ventes industrieksporten 
at vokse med 4,7 pct. Forventningerne til eksporten af industrivarer samt eksport-
markedsvæksten indebærer en markedsandelsgevinst for 2006, mens der i 2007 ven-
tes et tab af markedsandele, jf. tabel 3.9.   
 
Industriens markedsandelsgevinster i 2005 og 2006 er noget usædvanlig i en situati-
on, hvor den indenlandske kapacitetsudnyttelse er høj, og væksten på eksportmarke-
derne samtidig er markant. I midten af 1980’erne og i sidste halvdel af 1990’erne har 
et positivt, stigende outputgab (forskellen mellem den faktiske og den potentielle 
produktion) eksempelvis været ledsaget af tab af eksportmarkedsandele i industrien, 
jf. figur 3.16a.  En tidligere analyse viser endvidere, at kapacitetsbegrænsninger var en 
af de væsentligste årsager til markedsandelstabet i sidste halvdel af 1990’erne, idet 
højt kapacitetspres lagde pres på eksportpriserne og formentlig også betød, at nogle 
virksomheder koncentrerede sig om hjemmemarkedet.16   
 
I den aktuelle situation er det indtrykket, at kapacitetspresset i industrien er ganske 
betydeligt, hvilket underbygges af udviklingen i industriens ordrebeholdning til eks-
port, der er vokset markant, uden at ordreindgangen er gået væsentligt op, jf. 3.16b. 
En del af forklaringen på den pæne vækst i industrieksporten kan være, at fremgan-
gen blandt andet bliver trukket af reeksport af varer, der formentlig kun i mindre 
grad – eller slet ikke – er blevet videreforarbejdet i Danmark og derfor kun i begræn-
set omfang har lagt beslag på produktionskapacitet. Eksportomsætningen i industrien 
er således ikke tiltaget i samme grad som industrieksporten, hvilket indikerer, at en-
groshandlen har været opadgående, jf. 3.16b. Konkret er eksempelvis både eksporten 
og importen af mobiltelefoner vokset med omkring 80 pct. i 2005. Ud af den samle-
de vækst i vareeksporten på 11,0 pct. i 2005 (løbende priser) leverede mobiltelefon-
eksporten et vækstbidrag på 1,4 pct. En lignende udvikling genfindes i handlen med 
beklædning og visse elektroniske komponenter.  
 
Danske virksomheder har endvidere ikke oplevet en svækkelse af lønkonkurrenceev-
nen i 2005 for første gang siden 2000, jf. tabel 3.9. Den ventede markedsandelsge-
vinst for 2006 som helhed skal desuden ses i lyset af industrieksportens høje niveau 
ved udgangen af 2005. Det anslås således, at industrieksportens markedsandele vil 
være omtrent uændrede gennem 2006.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
15 Efter at prognosens talgrundlag er fastlagt, er der offentliggjort nye tal for vareeksporten, der blandt andet viser en 
stor opgang i industrieksporten i juni. På den baggrund kan skønnet for væksten i industrivarer i 2006 være under-
vurderet. 
16 Jf. Finansredegørelse 2000, kapitel 2. 
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Figur 3.16a   Figur 3.16b  
Markedsandele og outputgab Eksport af industrivarer mv. 
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Anm.:  Til figur 3.16b: Eksportomsætningen, ordreindgang og ordrebeholdning er for industrien. Alle serier er sæ-

sonkorrigerede og vist som tremåneders glidende gennemsnit. 
Kilde: ADAM’s databank, Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
De relative enhedslønomkostninger måler lønniveauet korrigeret for produktivitet i 
forhold til samhandelspartnerne. Udviklingen i enhedslønomkostningerne for øko-
nomien som helhed indikerer, at konkurrenceevnen over for euroområdet vil svæk-
kes en smule i prognoseperioden, blandt andet som følge af de højere lønstigninger i 
Danmark, jf. figur 3.17a. Samtidig tilsiger forløbet i enhedslønomkostningerne en om-
trent uændret konkurrenceevne over for Norden, Storbritannien og USA i progno-
seårene. 
 

Figur 3.17a   Figur 3.17b  
Enhedslønomkostninger Import af bunkring og reparationer 
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Anm.: Figur 3.17a: Enhedslønomkostningerne er i samme valuta og målt som Danmark i forhold til udlandet. Eu-

roområdet og Norden er vejet efter effektiv kronekurs-vægte. Figur 3.18b Løbende priser, ikke-
sæsonkorrigeret. 

Kilde: ADAM’s databank, OECD, Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
I 2006 og 2007 ventes væksten i den samlede vareeksport at blive på henholdsvis 6,6 
pct. og 3,5 pct. Skønnet for 2006 er opjusteret med 1,0 pct.-enhed i forhold til maj-
vurderingen blandt andet som følge af øgede forventninger til væksten i industrieks-
porten. Dertil kommer, at det ventede fald i eksporten af energi nu forudses at blive 
mindre end tidligere vurderet, så væksten i energieksporten nu skønnes til -1,0 pct. i 
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2006. I 2007 forudses væksten i vareeksporten at aftage noget, blandt andet som føl-
ge af at opgangen i industrieksporten skønnes at blive mere afdæmpet.  
 
Den kraftige fremgang i vareimporten i de tre sidste kvartaler i 2005 er tiltaget yderli-
gere i 1. kvartal 2006, hvor den reale vækst (korrigeret for sæsonudsving) ifølge nati-
onalregnskabet var på 8 pct. Den høje vækst kan navnlig henføres til en stigning i 
danske skibe og flys køb af brændsel (bunkring) og proviant i udlandet samt deres 
udgifter til reparationer, jf. figur 3.17b.17 Tilsammen tegner disse komponenter sig 
skønsmæssigt for omtrent halvdelen af væksten i vareimporten. Stigningen i oliepri-
sen er med til at løfte bunkringsposten, men den kraftige vækst i udgifterne på dette 
område skal navnlig ses i lyset af virksomhedsovertagelsen inden for rederierhvervet i 
anden halvdel af 2005. Udviklingen i udgifterne til bunkring mv. tog netop fart i 
denne periode, og det samme billede genfindes i bunkringsudgifter for 2000 kort tid 
efter den seneste store rederifusion. Den kraftige opgang er aftaget i første halvdel af 
2006, og noget tyder på udgifterne har nået sit nye normale niveau. Uafhængigt af 
forskydningen i bunkringsudgifterne mv. er væksten i vareimporten forholdsvis kraf-
tig, hvilket skal ses i lyset af den markante vækst i den samlede efterspørgsel. 
 
På baggrund af de seneste oplysninger vedrørende vareimporten og i overensstem-
melse med opjusteringen af den samlede efterspørgselsvækst er skønnet for vareim-
porten i 2006 opjusteret med 3,6 pct.-enheder til 12,5 pct. Den ventede nedgang i 
den samlede efterspørgselsvækst i 2007 forudses at virke afdæmpende på væksten i 
importen af varer, der skønnes at aftage til 4,1 pct. 
   
Udviklingen i tjenestehandlen 
De seneste kvartalsvise nationalregnskabstal viser en pæn vækst i handlen med tjene-
ster i 1. kvartal 2006, og indeholder desuden en opjustering af tjenestehandlen i sidste 
del af 2005 i forhold til tidligere opgørelser. Samlet set viser tallene dog en vis ud-
fladning i tjenestehandlen efter den usædvanligt kraftige opgang i 1. halvår 2005, der 
formentligt i nogen udstrækning kan tilskrives databrud som følge af omlægningen af 
betalingsbalancestatistikken.   
 
Navnlig turistposterne har været berørt i forbindelse med statistikomlægningen, og 
udviklingen i opgørelserne af turistindtægterne og turistudgifterne er derfor særlig 
svær at bedømme. For 1. halvår 2006 viser overnatningsstatistikken et stort set 
uændret antal overnatninger foretaget af udenlandske statsborgere i forhold til 1. 
halvår 2005. Samtidig giver konjunkturindikatorer for rejsebureauerne indtryk af en 
forholdsvis positiv udvikling i omsætningen i indeværende år.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
17 Bunkring og udgifter til reparationer regnes ikke med i udenrigshandelsstatistikken. Den sæsonkorrigerede vækst i 
importen af varer ekskl. skibe og fly i 1. kvartal 2006 er her opgjort til 4,8 pct. (løbende priser).  



 

 

 Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 Økonomisk Redegørelse · August 2006 119 

Væksten i den samlede eksport af tjenester skønnes til 6,3 pct. i 2006. I forhold til 
vurderingen i maj svarer det til en opjustering på 1,7 pct.-enheder, der kan henføres 
til de historiske revisioner af nationalregnskabstallene samt den solide vækst i 1. kvar-
tal. For 2007 ventes en vækst på 3,2 pct. Usikkerheden omkring tjenestehandelsstati-
stikken i 2005 vanskeliggør vurderingen af det fremadrettede forløb. Den forudsatte 
udvikling indebærer, at væksten i tjenesteeksporten kan aftage fra 2006 til 2007, i takt 
med at blandt andet væksten i verdenshandlen aftager.   
 
Importen af tjenester vurderes samlet at vokse med 5,9 pct. i 2006. Skønnet er opju-
steret med 1,8 pct.-enheder på baggrund af udviklingen i de seneste nationalregn-
skabstal. Opgangen i importen af tjenester forventes at kunne aftage i 2007, hvor den 
samlede efterspørgselsvækst forudses at blive mere moderat, og herunder, at væksten 
i eksporten af søtransport kan blive langsommere.  Der ventes en vækstrate på 3,3 
pct. i 2007. 
 
Den skønnede fremgang i tjenestehandlen kan være undervurderet, idet der ikke er 
taget højde for en mulig opadgående forskydning i handlen som følge virksomheds-
overtagelsen inden for rederierhvervet i 2005. Der er som nævnt sket en forskydning 
i udgifterne til bunkring mv., men der er endnu ikke registreret noget markant løft i 
tjenestehandlen. Den manglende effekt på handlen kan dels skyldes en række indkø-
ringsvanskeligheder i forbindelse med virksomhedsovertagelsen og dels forøget kon-
kurrence på shippingmarkedet som følge af overkapacitet.     
 
Betalingsbalancens løbende poster og Danmarks nettoaktiver over  
for udlandet 
Den kraftige fremgang i vareimporten har medført en forringelse af betalingsbalan-
cesaldoen. I 1. halvår 2006 har der således været en nedgang i saldoen på de løbende 
poster på 8,0 mia. kr. i forhold til samme periode i 2005, jf. boks 3.2.  
 



 

 

Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

120 Økonomisk Redegørelse · August 2006 

Boks 3.2 
Den seneste udvikling på betalingsbalancen 

 
Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster i første halvår 2006 er samlet opgjort til 9,4 mia. 
kr., jf. tabel 1. I forhold til samme periode i 2005 er saldoen således svækket med 8,0 mia. kr., hvilket 
primært kan tilskrives et lavere overskud fra handlen med varer, der kun delvist opvejes af større net-
toindtægter fra tjenestehandel samt løn- og formueindkomst.  
 
Tabel 1 
Betalingsbalancen 1. halvår 2006 vs.  1. halvår 2005  
 
Nettoindtægter 1. halvår 2006 1. halvår 2005 Forskel 

Varehandel 6,2 23,9 -17,7 
Tjenestehandel 16,3 12,2 4,0 
Løn- og formueindkomst 1,8 -5,6 7,3 
Løbende overførsler -14,8 -13,2 -1,6 
Løbende poster 9,4 17,4 -8,0 
 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Betalingsbalancestatistikkens opgørelse af nettoindtægterne fra handel med varer tager udgangs-
punkt i udenrigshandelsstatistikkens opgørelse af generalhandel, men korrigerer for danske skibe og 
flys udgifter til brændstof (bunkring) og proviantering i udlandet samt for nettoindtægter fra repara-
tion.  Derudover reduceres importen med de indeholdte fragtudgifter mv.(CIF/FOB korrektion).  
 
Ifølge betalingsbalancestatistikken har der i 1. halvår 2006 været en nedgang i overskuddet fra vare-
handlen på 17,7 mia. kr. sammenlignet med samme periode i 2005, jf. tabel 2. Heraf kan 12,4 mia. kr. 
tilskrives øgede nettoudgifter til bunkring, proviantering og reparation, mens 6,1 mia. kr. kan henfø-
res til et lavere overskud på udenrigshandelsstatistikkens handelsbalance. 
 
Tabel 2 
Overgang mellem hhv. udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikkens handelsbalance 
 
Nettoindtægter 1. halvår 2006 1. halvår 2005 Forskel 

HB-UH  19,2 25,3 -6,1 
- udgifter til bunkring og proviant 15,3 5,3 9,9 
+reparation (nettoindtægter)  -2,9 -0,4 -2,5 
+fragtudgifter 5,2 4,3 0,9 
HB-BB 6,2 23,9 -17,7 
 
Anm.:  HB-UH og HB-BB dækker over handelsbalancen i henholdsvis udenrigshandels- og betalingsbalancesta-

tistikken. 
Kilde:  Danmarks Statistik. 
 
Ser man bort fra bunkringsposterne mv. samt nettoindtægterne af løn- og formueindkomst er beta-
lingsbalancesaldoen i 1. halvår 2006 svækket med 2,9 mia. kr. (8,0 - 9,9 - 2,5 + 7,3) i forhold til 1. 
halvår 2005. 
 

 
Den lavere saldo på betalingsbalancen kan blandt andet henføres til den kraftige stig-
ning i udgifterne til bunkring og reparation, mens større nettoindtægter fra overførs-
ler af løn- og formueindkomst trækker i modsat retning. Udviklingen i disse poster 
vedrører forhold, der ikke er tæt knyttet til den aktuelle konjunktursituation, og ses 
der bort herfra, er betalingssaldoen svækket med 2,9 mia. kr. primært som følge af et 
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lavere overskud fra handlen med øvrige varer, jf. boks 3.3. Forringelsen skal ses i ly-
set af den aktuelt kraftige fremgang i den samlede efterspørgsel. 
 

Tabel 3.10  
Betalingsbalancens løbende poster 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 Mia. kr.         
 Handelsbalancen  49,7 50,1 50,4 40,3 40,5 19,8 19,0  
 Do. i pct. af BNP 3,7 3,6 3,6 2,7 2,6 1,2 1,1  
 - Landbrugsvarer  45,5 42,0 38,2 37,4 38,1 39,3 40,6  
 - Energivarer  5,1 7,4 7,7 10,3 9,0 7,7 5,4  
 - Industrivarer  0,8 4,0 7,6 -5,8 -11,8 -29,5 -28,4  
 - Andre varer  -1,7 -3,3 -3,1 -1,5 5,3 2,2 1,5  
 Tjenestebalancen  39,0 30,1 35,2 31,7 35,2 36,5 36,9  
 - Turister  2,5 1,1 -0,2 -1,0 2,8 2,8 3,0  
 - Øvrige tjenester inkl. søtransport 36,5 28,9 35,4 32,6 32,3 33,8 33,9  
 Vare- og tjenestebalance   88,7 80,1 85,6 72,0 75,7 56,3 56,0  
 Do. i pct. af BNP  6,6 5,8 6,1 4,9 4,9 3,4 3,3  
 Formueindkomst, netto   -24,9 -22,1 -15,2 -10,0 -0,8 1,6 6,2  
 EU-betalinger, netto  -2,8 -3,6 -4,0 -4,8 -6,6 -8,9 -10,3  
 Andre løbende overførsler  -19,2 -20,4 -20,6 -23,8 -22,0 -22,4 -23,5  
 Løbende poster, i alt  41,8 34,1 45,8 33,3 46,31) 26,7 28,4  
 Do. i pct. af BNP  3,1 2,5 3,2 2,3 3,0 1,6 1,7  
  

1)  I den seneste opgørelse er overskuddet på de løbende poster opgjort til 41,4 mia. kr. 
Kilde:  ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 

 
Overskuddet fra vare- og tjenestehandlen ventes på denne baggrund at aftage fra 
75,7 mia. kr. i 2005 til 56,3 mia. kr. i 2006. Det ventede fald skyldes navnlig den mar-
kante vækst i vareimporten samt den skønnede nedgang i energieksporten. I 2007 
vurderes saldoen på vare- og tjenestebalancen at blive stort set uændret på 56,0 mia. 
kr., idet opgangen i vareimporten ventes at blive mere afdæmpet. Skønnene for 2006 
og 2007 er nedjusteret med henholdsvis 9,6 og 11,6 mia. kr. primært som følge af op-
justeringen af vareimportvæksten i 2006. 
 
Blandt andet som følge af den ventede opgang i Danmarks nettoaktiver over for ud-
landet forudses nettooverførslerne af formueindkomster fra udlandet at stige i prog-
noseperioden. De udgjorde således -0,8 mia. kr. i 2005 og skønnes at stige til 1,6 og 
6,2 mia. kr. i henholdsvis 2006 og 2007. Skønnene er nedjusteret en smule i forhold 
til majredegørelsen blandt andet på baggrund af de lavere ventede overskud på beta-
lingsbalancen.    
 
Bytteforholdet blev forbedret med 0,9 pct. i 2005 primært som følge af højere olie-
priser og tiltagende fragtrater. I 2006 skønnes bytteforholdet stort set uændret, hvil-
ket kan henføres til positive effekter fra øget opgang i eksportpriserne på industriva-
rer samt højere oliepriser og en negativ effekt fra faldende fragtrater. Blandt andet på 
baggrund af den forudsatte stigning i den effektive kronekurs vurderes bytteforhol-
det at blive forbedret med 0,1 pct. i 2007. 
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Boks 3.3 
Energivareområdets betydning for betalingsbalancen 

 
Energivareområdet påvirker blandt andet betalingsbalancen via handel med energivarer, importind-
holdet i energiproduktionen og investeringerne mv. samt udbytter til udlandet. Tabel a viser den op-
gjorte og skønnede balance for Danmarks handel med energivarer for udvalgte år i perioden 1980-
2007. I takt med at Danmarks produktion af olie og gas er tiltaget, er underskuddet fra handlen med 
energi blevet vendt til et overskud. I 2005 udgjorde overskuddet 9,0 mia. kr. 
 
Tabel a 
Energivareområdets umiddelbare påvirkning af betalingsbalancen, mia. kr. 
 

 Eksport Import Varebalance 
Importind-

hold  
Udbytter til 

udlandet Total 

1980  4,0 24,8       -20,9 1,1    0,01)       -22,0 
1990  8,6 15,8 -7,2 1,6 1,0 -9,8 
1995  9,8 13,1 -3,4 2,7 1,0 -7,1 
2000 35,4 27,3 8,1 2,6 6,1 -0,6 
2001 30,3 25,3 5,1 3,2 6,5 -4,6 
2002 31,9 24,5 7,4 3,6 7,0 -3,3 
2003 32,8 25,1 7,7 4,6 6,6 -3,4 
2004 40,7 30,4         10,3 3,2 4,7  2,3 
2005 54,4 45,4 9,0 3,2 5,8  0,0 
2006 70,2 62,5 7,7 3,2 6,9 -2,3 
2007 67,2 61,8 5,4 3,2 5,7 -3,5 

 
Anm.:  Det skal understreges, at resultaterne skal fortolkes med forsigtighed, da de bygger på beregninger, der 

er baseret på en række forenklede og skønsmæssige antagelser. Importindhold dækker over import i 
forbindelse med investeringer og produktion. 

1)  Det har ikke været muligt at beregne udbytter til udlandet i 1980. De må dog forventes at være ubetyde-
lige. 

Kilde:  ADAM’s databank, Skatteministeriet, Energistyrelsen og egne beregninger. 
 
Importindholdet i forbindelse med produktionen af energi knytter sig primært til olie- og naturgas-
produktionen. Med udgangspunkt i oplysninger fra Energistyrelsen kan importen forbundet med 
henholdsvis drift, feltudbygning og efterforskning i olie- og gasproduktionen anslås til at udgøre ca. 3 
mia. kr. i 2005, jf. tabel a. I beregningerne er det forudsat, at importandelene i produktionen og inve-
steringerne mv. er aftaget fra 1980 til 1990, hvorefter de antages at være konstante.     
 
En væsentlig andel af den danske olie- og gasudvinding er udenlandsk ejet, hvilket indebærer, at en 
betydelig del af overskuddet fra denne aktivitet indgår på betalingsbalancen som ikke-udbetalte eller 
udbetalte udbytter til udlandet. For 2005 er disse udbyttebetalinger skønsmæssigt beregnet til at 
udgøre omtrent 6 mia. kr., jf. tabel a. Udbyttebetalingerne er historisk og fremadrettet skønnet på 
grundlag af bl.a. selskabernes faktiske og forventede skattebetalinger. De tiltog markant i 2000, hvor 
oliepriserne steg kraftigt og har siden ligget på et højt niveau.  Betalingerne aftog dog noget i 2004, 
hvor skattereglerne på området blev ændret, men vurderes aktuelt at være tiltaget igen som følge af 
yderligere stigninger i olieprisen. 
 
Samlet har energivareområdet skønsmæssigt haft en neutral påvirkning af betalingsbalancen i 2005, 
mens virkningen udgjorde omtrent -20 mia. kr. i 1980. Det ventes, at nettovirkningen aftager i 2006 
og 2007, hvor der forudses en nedgang i energieksporten opgjort i mængder, mens den mængde-
mæssige import af energi skønnes at vokse forholdsvist hurtigt i 2006. 
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Boks 3.3 (fortsat) 
Energivareområdets betydning for betalingsbalancen 

 
Der er ikke taget højde for renteudgifter til udlandet, hvilket indebærer, at den samlede nettoeffekt 
på betalingsbalancen generelt er overvurderet.   
 
De beregnede effekter på betalingsbalancen skal ses ud fra en bogholderimæssig synsvinkel og ikke 
som et udtryk for energivareområdets samfundsøkonomiske betydning. Resultaterne kan dermed 
ikke fortolkes som effekten på betalingsbalancen i en situation, hvor produktionskapaciteten og kapi-
talen knyttet til energivareproduktionen var anvendt på anden vis. 
 

 
Overskuddet på betalingsbalancen skønnes til 26,7 mia. kr. og 28,4 mia. kr. i hen-
holdsvis 2006 og 2007. Det svarer til henholdsvis 1,6 og 1,7 pct. af BNP. De skøn-
nede overskud er nedjusteret med 10,0 og 13,6 mia. kr. i henholdsvis 2006 og 2007. 
Nedjusteringen skyldes de lavere forventninger til overskuddet på vare- og tjeneste-
balancen.  
 
For 2005 er betalingsbalanceoverskuddet i Danmarks Statistiks seneste offentliggø-
relse opgjort til 41,4 mia. kr. Det ventes således, at overskuddene i prognoseårene vil 
aftage noget i forhold til niveauet i 2005. Denne udvikling skal blandt andet ses i ly-
set af, at den indenlandske efterspørgselsvækst aktuelt er større i Danmark end i ud-
landet, jf. figur 3.18a. Dertil kommer, at energivareområdets samlede nettobidrag til 
betalingsbalancen ventes at aftage i prognoseperioden, jf. boks 3.3.  
 
De skønnede overskud på de løbende poster er dog forholdsvis solide, hvilket er ret 
usædvanligt i den aktuelle situation med høj indenlandsk efterspørgsel og et betyde-
ligt kapacitetspres. Den noget atypiske udvikling kan blandt andet henføres til den 
overraskende pæne vækst i industrieksporten. En del af eksportfremgangen trækkes 
som nævnt formentlig af reeksport, men der kan umiddelbart også være en vis netto-
fortjeneste knyttet til denne type engroshandel. Betalingsbalancesaldoen understøttes 
desuden af stigende nettoformueoverførsler fra udlandet samt fortsat store overskud 
fra handlen med søtransport. Disse overskud kan endvidere potentielt blive endnu 
større, som følge af den omtalte rederifusion. Indtil videre er der som nævnt kun set 
klare effekter af virksomhedsovertagelsen på udgifterne til bunkring mv., om end 
overskuddet fra handlen med tjenester er tiltaget noget i 1. halvår 2006 sammenlignet 
med 1. halvår 2005.  
 
Den betydelige vækst i importen og den heraf afledte nedgang i betalingsbalance-
overskuddet kan til dels ses som et udtryk for, at den kraftige vækst i efterspørgslen i 
stigende grad må tilfredsstilles ved udenlandsk produktion, som følge de indenland-
ske kapacitetsbegrænsninger. Den høje kapacitetsudnyttelse indebærer en risiko for 
tiltagende løn- og prisstigninger, som forringer konkurrenceevnen, hvilket kan med-
føre en opbremsning af væksten og stigende ledighed. 
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Figur 3.18a   Figur 3.18b  
Relativ indenlandsk efterspørgsel og beta-
lingsbalancen 
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Kilde: ADAM’s databank, OECD og Danmarks Nationalbank. 
 
Udlandsgælden blev elimineret i løbet af 2005, og Danmarks nettoaktiver over for 
udlandet er ultimo 1. kvartal 2006 opgjort til 47 mia. kr. eller 2,9 pct. af BNP, jf. figur 
3.18b. Blandt andet på baggrund af de skønnede overskud på betalingsbalancen ven-
tes nettoaktiverne at tiltage yderligere i prognoseperioden. Nettoformuen over for 
udlandet vurderes således – med forbehold for ikke-forventede kursreguleringer – at 
udgøre 73,5 mia. kr. i 2006 og 103,5 mia. kr. i 2007. Det svarer til henholdsvis 4,5 og 
6,1 pct. af BNP, jf. tabel 3.11.  
 
Tabel 3.11  
Betalingsbalancens løbende poster og nettoaktiver over for udlandet 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
Mia. kr.  

 Løbende poster, i alt  18,2 41,8 34,1 45,8 33,3       46,31) 26,7 28,4  
 Do. I pct. af BNP  1,4 3,1 2,5 3,2 2,3 3,0 1,6 1,7  
 Nettoaktiver, ultimo  -217,8 -220,0 -225,3 -170,3 -124,1 25,0 73,5 103,5  
 Do. I pct. af BNP  -16,8 -16,5 -16,4 -12,1 -8,5 1,6 4,5 6,1  
 Værdireguleringer mv. -84,2 -44,1 -40,6 9,3 12,7 101,2 20,0 0,0  
  

Anm.:   Udover overskuddet på de løbende poster og værdireguleringer påvirkes nettoaktiverne også af netto-
 overskuddet på kapitalkontoen.  
1)  I den seneste opgørelse er overskuddet på de løbende poster opgjort til 41,4 mia. kr. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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4. Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

Væksten i BNP var 3,6 pct. i 2005 (opgjort i 2000-priser). I 2006 ventes en vækst på 2,7 pct., 
som trækkes både af eksporten og den indenlandske efterspørgsel. Væksten skønnes at aftage til 2,0 
pct. i 2007 blandt andet som følge af stigende rente og kapacitetsbegrænsninger i økonomien. Skøn-
nene for BNP-væksten er opjusteret med 0,1 pct.-enhed i både 2006 og 2007. BVT-væksten i de 
private byerhverv var 4,4 pct. i 2005, og der ventes fortsat pæn men aftagende BVT-vækst i 2006 
og 2007. I 2006 ventes en vækst på 3,3 pct. og i 2007 en vækst på 2,5 pct. 
 
Beskæftigelsen steg med 30.000 personer i 2005 og skønnes at stige med yderligere 33.000 personer 
i 2006 og 7.000 personer i 2007, som følge af fortsat pæn vækst. Stigningen i beskæftigelsen 
kommer hovedsageligt fra stigende privat beskæftigelse. Skønnene er blevet opjusteret i forhold til 
majvurderingen, hvilket bl.a. skal ses på baggrund af den lidt forøgede vækst i 2006. 
 
Den registrerede ledighed var på årsbasis 157.000 personer i 2005, og var i juni 2006 nået ned på 
123.100 ledige (sæsonkorrigeret). Blandt andet på baggrund af det fortsatte ledighedsfald i 2006 og 
den skønnede stigning i beskæftigelsen, ventes et gennemsnitligt ledighedsniveau på 127.000 personer 
i 2006 og 120.000 personer i 2007. Skønnene er nedjusteret med 4.000 personer i 2006 og 
5.000 personer i 2007 i forhold til majvurderingen. 
 
Lønstigningerne på LO/DA-området udgjorde 3,6 pct. i 2005. Det er 0,8 pct.-enheder mere 
end i 2004. Det skal ses i lyset af, at ledigheden nåede under det beregnede strukturelle niveau i 
starten af 2005. Det fortsatte fald i ledigheden indebærer stigende pres på arbejdsmarkedet, og 
lønstigningerne på det private arbejdsmarked ventes derfor at tiltage til 4,2 pct. i 2007. I den 
offentlige sektor vil lønstigningstakterne ekskl. reststigning i henhold til overenskomsterne udgø-
re 3,4 pct. og 3,2 pct. for henholdsvis 2006 og 2007.  
 
Inflationen ventes at stige fra 1,8 pct. i 2005 til 2,0 pct. i 2006, både på baggrund af de fortsatte 
energiprisstigninger og et forventet tiltagende underliggende inflationspres. Inflationen renset for ener-
giprisstigninger ventes at stige fra 1,2 pct. i 2005 til 1,6 pct. i 2006. For 2007 forventes inflatio-
nen eksklusive energiprisstigninger at tiltage til 2,2 pct. Den samlede forbrugerprisinflation i 2007 
forventes at falde i forhold til 2006 til 1,8 pct. Faldet skyldes, at energipriserne forudsættes at falde 
gennem 2007. Skønnene er uændrede i forhold til majredegørelsen. 
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4.1 Produktion 
Opsvinget, som startede i slutningen af 2003, fortsatte i 2005, jf. figur 4.1a. I starten af 
opsvinget var den indenlandske efterspørgsel den drivende kraft, men efterhånden er 
væksten blevet bredere funderet. Ifølge de nyeste nationalregnskabstal blev BNP-
væksten 3,6 pct. for 20051. Fremadrettet ventes ligeledes en pæn fremgang i den øko-
nomiske aktivitet i overkanten af det langsigtede vækstpotentiale. BNP-væksten ven-
tes at blive 2,7 pct. og 2,0 pct. i henholdsvis 2006 og 20072. Vækstskønnene er opju-
steret med 0,1 pct.-enhed i både 2006 og 2007 i forhold til majvurderingen. 
 
Væksten i de private byerhverv var 4,4 pct. i 2005, hovedsagligt på grund af høj 
vækst i serviceerhvervene og i byggeriet. I prognoseperioden ventes fortsat en pæn 
men aftagende vækst i de private byerhverv bl.a. som følge af væksten i privatforbru-
get og den fortsatte fremgang i nybyggeriet. 
 
Ifølge de seneste nationalregnskabstal fortsatte højkonjunkturen i 1. kvartal 2006. 
Privatforbruget steg med 2,1 pct. i forhold til kvartalet før og var med til at forøge 
den indenlandske efterspørgsel. Eksporten voksede samtidig med 2,7 pct. Ar-
bejdskraftsmangel i blandt andet industrien og byggeriet begrænser den indenlandske 
produktionsvækst, og kan være en medvirkende årsag til stigningen i importen på 6,1 
pct. 
 

Figur 4.1a Figur 4.1b 
BNP-vækst Vækstbidrag til BNP 
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Anm.: I figur 4.1b angiver tallene øverst i figuren BNP-væksten for det pågældende år. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Det igangværende opsving var i starten hovedsageligt drevet af den indenlandske ef-
terspørgsel, specielt privatforbruget. I løbet af 2005 blev opsvinget bredere funderet 
med større vækstbidrag fra investeringerne og nettoeksporten. I 2006 ventes et fal-
dende vækstbidrag fra privatforbruget, som opvejes af et stigende bidrag fra investe-
ringerne. Vækstbidraget fra nettoeksporten falder kraftigt i 2006 hovedsageligt som 

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 De anførte reale vækstrater er baseret på 2000-priser. Opgjort i kædede værdier var BNP-væksten 3,1 pct. i 2005. 
2 I løbet af 2006 og 2007 falder gradvist flere arbejdsgiverbetalte helligdage i hverdagene, hvilket isoleret set kan sæn-
ke BNP-væksten i disse år. BNP-effekten af de færre arbejdsdage i 2006 og 2007 er usikker. 
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følge af kapacitetspresset i den danske økonomi. Væksten i 2006 bliver derfor mere 
afdæmpet end i 2005, jf. figur 4.1b. 
 
Vækstbidraget fra den indenlandske efterspørgsel ventes at aftage fra ca. 4 pct.-
enheder i 2006 til 2 pct.-enheder i 2007. Da den mere moderate vækst i den inden-
landske efterspørgsel ikke helt opvejes af et øget vækstbidrag fra nettoeksporten, fal-
der BNP-væksten fra 2006 til 2007. 
 
På produktionssiden er det hovedsageligt de private serviceerhverv, som bidrager til 
væksten i prognoseperioden, jf. tabel 4.1. Den stærke fremgang i privatforbruget i 
2005 bidrog til den høje vækst i de private serviceerhverv på 5,9 pct. Produktions-
væksten forventes fortsat at være høj i 2006 og 2007, men dog faldende blandt andet 
som følge af den aftagende vækst i privatforbruget. 
 
Samlet skønnes produktionen i de private byerhverv at stige med 3,3 pct. i 2006 og 
2,5 pct. i 2007. Væksten i aktiviteten i de private byerhverv er i forhold til majvurde-
ringen nedjusteret i både 2006 og 2007. 
 

Tabel 4.1 
Vækst i produktionen (BVT) på udvalgte erhverv 

 
   2004 2005 2006 2007  
 

 Andel 

Gnst. 
1990-
2005 

 
 Maj Aug. Maj Aug. 

 

   Realvækst i pct.  
 Samlet produktion (BVT) 100,0 2,0 1,1 3,2 2,6 2,5 1,9 1,9  
 Heraf:          
 - Landbrug 2,5 2,5 -0,1 1,9 3,4 5,5 1,6 1,6  
 - Udvinding af olie og gas mv. 2,9 8,5 8,4 -1,0 -2,6 -2,6 -1,1 -1,1  
 - Bygge- og anlægsvirksomhed 5,4 1,2 6,1 4,4 5,6 6,1 3,1 3,3  
 - Industri mv. 15,9 0,7 -3,5 0,7 1,1 -0,4 2,6 2,0  
 - Private serviceerhverv 41,9 2,5 1,7 5,9 4,2 4,3 2,5 2,6  
 - Offentlige tjenester 20,7 1,3 0,4 -0,3 0,1 0,2 0,1 0,2  
   Øvrige erhverv 9,7 2,2 3,7 4,8 2,6 2,8 2,5 2,4  

 Privat sektor 78,5 2,2 1,3 4,0 3,2 3,2 2,4 2,4  
 Private byerhverv 64,2 1,9 0,6 4,4 3,5 3,3 2,6 2,5  

 BNP-vækst   2,0 1,7 3,6 2,6 2,7 1,9 2,0  
  

Anm.: Øvrige erhverv omfatter søtransport og boligbenyttelse. Private byerhverv er eksklusive søtransport og 
boligbenyttelse. Andelene er beregnet i forhold til BVT i faste priser i 2005. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Produktivitetsvæksten (mandeproduktiviteten) i både de private byerhverv og den 
private sektor under ét tiltog i 2005 og ventes at ligge på knap 2 pct. i prognoseperi-
oden, jf. figur 4.2a. Produktivitetsudviklingen i den private sektor i 2006 og 2007 vil 
dermed ligge nogenlunde på linje med det historiske gennemsnit siden 1990.  
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Figur 4.2a Figur 4.2b 
Produktivitetsudviklingen Outputgab og kapacitetsudnyttelse 
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Anm.: Produktivitetsvæksten er beregnet som BVT per beskæftiget (ifølge nationalregnskabet). Indikatoren for 

kapacitetsudnyttelsen i industrien er målt i afvigelser fra deres historiske gennemsnit. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
I bygge- og anlægssektoren ventes en høj (mande)produktivitetsvækst i 2006 og 
2007, som følge af høj byggeaktivitet kombineret med mangel på kvalificeret ar-
bejdskraft, jf. tabel 4.2. Derudover betyder det stigende nybyggeri i forhold til repara-
tioner, at produktivitetsvæksten stiger, da produktiviteten er højere i nybyggeri end i 
reparationer. Produktivitetsvæksten i serviceerhvervene ventes i prognoseperioden at 
ligge en smule over det historiske niveau. I fremstillingserhvervene ventes en lav 
produktionsvækst i 2006, og da arbejdsgiverne vil være tilbageholdende med at af-
skedige kvalificeret arbejdskraft i en periode med arbejdskraftsmangel, vil produktivi-
tetsvæksten blive forholdsvis lav. For 2007 ventes en produktivitetsvækst lidt over 
det historiske niveau. 
 

Tabel 4.2 
Mandeproduktiviteten i udvalgte erhverv 

 
 

 

Genst. 
1990-
2004 2003 2004 2005 2006 2007 

 

 Realvækst i pct.   
 Samlet 1,6 2,0 1,0 2,1 1,3 1,7  
 Privat sektor 1,8 2,1 0,9 2,4 1,4 2,0  
 Private byerhverv 1,3 1,8 0,2 2,7 1,2 1,9  

 Bygge- og anlæg 0,5 3,1 5,2 -1,2 3,0 2,8  
 Service 1,3 2,2 0,7 4,2 1,7 1,6  
 Service ekskl. søtransport 0,8 2,2 1,4 3,2 1,4 1,7  
 Fremstilling 2,3 1,7 -0,9 2,2 0,4 2,8  
  

Anm.: Private byerhverv er eksklusive søtransport og boligbenyttelse. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Den relativt kraftige fremgang i BNP på 3,6 pct. i 2005 betød, at outputgabet – for-
skellen mellem faktisk og beregnet potentiel produktion – blev positivt i 2005 efter et 
par år med et vist negativt outputgab, jf. figur 4.2b.  
 
Outputgabet tiltog således fra -0,4 pct. i 2004 til 0,9 pct. i 2005 og ventes yderligere 
at tiltage til omkring 1,6 pct. i 2006 og 1,7 pct. i 2007. Udviklingen i outputgabet af-
spejler en situation med høj udnyttelse af produktionskapaciteten samt mangel på 
ledig kvalificeret arbejdskraft.  
 
Vurderingen af kapacitetspresset understøttes af de spørgeskema-baserede mål for 
kapacitetsudnyttelsen i industrien og arbejdskraftmangel i bygge- og anlægssektoren, 
som fortsat ligger på et højt niveau. 
 
 
4.2 Beskæftigelse, arbejdsstyrke, ledighed og kapacitetspres 
Den samlede beskæftigelse steg med 29.000 personer i 2005 og ventes at stige yderli-
gere med 33.000 personer i 2006, jf. figur 4.3a. For 2007 skønnes en stigning på 7.000 
personer. Den private beskæftigelse steg med knap 29.000 personer i 2005 og ventes 
ligeledes at stå for hele stigningen i 2006 og 2007. Stigningen i den private beskæfti-
gelse er opjusteret med 7.000 personer i 2006 og 1.000 personer i 2007 i forhold til 
majvurderingen. 
 

Figur 4.3a Figur 4.3b 
Beskæftigelsesudviklingen Ændring i beskæftigelsen og BVT-vækst i 
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Anm.: I figur 4.3b er BVT-væksten vist som 2-års glidende gennemsnit. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Stigningen i beskæftigelsen skal ses på baggrund af aktivitetsfremgangen i 2005 og 
den forventede aktivitetsfremgang i 2006. Normalt sker tilpasningen i beskæftigelsen 
med en vis forsinkelse i forhold til produktionen, jf. figur 4.3b. Da BVT-væksten, efter 
en periode med svag vækst i 2001-2003, tiltog i 2004-2005 og fortsat skønnes at være 
kraftig i 2006, forventes derfor en større stigning i beskæftigelsen i 2006. For 2007 er 
BVT-væksten i den private sektor, kun lidt større end den potentielle vækstrate. Be-
skæftigelsesfremgangen forventes derfor at blive beskeden i 2007. 
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De tilgængelige beskæftigelsesindikatorer viser, at beskæftigelsen har været stigende 
igennem 2005, jf. figur 4.4a. Nationalregnskabet viste en sæsonkorrigeret år til år-
stigning i beskæftigelsen3 (som indeholder selvstændige) på 50.000 personer i 1. kvar-
tal 2006, mens lønmodtagerbeskæftigelsen i ATP-statistikken viste en sæsonkorrige-
ret år til år-stigning i 2. kvartal 2006 på 38.000 personer. AKU-statistikken, som er 
stikprøvebaseret og derfor forbundet med særlig usikkerhed, viste også en stor be-
skæftigelsesstigning i første halvår af 2006. 
 
Den kraftige stigning i den private beskæftigelse igennem 2005 og 1. kvartal 2006 har 
hævet den samlede beskæftigelse til et historisk højt niveau. Med de ventede stignin-
ger i 2006 og 2007, kommer den samlede beskæftigelse i 2007 op på omkring 2,78 
millioner personer, hvilket vil være omkring 37.000 personer flere end den tidligere 
rekord i 2002. 
 
Den kraftige fremgang i den private beskæftigelse i 2005 dækker over ganske store 
forskelle imellem erhvervene. Beskæftigelsesvæksten i 2004 inden for serviceerhver-
vene fortsatte i 2005. Ligeledes steg beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren. I 
modsætning hertil fortsatte tilbagegangen i industrien. Industribeskæftigelsen faldt 
med 6.000 personer fra 2004 til 2005, stort set svarende til de sidste 15 års gennem-
snit. 
 
Konjunkturbarometrene for industrien og bygge- og anlægssektoren ligger på et højt 
niveau, jf. figur 4.4b. Virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i serviceerhver-
vene (der udgør ca. 2/3 af den private beskæftigelse) er forøget en smule og ligger 
fortsat på et meget højt niveau. Udviklingen i konjunkturbarometrene understøtter 
indtrykket af et vækstforløb, hvor den kraftige indenlandske efterspørgselsvækst 
trækker beskæftigelsen op i serviceerhvervene og bygge- og anlægssektoren. 
 

Figur 4.4a Figur 4.4b 
År til år-ændringer i beskæftigelsen,  
forskellige statistikker 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion af AKU beskæftigelsen. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
3 Eksklusiv personer på orlov. 
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I prognoseårene forventes stigningen i den private beskæftigelse således hovedsage-
ligt at ske i serviceerhvervene, jf. tabel 4.3. Aktivitetsfremgang inden for bygge- og an-
lægssektoren fortsætter i prognoseårene, men det skønnes, at den lave ledighed 
blandt visse faggrupper begrænser fremgangen i beskæftigelsen og produktionen. 
 
I industrien har den gennemsnitlige årlige BVT-vækst de sidste 15 år været 0,7 pct., 
hvilket har ført til et fald i industribeskæftigelsen på godt 110.000 personer, svarende 
til gennemsnitligt 7.000 om året, jf. tabel 4.3. Det er et resultat af blandt andet ændre-
de efterspørgselsmønstre, international arbejdsdeling og outsourcing, samt at pro-
duktivitetsfremskridtene i industrien typisk er større end i andre erhverv. Et tiltagen-
de indenlandsk efterspørgselspres kan indebære lønstigninger i økonomien, der ligger 
over udlandets, og som forringer industriens konkurrenceevne. Det vil kunne for-
skyde beskæftigelsen væk fra industrien og over i de hjemmemarkedsorienterede er-
hverv. 
 
På baggrund af en BVT-vækst i industrien på niveau med de sidste 15 års gennem-
snit, faldt beskæftigelsen med 6.000 personer i 2005. Set over både 2006 og 2007 
ventes en BVT-vækst, som ligger over det historiske gennemsnit og med omtrent 
trendmæssig produktivitetsvækst vil der kun ske et mindre fald i beskæftigelsen i 
2006 og 2007. 
 

Tabel 4.3 
Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 

 
 

 
2003- 
niveau 

Gnst. 
1990-
2005 2004 2005 2006 2007 

 

      Maj Aug. Maj Aug.  

 
 

1.000 
personer Ændring, 1.000 personer 

 

 Privat sektor 1.886 6 7 30 26 33 6 7  
 Offentlig sektor 822 3 -5 -1 0 0 0 0  
 I alt 2.708 9 2 29 26 33 6 7  
  

Landbrug mv.1) 107 -3 -2 -1 -3 -3 -4 -4 
 

 Industri 426 -7 -11 -6 -3 -3 -3 -3  
 Bygge- og anlægsvirk. 160 1 2 9 2 5 1 1  
 Private serviceehverv2) 1.221 16 18 26 31 35 12 14  
 Offentlige tjenester 794 2 -4 0 0 0 0 0  
  

Arbejdsstyrke 2.878 1 8 10 0 3 0 1 
 

 Ledighed 171 -8 5 -19 -26 -30 -6 -7  
  

Anm.: Afrunding kan medføre, at bidragene til den samlede ændring ikke summerer til totalen. 
1) Inklusive boligbenyttelse og udvinding af olie og gas mv. 
2) Inklusive søtransport. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Arbejdsstyrke 
De sidste to år er arbejdsstyrken vokset med i alt 18.000 personer, jf. figur 4.5a.  I 
prognoseperioden ventes en lille stigning i arbejdsstyrken på 3.000 personer som føl-
ge af den gunstige konjunkturudvikling og strukturelle tiltag på arbejdsmarkedet. 
Den demografiske udvikling trækker i retning af et fald i arbejdsstyrken, som anslås 
til 14.000 personer fra 2005 til 2007, mens tiltag på arbejdsmarkedet, herunder af-
skaffelsen af overgangsydelsen og integrationsaftalen ”En ny chance til alle”, kan bi-
drage til en strukturel stigning i arbejdsstyrken, som med nogen usikkerhed vurderes 
til 8.000 personer. De gunstige konjunkturer kan på kort sigt øge arbejdsstyrken med 
måske 10.000 personer, jf. tabel 4.4.4  
 
Arbejdsstyrken udviser således normalt en vis konjunkturfølsomhed, der primært af-
spejler, at der blandt de unge er en tendens til, at erhvervsdeltagelsen varierer i takt 
med beskæftigelsesmulighederne, jf. Finansredegørelse 2004. AKU-statistikken, der er 
behæftet med betydelig statistisk usikkerhed, peger på, at tendensen til stigende er-
hvervsdeltagelse for 15-29-årige i 2005 fortsætter i 2006, jf. figur 4.5b.  
 

Tabel 4.4 
Bidrag til ændring i arbejdsstyrken, 2006-2007 

 
  2006-2007  

 Ændring i 1.000 personer   
 Samlet befolkning  13  
 18-64 år  2  
 Over 64 år  11  
    
 1. Demografi  -14  
 2. Bidrag fra tiltag på arbejdsmarkedet  8  
 3. Konjunkturer mv.  10  
 Arbejdsstyrken (=1+2+3)  3  
  

Anm.:  Bidraget fra demografi er beregnet ved at fastholde andelen af befolkningen (fordelt på alder, køn og 
herkomst) i de enkelte arbejdsmarkeds-kategorier på niveauet i 2004. Desuden tages højde for stigende 
opholdstid blandt indvandrere og et øget uddannelsesniveau i befolkningen. Bidraget fra tiltag indreg-
ner bidrag fra udfasningen af overgangsydelsen, effekten af førtidspensions- og efterlønsreformerne 
fra 1998, integrationsaftalen ”En ny chance til alle” samt virkningen af velfærdsaftalen. 

Kilde:  Egne beregninger. 
 

 

 
Erhvervsdeltagelsen for de 55-66-årige har været stigende igennem de sidste knap 10 
år. Især udfasningen af overgangsydelsen, men også førtidspensions- og efterlønsre-
formen har bidraget til den stigende erhvervsdeltagelse. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
4 Udviklingen i den opgjorte arbejdsstyrke kan rent statistisk også være påvirket af udviklingen i AF-aktiveringen, idet 
en registreret ledig, der AF-aktiveres i andet end støttet beskæftigelse, ikke vil blive medregnet i arbejdsstyrken, hvor-
imod registrerede ledige medregnes i arbejdsstyrken. 
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Figur 4.5a Figur 4.5b 
Udviklingen i arbejdsstyrken Erhvervsfrekvens for unge og ældre i  
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.5b. Erhvervsfrekvensen er opgjort som summen af beskæftigede og ledige i 

forhold til summen af beskæftigede, ledige og personer uden for arbejdsstyrken. 
Kilde: Danmarks Statistik, AKU, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Med optagelsen af de østeuropæiske lande i EU blev de nye medlemslandes borgere 
omfattet af aftalerne om arbejdskraftens fri bevægelighed under visse restriktioner 
fastlagt i ”Østaftalen”. I juni 2006 var der godt 6.500 personer fra de nye EU-lande, 
som havde en aktiv opholds- og arbejdstilladelse, jf. figur 4.6a. I landbruget, hvor ho-
vedparten af er beskæftiget, er der udstedt tilladelse til ca. 3.300 personer fra de nye 
EU-lande, hvilket svarer til 3,8 pct. af den samlede beskæftigelse i landbruget. Antal-
let af udstedte arbejdstilladelser inden for byggeriet udgjorde 0,5 pct. af byggebeskæf-
tigelsen. Der har også været en stigning i nyudstedte opholdstilladelser til borgere fra 
ikke-EF/EØS-lande i forbindelses med beskæftigelse, jf. figur 4.6b. 
 

Figur 4.6a Figur 4.6b 
Arbejdstilladelser til personer fra de nye 
EU-lande 
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Anm.: Figur 4.6b angiver antallet af nyudstedte opholdstilladelser til EF/EØS-borgere (ikke nødvendigvis af be-

skæftigelsesmæssige årsager) og opholdstilladelser til andre landes borgere i forbindelse med beskæftigelse. 
Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik. 
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Ledighed og kapacitetspres 
Den registrerede ledighed udgjorde 157.000 personer på årsbasis i 2005 og skønnes 
at falde til 127.000 personer i 2006 og 120.000 personer i 2007, jf. figur 4.7a. Faldet i 
den registrerede ledighed skal især ses på baggrund af den stigende private beskæfti-
gelse. Skønnene for den registrerede ledighed er nedjusteret med 4.000 personer i 
2006 og 5.000 personer i 2007 i forhold til majvurderingen. I juni 2006 var den sæ-
sonkorrigerede registrerede ledighed godt 123.000 personer, hvilket er et fald på godt 
62.000 personer siden december 2003, hvor den senest toppede med omkring 
185.000 personer. Ledighedsprocenten i juni var 4,5 pct. ifølge Danmarks Statistik, 
hvilket er det laveste niveau i de sidste 30 år5. 
 
Udviklingen i antal personer som enten er i AF-aktivering eller registreret ledige, er et 
bedre mål for udviklingen i den konjunkturbetingede ledighed. Det skyldes, at en re-
gistreret ledig som kommer i AF-aktivering i aktiveringsperioden ikke medregnes i 
den registrerede ledighed. Dette mål for den konjunkturmæssige ledighed var i juni 
knap 152.000 personer. Summen af registrerede ledige og AF-aktiverede forventes 
fortsat at falde i takt med den faldende registrerede ledighed, da antallet af AF-
aktiverede forventes at være stort set konstant i prognoseperioden. 
 

Figur 4.7a Figur 4.7b 
Nye og gamle forløb for ledighed  
og AF aktivering + ledighed 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.7a og 4.7b. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Ledigheden i AKU-statistikken, der er forbundet med stikprøveusikkerhed, giver et 
bedre billede af, hvor mange personer der reelt står til rådighed på arbejdsmarkedet. 
Ledige er defineret som personer uden beskæftigelse, der aktivt har søgt job eller ak-
tivt har søgt at starte selvstændig virksomhed inden for de sidste fire uger, og som 
kan tiltræde et arbejde eller starte egen virksomhed inden for to uger. AKU-
ledigheden omfatter dermed de registrerede ledige, der selv tilkendegiver, at de står 
til rådighed og andre som reelt er jobsøgende. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
5 I 1970 var ledigheden på 24.600 personer eller 1,3 pct. af samtlige lønmodtagere. 
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Faldet i den registrerede ledighed siden 4. kvartal 2003 er først rigtigt slået igennem i 
AKU-ledigheden i løbet af 2005, jf. figur 4.7b. I 2. kvartal 2006 var den sæsonkorrige-
rede AKU-ledighed 127.000 personer. Med udgangspunkt i AKU-statistikken er det 
muligt at opgøre andelen af dagpenge- og AF-tilmeldte kontanthjælpsmodtagere, 
som selv mener de står til rådighed for arbejdsmarkedet. I 2. kvartal af 2006 var det 
cirka 1 ud af 4 dagpenge- og AF-tilmeldte kontanthjælpsmodtagere, som angav at de 
ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet6. 
 
På baggrund af den faktiske ledigheds- og reallønsudvikling indtil udgangen af 2005 
er den strukturelle ledighed beregnet til omkring 5½ pct. i 2005, og det er forudsat, at 
den strukturelle ledighed er uændret i 2006, jf. figur 4.8a. I 2007 er der indlagt et min-
dre fald i den strukturelle ledighed som følge af arbejdsmarkedsinitiativerne i vel-
færdsaftalen. 
 
Det positive ledighedsgab ved udgangen af 2004 (dvs. forskellen mellem den faktiske 
ledighed og den beregnede strukturelle ledighed) blev gradvist lukket i 2005 i takt 
med, at bedringen af konjunkturerne slog igennem på arbejdsmarkedet. Ved udgan-
gen af 2005 var ledighedsgabet omkring -½ pct. af arbejdsstyrken. I 2006 ventes et 
negativt ledighedsgab på knap 1 pct. Ledigheden i 2006 skønnes dermed at ligge un-
der det niveau, som med nogen usikkerhed skønnes at være afstemt med en stabil 
løn- og prisudvikling på nogle års sigt. I 2007 forventes, at det negative ledighedsgab 
udvides med yderligere 0,3 pct.-enhed. Ledighedsgabet i 2006 og 2007 er hermed 
større end ledighedsgabet i 2000 og 2001.  
 

Figur 4.8a Figur 4.8b 
Faktisk og strukturel ledighed i forhold til 
arbejdsstyrken 
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Anm.: Niveauet for den strukturelle ledighed er behæftet med usikkerhed. Til illustration af usikkerheden vises kon-

fidensbåndene, hvor den faktiske strukturledighed med 95 pct. statistisk sandsynlighed ligger inden for disse 
bånd.  Egen sæsonkorrektion i figur 4.8b. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                             
6 Ifølge AKU-statistikken. 
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Den fortsatte fremgang i aktiviteten kombineret med den rekordlave ledighed med-
fører pres på arbejdsmarkedet. Det kan medføre knaphedsbetingede lønstigninger, 
men samtidigt får personer på randen af arbejdsmarkedet bedre mulighed for at 
komme i beskæftigelse.  
 
Faldet i ledigheden siden december 2003 har betydet et fald i antal forsikrede ledige 
på 35 pct. svarende til 54.0007 personer og et lidt mindre fald i antallet af ikke-
forsikrede ledige på 20 pct., jf. figur 4.8b. Det kan skyldes, at der blandt de ikke-
forsikrede ledige er en overrepræsentation af ufaglærte, som kan have svært ved at få 
beskæftigelse på grund af manglende kvalifikationer og mindre økonomisk tilskyn-
delse til at søge beskæftigelse. 
 
Ændringen i antallet af ledige kan opdeles i, hvor mange der er berørt af ledighed, og 
hvor længe de er ledige. Ledighedsstigningen i 2002 og 2003 afspejler navnlig, at den 
gennemsnitlige ledighedsperiode blev længere, mens antallet af personer berørt af le-
dighed har været mere stabilt. Det er almindeligt i forbindelse med konjunkturtilba-
geslag. Ledighedsfaldet siden 4. kvartal 2003 er tilsvarende primært udtryk for, at 
længden af ledighedsperioderne er aftaget, jf. figur 4.9a. Faldet i ledighedsperioderne 
kan således forklare ca. 70 pct. af det samlede ledighedsfald på 54.000 helårspersoner 
fra 4. kvartal 2003 til 2. kvartal 2006, jf. figur 4.9b.  
 

Figur 4.9a Figur 4.9b 
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Anm.: I figur 4.9a er antallet af berørte nedskaleret, således at niveauet i 1. kvartal 2000 svarer til den registrerede 

ledighed. Antallet af personer berørt af ledighed er ca. 550.000 personer om året. I figur 4.9b er ”grad” defi-
neret som ændringen i antallet af fuldtidsledige minus ændringen i ledighedsgraden gange antallet af berørte i 
begyndelsen af perioden, mens ”berørte” er defineret tilsvarende, men for uændret ledighedsgrad. Krydspro-
duktet, som højst udgør 1.000 personer, er proportionalt fordelt. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Stigningen i den gennemsnitlige ledighedsperiode i 2002 og 2003 kan også ses ved, at 
antallet af langtidsledige steg, jf. figur 4.10a. Tilsvarende har ledighedsfaldet siden star-

                                                                                                                                                                                                                                                             
7 Egen sæsonkorrektion. Det samlede antal ledige stemmer derfor ikke helt overens med Danmarks Statistiks sæson-
korrigerede tal. 
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ten af 2004 nedbragt antallet af langtidsledige. Udviklingen i antallet af langtidsledige 
kan være påvirket af aktiveringsomfanget, da personer som AF-aktiveres ikke indgår i 
den registrerede ledighed. Antallet af korttidsledige er stort set ikke påvirket af kon-
junkturerne. 
 
Antallet af forsikrede langtidsledige er faldet siden december 2003, mens antallet af 
ikke-forsikrede langtidsledige stort set er uændret, jf. figur 4.10b. 
 

Figur 4.10a Figur 4.10b 
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Anm.: Korttidsledige er berørte ledige med en ledighedsgrad på under 0,2, og langtidsledige er berørte ledige med 

en ledighedsgrad over 0,8 ganget deres gennemsnitlige ledighedsgrad. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
De korttidsledige forsikrede kan opdeles på årsager til ledighed. Den vigtigste årsag 
til ledigheden blandt de korttidsledige er AF-ferie, som i 2. kvartal 2006 udgjorde 
omkring halvdelen af de forsikrede korttidsledige, jf. figur 4.11a. Personer på AF-ferie 
er enten ledige, som holder ferie med dagpenge, eller beskæftigede som ikke har op-
tjent ferie, men er berettiget til dagpenge. Derudover er en del af de kortidsledige 
forsikrede dimittender eller personer, som har afsluttet værnepligt. Korttidsledighe-
den blandt de forsikrede er ikke særlig konjunkturfølsom, da årsagerne til at oven-
nævnte personer modtager dagpenge i en kort periode ikke er særlig afhængig af situ-
ationen på arbejdsmarkedet. 
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Figur 4.11a Figur 4.11b 
Ledighedsårsager for de korttidsledige 
forsikrede 

Modtagere af supplerende dagpenge 

0

5

10

15

20

25

99 00 01 02 03 04 05 06
0

5

10

15

20

25

AF-ferie Hjemsendt Dimittend Korttid

1.000 personer 1.000 personer

 

 

100

120

140

160

180

200

98 99 00 01 02 03 04 05

5

7

9

11

13

15

Modtagere Fuldtidsmodtagere (h.akse)

1.000 personer 1.000 personer

 
 
Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.11a. Hjemsendt er midlertidig hjemsendte, Dimittend er dimittender og per-

soner som har afsluttet værnepligt, Korttid er forsikrede ledige med en ledighedsgrad under 0,20 i helårsper-
soner. I figur 4.11b er modtagere af supplerende dagpenge, personer der fik udbetalt dagpenge i en uge hvor 
der også var arbejdsindkomst. Supplerende dagpenge udbetales således i uger, hvor der påbegyndes eller af-
sluttes et beskæftigelsesforhold, i uger med hjemsendelse på grund af fx vejrlig eller materialemangel og i 
uger med beskæftigelse på nedsat tid. 

Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdsdirektoratet og egne beregninger 
 
I 2005 modtog 148.000 personer supplerende dagpenge i større eller mindre omfang. 
Langt hovedparten (godt 100.000 personer) modtog supplerende dagpenge i mindre 
end 10 uger. Det skønnes, at ca. 40.000 personer i en periode havde arbejde på fast 
nedsat tid med supplerende dagpenge. Ud af den registrerede ledighed på 157.000 
personer i 2005 udgjorde modtagere af supplerende dagpenge, opgjort i fuldtidsmod-
tagere, godt 13.500 personer. 
 
Fremgangen i økonomien har også betydet et fald i ledigheden blandt indvandrere og 
efterkommere. Ledighedsfaldet begyndte først i 2. kvartal 2004, og siden er ledighe-
den faldet med godt 5.000 personer svarende til 20 pct., jf. figur 4.12a. Ledigheden 
blandt indvandrere og efterkommere opgjort som procent af arbejdsstyrken8 var iføl-
ge de seneste tal for Danmarks Statistik 13,2 pct. i 4. kvartal 2004. Det dækker over 
store forskelle mellem indvandrere og efterkommere med forskellig herkomst. Ind-
vandrere og efterkommere fra vestlige lande havde en ledighedsprocent på 7,4 pct., 
mens det tilsvarende tal for ikke-vestlige lande var 16,6 pct. Siden 4. kvartal er ledig-
heden målt i antal personer faldet med 4.700 personer svarende til knap 19 pct. På 
den baggrund skønnes ledighedsprocenten blandt indvandrere og efterkommere at 
være faldet til ca. 10,7 pct. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
8 Arbejdsstyrken er defineret som summen af de beskæftigede og ledige indvandrere og efterkommere. 
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Figur 4.12a Figur 4.12b 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.12a og 4.12b. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Faldet i ledigheden siden slutningen af 2003 er slået igennem i alle A-kasser, og sær-
ligt kraftigt i A-kasserne inden for byggefaget, jf. figur 4.12b. I juni 2006 udgjorde de 
forsikrede ledige 2,6 pct. af de forsikrede i byggefagene. Dansk Byggeri opgjorde i 
uge 21 ledighedsprocenten i 3Fs Bygnings- og Anlægsgruppe, der forsikrer ufaglærte 
bygnings- og anlægsarbejder, til 5,8 pct., hvilket er et fald på 2,4 pct.-enheder i for-
hold til samme uge året før. Den lave ledighed i byggefagene resulterer i mangel på 
visse typer af arbejdskraft. Omkring fire ud af ti virksomheder inden for byggeriet 
mener, at mangel på arbejdskraft begrænser produktionen, jf. figur 4.13a. 
 
Selvom beskæftigelsen er faldende i industrien, er metalarbejdernes ledighed også nå-
et ned på et meget lavt niveau, hvilket bl.a. afspejler en forskydning væk fra ikke-
faglærte til faglærte og gode jobmuligheder i andre brancher. Det lave ledighedsni-
veau i industrien kan også ses ved at antallet af aktuelle flaskehalse inden for fremstil-
lingsvirksomhed er stigende, jf. figur 4.13b. 
 

Figur 4.13a Figur 4.13b 
Arbejdskraftsmangel i byggeriet Aktuelle flaskehalse ifølge de regionale 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.13a. 
Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger. 
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Ledighedsfaldet har været jævnt fordelt på arbejdsmarkedet. Mismatch-indikatorer 
for ledigheden i a-kasser, aldersgrupper og amter har alle været faldende. Faldet i 
mismatch-indikatorerne kan være et udtryk for bedre strukturer på arbejdsmarkedet. 
 
Mismatch-indikatorerne er et mål for forskelle i ledighedsprocenterne mellem for-
skellige a-kasser (faglig mismatch), amter (geografisk mismatch) eller personer med 
forskellige aldre (aldersmæssig mismatch). Et fald i en indikator er ikke nødvendigvis 
udtryk for faldende ledighed, men at ledigheden er mere jævnt fordelt inden for de 
relevante kategorier.  
 
Den faglige mismatch-indikator, som er et mål for udviklingen i forskellen mellem de 
enkelte faggruppers ledighedsprocent, er faldet med knap 30 pct. siden udgangen af 
2003, jf. figur 4.14a. Forskellen i ledighedsprocenterne mellem faggrupperne er der-
med indsnævret under den nuværende konjunkturfremgang og er på det laveste ni-
veau i over 20 år. Faldet i ledigheden siden 1993 afspejler også et bedre fagligt match, 
hvilket blandt andet skal ses i lyset af, at arbejdsmarkedsreformerne gennem de sidste 
10 år navnlig har styrket beskæftigelsen og jobsøgningen blandt de kortuddannede. 
 
Mismatch-indikatoren for den geografiske fordeling af ledige viser, at den geografiske 
spredning i ledighed kun er faldet lidt under den nuværende konjunkturfremgang, jf. 
figur 4.14a. Det skyldes hovedsagligt, at ledigheden i Nordjyllands Amt er faldet min-
dre end landsgennemsnittet. 
 
Forskelle i ledigheden for forskellige aldersgrupper er også indsnævret siden udgan-
gen af 2003. Mismatch-indikatoren med hensyn til alder er faldet med knap 30 pct. 
siden udgangen af 2003, jf. figur 4.14b. 
 

Figur 4.14a Figur 4.14b 
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Anm.: Mismatch-indikatorerne er beregnet som den vægtede spredning af ledighedsprocenten på tværs af relevante 

kategorier. Vægtningen er baseret på antallet af personer inden for de relevante kategorier. Mismatch-
indikatorerne er en måde at vise forskelle i ledighedsprocenten mellem forskellige a-kasser (faglig mismatch), 
amter (geografisk mismatch) eller personer med forskellige aldre (aldersmæssig mismatch). Et fald i en indi-
kator er ikke nødvendigvis udtryk for faldende ledighedsprocent, men at ledighedsprocenterne er mere ens 
inden for de relevante kategorier fx amter. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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4.3 Løn 
Lønstigningerne i den private sektor forventes at tiltage i takt med det stigende pres 
på arbejdsmarkedet. Lønstigningerne på DA-området udgjorde 3,6 pct. i 2005 ifølge 
Dansk Arbejdsgiverforenings StrukturStatistik, der er det lønbegreb, der er grundla-
get for konjunkturvurderingen, jf. boks 4.1. Det er en forøgelse af den opgjorte løn-
stigningstakt med 0,8 pct.-enheder i forhold til 2004, jf. figur 4.15.a. Som følge af tek-
niske forhold er det kun en del af forøgelsen af lønstigningstakten, der kan henføres 
til et konjunkturbetinget lønpres.  
 
De private lønstigninger skønnes at stige med 3,6 pct. i 2006. Det er 0,2 pct.-enheder 
mere end skønnet i majvurderingen, der var fastlagt før strukturstatistikken for 2005 
var kendt. Lønstigningerne skønnes at tiltage til 4,2 pct. i 2007 som en konsekvens af 
det forventede tiltagende pres på arbejdsmarkedet, jf. figur 4.15a.  
 

Figur 4.15a Figur 4.15b 
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Kilde:  Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 
De private reallønsstigninger ventes at tiltage til 2,4 pct. i 2007, jf. figur 4.15a. Det er 
en konsekvens af den forventede forøgelse af de nominelle lønstigninger og en mo-
derat aftagende forbrugerprisinflation som konsekvens af et forventet, gradvist fald i 
olieprisen, jf. afsnit 4.4. 
 
Ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik blev lønstigningstakten for-
øget med 0,4 pct.-enheder til 3,3 pct. i 2. kvartal 2006, jf. figur 4.16.a. Lønstigningerne 
tiltog med 1½ pct.-enhed i bygge- og anlægsvirksomhed til 4,4 pct. For arbejdere nå-
ede lønstigningerne op på 4,7 pct. I den mere konkurrenceudsatte fremstillingsindu-
stri tiltog lønstigningerne med 0,5 pct.-enheder, men lønstigningerne er fortsat mo-
derate på 3,1 pct., mens lønstigningerne blev forøget i serviceprægede erhverv med 
0,2 pct.-enheder til 3,2 pct. Lønstigningerne i finansiering og forretningsservice har 
været aftagende siden starten af 2005 ifølge Danmarks Statistik, der endnu ikke har 
offentliggjort tal for 2. kvartal. 
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Figur 4.16a Figur 4.16b 
Timefortjenesten fordelt på brancher Timefortjeneste og referenceforløb på 
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Anm.:  Referenceforløbet er baseret på fire centralt fastsatte lønelementer: Lønsatser, pensionsbidrag, arbejdstid 

samt løn under sygdom og barsel. Bidragene fra arbejdstid samt løn under sygdom og barsel er samlet i ka-
tegorien ”Feriefridage mv.” På hovedparten af overenskomstområderne fastsættes alene mindstebetalings- 
og minimallønssatser centralt, mens de faktiske lønreguleringer forhandles lokalt. Referenceforløb baseret 
på de centralt fastsatte satsændringer er derfor forholdsvis usikre pejlemærker for udviklingen i timefortje-
nesten. Overenskomsterne gælder frem til 1. marts 2007. Finansiering og forretningsservice som opgjort af 
Danmarks Statistik, ellers Dansk Arbejdsgiverforening.  

Kilde:  Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den betydelige forøgelse af lønstigningstakten i bygge- og anlægsvirksomhed var 
delvis ventet som følge af den kraftige reduktion i ledigheden i branchen og som føl-
ge af forholdsvis moderate lønstigninger i 1. kvartal, der bl.a. skyldes en streng vinter. 
Lønstigningerne i 2. kvartal ligger samlet set nogenlunde på linje med det forventede. 
 
Lønstigningstakten for arbejdere lå i det meste af 2004 og 2005 tæt på et beregnet 
referenceforløb, der er baseret på de overenskomstfastsatte mindstebetalinger, jf. figur 
4.16b. I 2. kvartal 2006 blev arbejdernes lønstigningstakter forøget til 3,6 pct., hvilket 
er 0,7 pct.-enheder mere end i referenceforløbet. 
 
Lønstigningerne er fortsat relativt moderate i forhold til konjunktursituationen. Mu-
ligheden for i nogen grad at tilfredsstille behovet for arbejdskraft fra de nye EU-
lande via Østaftalen og globaliseringen kan have taget toppen af lønstigningerne i en 
periode, men effekten er usikker og formentlig begrænset. Antallet af opholdstilladel-
ser er forholdsvist begrænset i de fleste brancher, jf. figur 4.6b, og det er primært i 
landbruget, antallet af opholdstilladelser er steget. Der er endvidere ikke tegn på, at 
fx antallet af arbejdspladser, der flyttes til udlandet, er større end tidligere, og typisk 
får mange afskedigede medarbejdere relativt hurtigt job i andre virksomheder. Ende-
lig kan relativ begrænset konkurrencepres i visse brancher dæmpe konjunktursituati-
onens betydning for løndannelsen.  
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Boks 4.1 
Forskellige lønstatistikker 

 
Der findes flere forskellige statistikker, der beskriver lønudviklingen i Danmark. De viser ofte ikke helt 
samme lønstigningstakter, men forskellene er normalt begrænsede.  Forskellene i de opgjorte løn-
stigninger afspejler bl.a., at statistikkerne dækker forskellige brancher, anvender forskellige metoder 
og ikke medregner alle elementer af de samlede lønudbetalinger.  
 
Grundlaget for historiske tal for private lønstigninger i konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegø-
relse er Dansk Arbejdsgiverforenings (DA’s) årlige StrukturStatistik, der offentliggøres i midten af maj 
måned, jf. tabel 1.3, tabel 4.4 og tabel B.3. Strukturstatistikken anvender et bredt fortjenestesbegreb 
og er endvidere grundlaget for beregningen af satsreguleringsprocenten. 
 
Da strukturstatistikken kun offentliggøres en gang om året, anvendes kvartalsvise statistikker fra 
Dansk Arbejdsgiverforening og Danmarks Statistik (DS) som løbende indikatorer for udviklingen i 
lønstigningerne. De kvartalsvise statistikker fra DA og DS har opgjort nogenlunde samme lønstignin-
ger de senere år, også selvom statistikken fra DS dækker hele den private sektor og anvender en an-
den metode til opgørelse af lønstigningstakten end DA’s statistik.  
 
I tidligere år har DA’s StrukturStatistik og DA’s kvartalsvise KonjunkturStatistik udvist nogenlunde 
samme stigningstakter på overordnet niveau, jf. tabel a. For 2005 udviste StrukturStatistikken imid-
lertid en lønstigningstakt, der var 0,8 pct.-enheder højere end ifølge konjunkturstatistikken.  
 
Tabel a 
Lønstigningstakter i DA's StrukturStatistik og KonjunkturStatistik 
 

 StrukturStatistik KonjunkturStatistik1) 
 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
Voksne lønmodtagere i alt 3,7 2,8 3,6 3,8 3,1 2,8 
- Funktionærer 3,5 2,9 3,8 3,7 3,0 2,7 
- Arbejdere 3,3 2,8 3,4 4,0 3,3 2,9 
- Fremstillingsvirksomhed 4,2 2,9 3,5 4,4 3,4 2,7 
- Bygge- og anlægsvirksomhed 3,3 2,3 3,8 1,3 2,7 3,2 
- Serviceprægede erhverv 3,2 2,7 3,7 3,9 3,0 2,8 

 
1)  Gennemsnit af 1. til 4. kvartal. 
Kilde:  Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger. 
 
Forskellene i de opgjorte lønstigningstakter i strukturstatistikken og konjunkturstatistikken kan 
blandt andet henføres til forskelle i de lønelementer, som medtages i de to statistikker. I struktursta-
tistikken medtages således ændringer i løn under fravær, som kun delvist indgår i konjunkturstati-
stikken. Endvidere medtages uregelmæssige betalinger såsom bonus og ekstraordinære pensions-
indbetalinger i strukturstatistikken, jf. tabel b.  
 
Tabel b 
Forhold der påvirker (+)/ikke påvirker (÷) opgjorte lønstigningstakter i DA’s StrukturStatistik og 
KonjunkturStatistik 
 

StrukturStatistik KonjunkturStatistik 

Løn under fravær (barsel , ferie mv.) + (÷) 
Uregelmæssige betalinger + ÷ 
Genebetalinger ÷ + 
Populationsforskydninger + ÷ 
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Boks 4.1 (fortsat) 
Forskellige lønstatistikker 

 
Uregelmæssige betalinger indgår ikke i konjunkturstatistikken, selvom de kan være udtryk for kon-
junkturelt betingede lønudbetalinger. Det skyldes, at betalingerne ikke nødvendigvis falder i samme 
kvartal hvert år og, hvis de indgik i opgørelsen, kunne give svært fortolkelige udsving i de opgjorte 
stigningstakter på kvartalsbasis. I 2006 bidrog uregelmæssige pensionsbetalinger til stigningstakten i 
strukturstatistikken med 0,3 pct.-enheder, jf. Dansk Arbejdsgiverforening, StrukturStatistik 2005.  
 
På den anden side opgøres lønstigningerne i DA’s StrukturStatistik eksklusive genebetalinger, der 
bl.a. omfatter overtidstillæg, holddriftstillæg og udearbejdstillæg, mens genebetalingerne indgår i 
konjunkturstatistikkens opgørelse af lønudviklingen. Ændringerne i genebetalingerne har dog været 
begrænsede fra 2004 til 2005 og kan derfor ikke forklare den betydelige forskel mellem lønstignings-
takten i strukturstatistikken og konjunkturstatistikken for 2005. Derimod har genebetalingerne ænd-
ret sig meget fra år til år i bygge- og anlægssektoren, hvilket bidrager til at forklare de betydelige for-
skelle i lønstigningstakterne i denne sektor i de to statistikker, jf. tabel a. 
 
Endelig er der metodiske forskelle mellem statistikkerne. DA’s strukturstatistik bygger på indberet-
ninger fra – i princippet – alle medlemsvirksomhederne, mens konjunkturstatistikken bygger på en 
ret stor (repræsentativ) stikprøve. Usikkerheden i konjunkturstatistikken er dog begrænset.  
 
Lønstigningstakterne i DA’s KonjunkturStatistik er beregnet med faste vægte på branche, arbejds-
funktion og ansættelsesvilkår, så ændringer i sammensætningen af ansatte i virksomhederne fra et år 
til andet ikke påvirker lønstigningstakterne i større omfang. I DA’s StrukturStatistik vil ændringer i 
sammensætningen af beskæftigelsen på tværs af disse grupper derimod påvirke den opgjorte løn-
stigningstakt. Styrken af disse populationsforskydninger for lønstigningstakterne er ikke kendt. DS’ 
opgørelse af den kvartalsvise udvikling i lønstigningstakten er derimod påvirket af ændringer i sam-
mensætningen af beskæftigelsen.  
 
Lønstigningstakten for 2005 i DA’s StrukturStatistik er desuden påvirket af et nyt valideringskriterium 
for en af ledergrupperne, som har bidraget til lønstigningstakten med 0,3 pct.-enheder.   
 
Samlet set vurderes, at strukturstatistikken kan overvurdere de faktiske lønstigninger i 2005 som føl-
ge af ændringer i sammensætningen af virksomhedernes ansatte, mens konjunkturstatistikken un-
dervurderer lønstigningerne, bl.a. fordi uregelmæssige betalinger, der ifølge strukturstatistikken har 
været betydelige i 2005, ikke indgår i statistikken.  
 

 
Lønstigningstakterne i 2005 ifølge den kvartalsvise KonjunkturStatistik fra Dansk 
Arbejdsgiverforening er noget lavere end ifølge strukturstatistikkens opgørelse både 
på overordnet niveau, på hovedbrancher og for arbejdere og funktionærer. Forskel-
len har været størst i forretningsservice, jf. figur 4.15b og boks 4.1.  
 
Forskellene i de to statistikkers opgørelser af lønstigningerne afspejler blandt andet 
metodiske forskelle, og at statistikkerne ikke medregner de samme lønelementer i 
opgørelserne af lønstigningerne. Konjunkturstatistikken medregner således ikke ure-
gelmæssige betalinger såsom bonus og uregelmæssige pensionsbetalinger, der har bi-
draget til den højere stigningstakt i strukturstatistikkens opgørelse for 2005, jf. boks 
4.1. Nogle af de uregelmæssige betalinger kan være konjunkturbetingede og dermed 
udtryk for forøget pres på arbejdsmarkedet, der således ikke indgår i de kvartalsvise 
opgørelser af lønstigningerne.  
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Samlet forventes en mere behersket forøgelse af lønstigningerne end fx i opsvinget i 
midten af 1980’erne, hvor lønstigningerne tiltog kraftigt. Fastkurspolitikken har for-
mentlig bidraget til en mere stabil løndannelse ved at forankre inflationsforventnin-
gerne omkring 2 pct. Samtidig kan globaliseringen dæmpe de decentrale lønkrav. 
Skønnet for lønstigningstakten for 2007 svarer stort set til niveauet i 2001-2002, hvor 
ledighedsgabet var mindre end skønnet for 2007.  
 
På længere sigt er de nominelle lønstigninger bestemt af udviklingen i priser og pro-
duktivitet. Over en længere periode ventes produktiviteten at vokse med 1¾ pct. om 
året. Med en inflationsmålsætning på knap 2 procent, vil de nominelle lønninger 
kunne vokse med 3¾ pct. og samtidig sikre en nogenlunde konstant lønkvote på 
længere sigt.  
 
I første kvartal 2007 skal der indgås nye overenskomster på DA/LO-området. Der 
er en risiko for, at lønstigningerne bliver forøget mere end lagt til grund i augustrede-
gørelsen. Væsentligt højere lønstigninger på en større del af det private arbejdsmar-
ked vil reducere konkurrenceevnen og på sigt betalingsbalancen og vil kunne medfø-
re lavere beskæftigelse og højere ledighed i konkurrenceudsatte erhverv. Hvis det 
sker, vil det kunne kræve en større stigning i ledigheden at bringe lønstigningerne 
ned på det langsigtede niveau, jf. boks 4.2. 
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Boks 4.2 
Ledighed og løndannelse 

 
Lønstigningerne tiltager normalt, når der er pres på arbejdsmarkedet, dvs. når ledigheden reduceres 
under det såkaldte strukturelle niveau, jf. figur a. Forskellen mellem ledigheden og det beregnede 
strukturelle niveau sker ofte relativt sent i et konjunkturopsving, men den præcise timing af forøgel-
sen af de nominelle lønstigninger afhænger af flere forhold, herunder udviklingen i inflationen, for-
ventningerne til fremtidig inflation, løn- og prisudviklingen i udlandet mv., jf. figur a.  
 

Figur a Figur b 
Nominelle lønstigninger (afvigelser fra 
trend) og ledighedsgab 
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Anm.:  Lønstigningerne i figur a er udglattet med HP-filteret og udvælger de dele af variansen i de oprindelige 

serier, der kan henføres til konjunkturbevægelser, der varer mellem 14 år og ca. 5 år. De lodrette linjer 
angiver økonomiske indgreb. Tilpasningen til det langsigtede niveau i figur b er beregnet på baggrund af 
den estimerede sammenhæng mellem reallønsstigninger og ledighedsgab, der ligger til grund for bereg-
ningen af den strukturelle ledighed. Det stiplede forløb er et eksempel på en mulig tilpasning, når lav le-
dighed medfører en større lønreaktion. 

Kilde:  Dansk arbejdsgiverforening og egne beregninger. 
 
Når lønstigningerne er for høje, vil en forøgelse af ledigheden være en at de mekanismer, som kan 
sikre, at lønstigningerne igen dæmpes til et mere holdbart niveau. I en situation med meget lav le-
dighed og betydeligt pres på arbejdsmarkedet, kan lønreaktionen være noget kraftigere end i en me-
re normal konjunktursituation. Hvis det sker, kan det kræve en mærkbar større stigning i ledigheden 
at bringe lønstigninger og lønstigningerne tilbage på sporet, jf. figur b. Det ledighedsniveau, som er 
foreneligt med en holdbar lønudvikling, er reduceret i de senere år i takt med reformer på arbejds-
markedet.  
 
Tre opsving 
I midten af 1980’erne blev der givet store lønstigninger i forbindelse med overenskomstforhandling-
erne i 1987. Det var sammenfaldende med, at ledigheden var blevet reduceret til under det beregne-
de strukturelle niveau, jf. figur e og f. Da prisinflationen samtidig var faldende, indebar det store stig-
ninger i reallønnen. De høje lønstigninger skete på baggrund af et kraftigt fald i ledigheden i byggeri-
et og et noget lavere fald i den generelle ledighed, jf. figur c og d.   
 
Lønstigningerne i byggeriet havde været stigende i en længere periode op til overenskomstforhand-
lingerne, hvilket formentlig afspejler, at ledigheden begyndte at falde tidligere i byggeriet.  Lønstig-
ningerne blev forøget på et tidspunkt, hvor ledigheden var begyndt at stige igen, blandt andet påvir-
ket af kartoffelkurven, der blev gennemført i lyset af overophedningen på bolig- og arbejdsmarkedet.  
 
I midten af 1990’erne faldt ledigheden i byggeriet også kraftigt, og faldet i den generelle ledighed var 
større end både i 1980’erne og end i det seneste 1½ år. Som følge af, at arbejdsmarkedsreformerne 
gradvist øgede arbejdsudbuddet og mindskede presset på arbejdsmarkedet, tog det imidlertid læn-
gere tid, før ledigheden faldt mærkbart under det beregnede strukturelle niveau (først i løbet af  
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Boks 4.2 (fortsat) 
Ledighed og løndannelse 

 
1998). Lønstigningerne blev forøget, men ikke så meget som i 1980’erne, og lønpresset blev endvi-
dere dæmpet som følge af det økonomiske indgreb i 1998, hvor bl.a. rentefradragsretten blev be-
grænset.  
 
I det nuværende opsving er lønstigningerne i byggeriet steget de seneste to år i takt med faldet i le-
digheden, mens lønstigningerne i industrien har været forholdsvis stabile. Den generelle ledighed er 
reduceret til under det beregnede strukturelle niveau. Samtidig skal overenskomsterne på LO/DA-
området fornys i 1. kvartal 2007. Situationen på arbejdsmarkedet i dag er således på nogle punkter 
parallel til situationen i midten af 1980erne. I det lys er det således afgørende at sikre fortsat udbud af 
arbejdskraft, og at de kommende overenskomstforhandlinger ikke resulterer i store lønstigninger.  
 

Figur c Figur d 
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Figur e Figur f 
Nominelle lønstigninger i byggeriet Nominelle lønstigninger i industrien  
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Kilde:  Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger ventes at stige med 3,7 pct. i 2006, 
hvilket er 0,07 pct.-enheder mere end stigningen i timefortjenesten, jf. tabel 4.4. Det 
kan henføres til øgede bidrag til ATP og arbejdsgivernes elevrefusion (AER) og lave-
re bidrag til Lønmodtagernes Garantifond, jf. bilagstabel B.4. AER-bidraget består fra 
2006 af to beløb. Det ene beløb skal dække de ydelser, der typisk kommer arbejdsgi-
veren til gode, mens det andet beløb skal dække AER’s finansiering af godtgørelse 
ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Det samlede bidrag er 
øget fra 370 kroner pr. kvartal til 405 kroner pr. kvartal pr. omregnet fuldtidsansat. 
 

Tabel 4.4 
Lønstigninger og satsreguleringsprocent 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 Stigning, pct.   
 Privat sektor:        
 - samlede arbejdsomkostninger pr. time 4,5 3,9 2,6 3,7 3,7 4,2  
 - timefortjeneste 4,2 3,7 2,8 3,6 3,6 4,2  
 - årsløn for arbejdere 3,8 3,5 2,8 3,4 3,6 3,9  
 - årsløn for funktionærer 3,8 3,9 2,9 3,8 3,6 3,9  

 Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning 2,5 3,7 3,5 2,7 3,4 3,2  
 Timefortjeneste for offentlige ansatte 2,9 3,4 4,9 - - -  

 Satsreguleringsprocent 2,7 3,2 2,9 2,0 2,0 2,4  
 

Anm.:  For den offentlige sektors årsløn er angivet den overenskomstmæssigt aftalte lønstigning inkl. bidrag 
fra reguleringsordningen, men ekskl. eventuel reststigning. Lønstigningstakterne for offentligt og pri-
vat ansatte kan derfor ikke sammenlignes. Timefortjenesten for offentlige ansatte er fortjenesten i 
henholdsvis stat og kommuner ekskl. genetillæg, men inkl. løn under sygdom mv. Fortjenesterne er 
efterfølgende vægtet sammen med andelen af beskæftigelsen. Stigningen i timefortjenesten følger 
Danmarks Statistiks nye offentliggørelsesmetode.  

Kilde:  DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 

 

 
Lønstigningerne i staten tiltog i 1. kvartal 2006 til 2,9 pct., hvilket er noget højere end 
i referenceforløbet for de statslige overenskomster, jf. figur 4.17a.9 Det kan formentlig 
henføres til problemer med indberetning til statistikken i 1. kvartal 2005, hvor de 
målte lønstigninger var lave. Det bevirker en noget højere lønstigning i første kvartal 
i år. I kommunerne tiltog lønstigningerne til 2,8 pct. i 1. kvartal 2006, hvilket er lidt 
under referenceforløbet, jf. figur 4.17b. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
9 Overenskomsterne blev indgået i foråret 2005. Overenskomstrammen inkl. reguleringsordning og reststigning vur-
deres af parterne at udgøre ca. 10 pct. på både det statslige og kommunale område, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2005. 
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Figur 4.17a  Figur 4.17b  
Timefortjeneste og referenceforløb på det 
statslige område 
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Anm.:  Referenceforløbet er baseret på den samlede overenskomstramme i henholdsvis staten og kommunerne. 
Overenskomsterne gælder frem til og med 1. kvartal 2008. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 
I kraft af de aftalte rammer og skønnet for lønudviklingen i den private sektorer vur-
deres lønstigningstakten ekskl. reststigning for den offentlige sektor at være 3,4 pct. 
og 3,2 pct. i hhv. 2006 og 2007.  
 
Skønnet for den offentlige sektor som helhed 2006 er uændret i forhold til skønnet i 
majvurderingen, men dækker over et lidt højere skøn for de kommunale lønninger 
med baggrund i en lidt højere udmøntning fra den kommunale reguleringsordning 
pr. 1. oktober 2006 end ventet. Det skyldes blandt andet lidt lavere kommunale løn-
stigninger i første kvartal 2006 end ventet. Skønnet for den offentlige sektor for 2007 
er 0,1 pct.-enhed højere end i majvurderingen som følge af overhæng fra udmønt-
ning fra den kommunale reguleringsordning i 2006 og forventning om en lidt højere 
udmøntning fra den kommunale reguleringsordning pr. 1. oktober 2007.10 Sammen-
sætningen af overenskomsterne er forskellige på det statslige og kommunale område, 
hvilket giver store forskelle i referenceforløbet for de to områder.  
 
Satsreguleringsprocenten for overførselsindkomsterne er fastlagt til 2,0 i 2006 og 2,4 
i 2007.  
 
 
4.4 Priser 
Inflationen målt ved den gennemsnitlige årsstigningstakt i forbrugerprisindekset ven-
tes at stige fra 1,8 pct. i 2005 til 2,0 pct. i 2006. Inflationen renset for energiprisstig-
ninger ventes at stige fra 1,2 pct. i 2005 til 1,6 pct. i 2006. For 2007 forventes inflati-
onen eksklusive energiprisstigninger at tiltage til 2,2 pct. Den samlede forbrugerpris-
inflation i 2007 forventes at falde i forhold til 2006 til 1,8 pct. Faldet skyldes, at ener-
gipriserne forudsættes at falde gennem 2007. Skønnene er uændrede i forhold til 
skønnene i Økonomisk Redegørelse, maj 2006.  
                                                                                                                                                                                                                                                             
10 Udmøntningen fra den kommunale reguleringsordning pr. 1. oktober baseres på bl.a. gennemsnittet af lønstignin-
gerne i den private sektor ifølge Danmarks Statistiks lønindeks i perioden 2. kvartal året før til 1. kvartal samme år.   
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Inflationen steg gennem 2005, og toppede med 2,4 pct. i september 2005. Siden er 
inflationen faldet lidt igen til 1,8 pct. i april 2006. I juli var inflationen 2,0 pct., jf. figur 
4.18a. Forløbet ligger på linje med det skønnede i Økonomisk Redegørelse, maj 2006. 
 
Den tiltagende inflation i anden halvdel af 2005 og specielt det høje niveau i septem-
ber skyldtes især de tiltagende prisstigninger på energi. Det direkte bidrag fra energi 
til inflationstakten steg fra 0,4 pct.-enheder i maj 2005 til 1,2 pct.-enheder i septem-
ber 2005, jf. figur 4.18b. Herefter faldt bidraget lidt igen, og siden september har ener-
gi bidraget med 0,7 pct.-enheder. Energipriserne steg også relativt kraftigt gennem 
første halvår 2006, idet forbrugerpriserne på brændstof steg med ca. 9 pct., og for-
brugerpriserne på energi til boligopvarmning samt el steg med ca. 4 pct. fra decem-
ber 2005 til juni 2006.  
 
Fødevareprisstigninger har bidraget med omkring 0,1 pct.-enhed fra sommeren 2005 
og til marts 2006, men i de seneste måneder er bidraget steget, og det nåede i juni i år 
0,3 pct.-enheder. Det er især prisstigningstakterne på grønsager og fisk, der er steget. 
 
Bidraget fra øvrige varer har i et års tid ligget omkring 0,2 pct.-enheder. Bidraget til 
inflationen fra husleje har ligget nogenlunde konstant omkring 0,5 pct.-enheder i 
flere år. Huslejeindekset opgøres kun én gang årligt, og ved ændringen i februar 2006 
faldt bidraget fra husleje til 0,4 pct.-enheder.  
 

Figur 4.18a  Figur 4.18b  
Forbrugerprisinflation og  
nettoprisinflation 
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Kilde: Danmarks Statistisk og egne beregninger. 
 
De øvrige tjenesteydelser bidrog ultimo 2005 med 0,5 pct.-enheder til den samlede 
inflation. I første halvår 2006 har bidraget fra øvrige tjenesteydelser ligget på 0,6 pct.-
enheder, og det steg i juli 2006 til 0,7 pct.-enheder, jf. figur 4.18b. De seneste måne-
der er prisstigningstakterne på transporttjenester og på charterrejser tiltaget, hvilket 
blandt andet er udtryk for gennemslag af de høje energipriser på transportområdet.  
 
Priserne på kommunikation har gennem en årrække været faldende. Det er især pri-
serne på mobiltelefoner og andet teleudstyr, der er faldet kraftigt. Priserne på teleud-
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styr er for eksempel faldet med 33 pct. fra juni 2005 til juni 2006. Priserne på teletje-
nester (fastnettelefoni, mobiltelefoni og internet) er også faldet, om end ikke ligeså 
kraftigt. Fra juni 2005 til juni 2006 er priserne på teletjenester faldet med 2,3 pct. 
 
Den effektive kronekurs svækkedes gennem 2005, hvilket har været medvirkende til 
den positive og tiltagende stigningstakt i importpriserne på forarbejdede varer siden 
januar 2005, jf. figur 4.19a. Siden februar 2006 er den effektive valutakurs styrket igen, 
idet blandt andet dollaren er svækket over for euro. Styrkelsen af den effektive valu-
takurs må med en vis forsinkelse forventes at dæmpe importprisstigningerne og 
hermed inflationstakten for varer. 
  

Figur 4.19a Figur 4.19b 
Effektiv kronekurs og importeret inflation Inflationen i Danmark og euroområdet 
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Anm.:  Da højreaksen er vendt om på figur 4.19a, svarer en opadgående kurve for den effektive kronekurs til en 

svækkelse af kronen. 
Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 
 
Med det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) kan inflationen bedre sam-
menlignes imellem EU-landene. Inflationen i Danmark var i 2004 noget lavere end 
inflationen i eurolandene som helhed, jf. figur 4.19b. Gennem første halvdel af 2005 
indsnævredes denne forskel, og i august og december 2005 var inflationen i Danmark 
på niveau med inflationen i euroområdet. Siden årsskiftet har inflationen igen været 
lavere i Danmark. Dette skyldes primært, at vareinflationen og især energiprisstignin-
gerne har været mere afdæmpede i Danmark end i euroområdet. Inflationen i Dan-
mark på tjenesteydelser ligger på niveau med euroområdets. 
  
Inflationsudsigter 
For 2006 forventes en forbrugerprisinflation på 2,0 pct. Skønnet er uændret i forhold 
til skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2006. På baggrund af udviklingen de sene-
ste måneder er skønnet for bidraget til den samlede inflation i 2006 fra energi og fø-
devarer øget, mens skønnet for bidraget fra importvarer eksklusive energi er mind-
sket, jf. tabel 4.5. Forbrugerprisinflationen renset for energiprisstigninger skønnes li-
gesom i Økonomisk Redegørelse, maj 2006 at blive 1,6 pct. i 2006, jf. figur 4.20a. 
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Figur 4.20a Figur 4.20b 
Forbrugerprisinflationskøn Kerneinflation og råvarepriser 
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Anm.: Kerneinflationen opgøres som forbrugerprisinflationen eksklusive uforarbejdede fødevarer og energi. 
Kilde: Danmarks Statistisk og egne skøn og beregninger. 
 
Fra 2003 til 2005 er årsstigningstakten i råvareprisindekset steget fra 0 pct. til 20 pct., 
men er dog faldet igen i 2006 til omkring 13 pct., jf figur 4.20b. Det skyldes især de 
kraftige energiprisstigninger. Således har årsstigningstakterne for importeret råolie 
svinget mellem 25 pct. og 65 pct. siden medio 2004, jf. figur 4.21a. Råolie udgør 
sammen med brændstoffer en tredjedel af råvareprisindekset. På det seneste er 
priserne på aluminium, kobber og især zink steget markant, men disse råvarer udgør 
tilsammen kun 10 pct. af råvareprisindekset. Prisudviklingen på plast, træ samt jern 
og stål, som sammen med råvarer til landbrug udgør resten af råvareprisindekset, har 
været mere afdæmpet. Årsstigningstakten på råvarer til landbrug er meget svingende 
og er alene i 2006 faldet fra 10 pct. ved årsskiftet til -4 pct. i juni. 
 
De stigende råvarepriser har hidtil ikke givet sig udslag i stigende kerneinflation, jf. 
figur 4.20b. Dette kan blandt andet skyldes, at de stigende råvarepriser i stedet for at 
smitte af på de øvrige priser delvist har ført til mindre avancer. Stigningstakten i en-
grosvarepriserne (prisindeks for indenlandsk vareforsyning) har ligget over 4 pct. si-
den efteråret 2005, jf. figur 4.21b. Det kan ikke afvises, at der udestår et opadgående 
pres på inflationen fra avancerne. Tilsvarende kan de stigende energipriser i højere 
grad via stigende lønkrav føre til generelle løn- og prisstigninger (såkaldte andenrun-
de-effekter).  
 
For 2007 forventes inflationen eksklusive energiprisstigninger at tiltage i forhold til 
2006 til 2,2 pct., jf. tabel 4.5. Den samlede forbrugerprisinflation i 2007 forventes at 
falde i forhold til 2006 til 1,8 pct. Begge skøn er uændrede i forhold til skønnet i Øko-
nomisk Redegørelse, maj 2005. Faldet i den samlede forbrugerprisinflation i 2007 skyl-
des, at energipriserne forudsættes at falde gennem 2007. 
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Figur 4.21a Figur 4.21b 
Råvareprisindekset, underindeks  Prisindeks for indenlandsk vareforsyning 
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Kilde: Danmarks Statistisk og egne beregninger. 
 
Den underliggende inflation, som er et beregnet mål for det indenlandske inflations-
pres, ventes at tiltage. Inflationsbidraget fra den underliggende inflation ventes at sti-
ge fra 0,7 pct.-enheder i 2006 til 1,0 pct.-enhed i 2007. Dette skal på linje med de fo-
regående redegørelsers vurderinger ses i lyset af at kapacitetspresset i virksomheder-
ne og på arbejdsmarkedet er tiltagende. Kapacitetspresset vil normalt føre til pris- og 
lønpres. 
 

Tabel 4.5 
Prisudvikling og forklarede faktorer 

 
  2005 2006 2007  
   Maj Aug. Maj Aug.  
 Stigning, pct.       
 Forbrugerprisindeks ekskl. 

energi 1,2 1,6 1,6 2,2 2,2 
 

 EU-harmoniseret 
forbrugerprisindeks (HICP) 1,7 2,0 2,0 1,7 1,8 

 

 Forbrugerprisindeks 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8  
 Afgifter, bidrag -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  
 Nettoprisindeks 2,0 2,1 2,1 1,9 1,9  
 
 Heraf bidrag fra, pct.-enhed     

 

 Fødevarer 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  
 Energi 0,8 0,5 0,6 -0,1 -0,1  
 Husleje og off. takster 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  
 Importvarer, ekskl. energi 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2  
 Underliggende inflation 0,3 0,7 0,7 1,0 1,0  
 
 Stigning, pct.      

 

 Outputgab 0,9 1,5 1,6 1,6 1,6  
  

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Nettoprisindekset svarer til forbrugerprisindekset opgjort ekskl. bidrag fra afgifter. 
Nettoprisindekset skønnes at stige med 2,1 pct. i 2006 og 1,9 pct. i 2007. I hele 
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prognoseperioden virker skattestoppets nominalprincip for stykafgifterne dæmpende 
på inflationen. Skattestoppet er således medvirkende til at sænke forbrugerprisinflati-
onen med lige over 0,1 pct.-enhed i 2006 og lige under 0,1 pct.-enhed i 2007.  
 
Prisstigningstakten i 2006 og 2007 påvirkes nedad af sænkningen af forældrebetalin-
gen til daginstitutioner, et beløb til målrettede huslejenedsættelser i almene boliger 
samt gradvist bortfald af passagerafgiften. 
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5. Offentlige finanser og finanspolitik 

Overskuddet på den offentlige saldo er foreløbig opgjort til 61¼ mia. kr. (3,9 pct. af BNP) i 2005. 
Med afsæt i et fortsat højt aktivitetsniveau skønnes et overskud på 50 mia. kr. (3,1 pct. af BNP) i 
2006 og 47¾ mia. kr. (2,8 pct. af BNP) i 2007. De lidt lavere overskud i 2006 og 2007 hænger 
især sammen med faldende indtægter fra pensionsafkastskatten. 
 
De ekstraordinært store overskud i årene 2005-07 er udtryk for en midlertidig styrkelse af de 
offentlige finanser. Det gælder ikke mindst i 2005, hvor indtægterne fra pensionsafkastskatten blev 
særligt store, mens høje indtægter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen bidrager til de store over-
skud i hele perioden 2005-2007. Høj beskæftigelse og lav ledighed bidrager også til store offentlige 
overskud. De skønnede overskud på de offentlige finanser i 2006 og 2007 er behæftet med usikker-
hed. Det skyldes blandt andet, at visse offentlige indtægtsposter er meget følsomme over for ændringer 
i olieprisen og bevægelser på de finansielle markeder – herunder udviklingen i rente og aktiekurser. 
 
Det beregnede strukturelle overskud på de offentlige finanser stiger fra knap ½ pct. af BNP i 2004 
til ca. 1½ pct. af BNP i 2007. Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af den mærkbare tendens 
til faldende offentlige renteudgifter. Korrigeret for suspensionen af SP-bidraget vurderes de strukturel-
le overskud i gennemsnit at udgøre knap 1¼ pct. af BNP i perioden 2004-2007. Det er uændret i 
forhold til majredegørelsen. 
  
Med udgangspunkt i finanslovforslaget og aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi ventes 
finanspolitikken for 2007 at have en svagt dæmpende virkning på BNP-væksten i 2007. Det 
hænger sammen med et forudsat fald i de offentlige investeringer i kølvandet på ekstraordinært høje 
kommunale anlægsudgifter i 2006. Finanspolitikken i 2007skal bl.a. ses i lyset af det aktuelt høje 
aktivitetsniveau i dansk økonomi – med betydeligt pres på arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at de 
senere års finanspolitik fremstår forholdsvis lempelig – som følge af fx skattenedsættelserne i 2004 
og større vækst i de kommunale og amtslige serviceudgifter end forudsat i de årlige aftaler. Den førte 
finanspolitik siden 2002 har samlet set bidraget til at øge niveauet for BNP og beskæftigelsen i 
2007. Den senere tids tendens til lidt højere renteniveau og de forholdsvis høje oliepriser vil virke 
dæmpende på den økonomiske aktivitet i 2007. 
 
Udgiftstrykket skønnes at falde fra ca. 51½ pct. af BNP i 2005 til 49¾ pct. af BNP i 2007. 
Blandt andet renteudgifterne og indkomstoverførslernes andel af BNP ventes at falde. Skattetrykket 
forventes at falde fra 49¾ pct. af BNP i 2005 til 47½ pct. af BNP i 2007. Det er især et skøn-
net fald i provenuet fra pensionsafkastskatten, der – med uændrede regler og satser – reducerer 
skattetrykket frem mod 2007, mens det omvendte var tilfældet fra 2003 til 2005, hvor pensionsaf-
kastskatten bidrog til stigende skattetryk. Skattestoppet bidrager også til, at skattetrykket falder. 
 
Overskuddene på de offentlige finanser bidrager til, at nettogælden i stat og kommuner – med forbe-
hold for uventede værdireguleringer – kan reduceres fra 9 pct. af BNP i 2005 til 2½ pct. af BNP i 
2007. Samtidig ventes ØMU-gælden at falde fra 35¾ pct. af BNP i 2005 til 24½ pct. af BNP i 
2007. 
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5.1 Den offentlige saldo og gæld 
På baggrund af den nye vurdering af samfundsøkonomien og forudsætningerne om 
den økonomiske politik skønnes overskuddet på den offentlige saldo at blive godt 50 
mia. kr. i 2006 og ca. 47¾ mia. kr. i 2007, jf. tabel 5.1. De skønnede overskud svarer 
til 3,1 pct. af BNP i 2006 og 2,8 pct. af BNP i 2007.  
 

Tabel 5.1 
Oversigt over offentlige finanser 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  
 Mia. kr.        
 Offentlig saldo 3,2 -1,0 24,8 61,2 50,1 47,8  
 Offentlig saldo fordelt på delsektorer:        
 - Stat og kommuner 3,3 -1,2 24,6 60,7 49,6 47,3  
 - Sociale kasser og fonde -0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5  
 
 Pct. af BNP       

 

 Offentlig saldo 0,2 -0,1 1,7 3,9 3,1 2,8  
 Nettorenteudgifter 2,2 2,0 1,6 1,3 1,0 0,9  
 Udgifter i alt 53,8 53,8 53,7 51,6 50,5 49,9  
 Indtægter 54,0 53,7 55,4 55,5 53,5 52,7  
 - Skatter 48,0 47,8 49,0 49,7 48,0 47,5  
 - Andre indtægter 6,0 5,9 6,4 5,8 5,6 5,2  
 Strukturel offentlig saldo 0,0 0,4 0,6 1,6 1,7 1,8  
 Do. korr. for suspension af SP-bidrag1) 0,0 0,4 0,4 1,3 1,4 1,5  
  

1) SP-bidraget er suspenderet i 2004-2007. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
De store offentlige overskud i 2006 og 2007 kan i vidt omfang henføres til ekstraor-
dinært store indtægter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen samt den gunstige 
konjunktursituation. 
 
Det offentlige overskud forventes at falde med godt 11 mia. kr. fra 2005 til 2006. Det 
skyldes primært en forventning om et markant lavere provenu fra pensionsafkast-
skatten i 2006 sammenlignet med det høje provenu i 2005. Stigende statslige indtæg-
ter fra olie- og gasindvindingen i Nordsøen er på den anden side med til at øge over-
skuddet i 2006. 
 
Det offentlige overskud skønnes at falde med godt 2¼ mia. kr. fra 2006 til 2007, 
hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med et fald i indtægterne fra Nordsøen i 
2007 i takt med det skønnede fald i olieprisen. 
 
Ændring af de offentlige finanser siden maj 
Ifølge Danmarks Statistiks seneste opgørelse af de offentlige finanser – som blev 
offentliggjort kort efter majvurderingen – er overskuddet i 2005 omtrent uændret i 
forhold til den forrige opgørelse. Det dækker over, at indtægterne fra personskatter 
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og arbejdsmarkedsbidrag er nedrevideret med knap 4¾ mia. kr., mens blandt andet 
lavere nettorenteudgifter og højere momsindtægter trækker i modsat retning. 
 
Opgørelsen af det offentlige overskud i 2005 er fortsat foreløbig, og der kan fore-
komme revisioner af især skatteindtægterne. Det gælder ikke mindst personskatterne, 
hvor der først i løbet af efteråret 2006 foreligger en stort set endelig slutopgørelse for 
2005.1 
 
De skønnede offentlige overskud er opjusteret med 4¼ mia. kr. i 2006 og nedjusteret 
med 1 mia. kr. i 2007 sammenlignet med majvurderingen, jf. også Budgetoversigt 2, august 
2006.  
 
Opjusteringen af den offentlige saldo i 2006 og nedjusteringen i 2007 er afledt af 
flere modsatrettede bevægelser. I retning af større offentligt overskud trækker højere 
indtægtsskøn for personskatter mv. og arbejdsmarkedsbidrag på ca. 4 mia. kr. i 2006 
og knap 4¼ mia. kr. i 2007 samt en opjustering af de forventede momsindtægter 
med knap 3½ mia. kr. i 2006 og knap 4½ mia. kr. i 2007. Større forventet provenu 
fra registreringsafgiften skønnes at forbedre den offentlige saldo med ca. 1¾ mia. kr. 
i både 2006 og 2007. 
 
På den anden side er udgifterne til offentligt forbrug opjusteret med godt 2½ mia. kr. 
i 2006 og 5½ mia. kr. i 2007, jf. også boks 5.1, der kort forklarer, hvad de offentlige 
forbrugsudgifter anvendes til. 
 
Opjusteringen i 2006 kan henføres til forventede merudgifter i kommunerne og am-
terne på baggrund af oplysninger i forhandlingerne om kommunernes og regionernes 
økonomi for 2007. Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i 
fremtiden forudsættes at øge det offentlige forbrug med 2 mia. kr. i 2007. Aftalens 
indvirkning på det offentlige forbrug kan først vurderes endeligt, når den såkaldte 
globaliseringspulje er udmøntet i efteråret 2007. I 2007 er det nominelle offentlige 
forbrug opjusteret med yderligere knap 1 mia. kr. som følge af en opjustering af den 
skønnede pris- og lønstigningstakt.  
 
Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes på denne baggrund til 1,1 pct. i 2006 og 
1,0 pct. i 2007 og er dermed opjusteret med henholdsvis 0,6 og 0,5 pct.-enheder i 
forhold til majvurderingen.  
 
Provenuet fra pensionsafkastskatten er nedjusteret med ca. 4 mia. kr. i både 2006 og 
2007, hvilket også isoleret set trækker i retning af lavere offentlige overskud. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
1 De seneste oplysninger med hensyn til pensionsafkastskatten vedrørende 2005 peger desuden i retning af en opju-
stering af indtægterne herfra i forbindelse med den kommende oktober-version af de offentlige finanser, som Dan-
marks Statistik offentliggør i begyndelsen af november 2006. 
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Boks 5.1 
De offentlige forbrugsudgifter 
Det offentlige forbrug er en nationalregnskabsmæssig opgørelse af de udgifter, der medgår til det 
offentliges produktion af serviceydelser mv. Det offentlige forbrug opgøres af Danmarks Statistik. 
Det offentlige forbrug (på 402 mia. kr. i 2005) udgør omtrent halvdelen af de samlede offentlige 
udgifter (på 801½ mia. kr. i 2005). Udgifter til indkomstoverførsler (på 255½ mia. kr. i 2005) – såsom 
fx folkepension, efterløn, førtidspension, arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp – udgør til sam-
menligning knap ⅓ af de samlede udgifter, mens øvrige udgifter (på 144 mia. kr.) – som indeholder 
offentlige investeringer, renteudgifter, erhvervstilskud, EU-bidrag mv. – udgør næsten en femtedel af 
de offentlige udgifter. 
 
Det offentlige forbrug dækker primært over de udgifter, der er forbundet med aflønning af offentlig 
ansatte. Hertil kommer udgifter til indkøb af en lang række varer og tjenesteydelser i den private 
sektor (der anvendes som input i den offentlige produktion) samt medicintilskud og andre sygesik-
ringsydelser mv. Lønudgifterne til sygeplejersker, læger, pædagoger, folkeskolelærere, politibetjente 
osv. udgør omtrent ⅔ af de offentlige forbrugsudgifter, mens indkøb af varer og tjenester (netto for 
salg af varer og tjenester til den private sektor – herunder brugerbetaling) lægger beslag på knap 21 
pct. af det offentlige forbrug. De øvrige forbrugsudgifter (inkl. afskrivninger) udgør de resterende 12-
13 pct. af det offentlige forbrug.  
 
Det offentlige forbrug kan også opdeles på udgiftsområder. Udgifterne til de store serviceområder 
udgør størstedelen af det offentlige forbrug. Social-, sundheds- og undervisningsområdet – herunder 
ældrepleje og børnepasning, sygehuse, folkeskoler etc. – tegner sig således samlet set for mere end 
⅔ af det offentlige forbrug på godt 400 mia.kr. i 2005, jf. figur a. 
 

Figur a 
Det offentlige forbrug fordelt på  
udgiftsområder, 2005 
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De offentlige serviceopgaver varetages pri-
mært i kommuner og amter/regioner. I 2005 
fandt knap ¾ af det samlede offentlige forbrug 
sted i kommuner og amter. Kommunalrefor-
men indebærer dog en række omlægninger af 
den offentlige opgavevaretagelse i perioden 
2005-2007. Oprettelsen af regioner i stedet for 
amter indebærer et højere statsligt og kom-
munalt forbrug fra og med 2007, som modsva-
res af et lavere forbrug i regionerne sammen-
lignet med de tidligere amter. Herudover på-
virker overflytningen af skatte- og inddrivelses-
området fra kommunerne til staten pr. 1/11 
2005 tillige sektorfordelingen af det offentlige 
forbrug i 2005 og 2006. 

 
I perioden 2002-2005 er det offentlige forbrug vokset med 5½ pct. i alt, når der tages højde for de 
pris- og lønstigninger, der har fundet sted i perioden. Hele (real)væksten har fundet sted i amter og 
kommuner, idet statens forbrug er reduceret i samme periode. Det afspejler, at størstedelen af de 
øgede ressourcer er blevet brugt på de borgernære serviceområder. 
 

 
Den offentlige gæld 
Den offentlige nettogæld forventes på baggrund af de skønnede overskud på de samlede 
offentlige finanser at falde fra 8,8 pct. af BNP i 2005 til 2,2 pct. i 2007, jf. tabel 5.2. 
Ændringen i nettogælden følger som udgangspunkt udviklingen i den offentlige 
saldo, men påvirkes derudover af kursændringer på aktiver og passiver, idet netto-
gælden opgøres til markedsværdi. 
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Den offentlige nettogæld omfatter alle offentlige finansielle aktiver og passiver i stat, 
kommuner og sociale kasser og fonde.2 For statens vedkommende indgår derfor 
blandt andet aktiver i form af udlån til de statsgaranterede enheder og de statslige 
aktiebesiddelser.  
 

Tabel 5.2 
Oversigt over den offentlige gæld, ultimo året 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  
 Pct. af BNP        
 Offentlig nettogæld1) 18,0 17,1 12,1 8,8 5,3 2,2  
 Nettogæld i stat og kommuner 18,0 17,1 12,2 8,9 5,4 2,3  
 ØMU-gæld 46,8 44,4 42,6 35,9 28,6 24,6  
 Do. korrigeret for genudlån2) 45,9 43,3 41,3 34,6 27,1 22,9  
 
 Mia. kr. 

       

 Offentlig nettogæld1) 246,5 240,8 177,9 137,4 87,4 38,3  
 Nettogæld i stat og kommuner 247,4 241,6 178,6 138,2 88,6 40,0  
 ØMU-gæld 643,0 625,1 624,9 557,6 468,2 418,9  
 Do. korrigeret for genudlån2) 630,5 610,4 606,3 537,3 443,2 390,9  
  

1) Beregningsteknisk fremskrevet på baggrund af udviklingen i de offentlige finanser, dvs. inkl. A-kasser 
og Lønmodtagernes Garantifond, men ekskl. ATP. 

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

 

 
Den samlede offentlige nettogæld og nettogælden i stat og kommuner er stort set 
sammenfaldende, idet nettoformuen i de sociale kasser og fonde udgør ca. 0,1 pct. 
af BNP. I vurderingen af finanspolitikkens holdbarhed indgår nettogælden i stat og 
kommuner. Udviklingen i dette gældsbegreb følger – bortset fra kursreguleringer af 
aktiver og passiver – stat og kommuners saldo (nettofordringserhvervelsen), som 
denne opgøres i nationalregnskabet af Danmarks Statistik.  
 
I modsætning til nettogælden er ØMU-gælden et såkaldt bruttogældsbegreb, som ikke 
fuldt ud tager højde for den finansielle aktivside i stat og kommuner. ØMU-gælden 
skønnes reduceret fra 35,9 pct. af BNP i 2005 til 24,6 pct. af BNP i 2007 svarende til 
et fald på ca. 138¾ mia. kr., jf. tabel 5.2. ØMU-gælden korrigeret for statens genud-
lånsportefølje (udlån til Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Ørestads-
selskabet, som reelt indebærer en parallel forøgelse af statens passiver og aktiver), 
ventes reduceret med ca. 146½ mia. kr. fra 2005 til 2007. 
 
I 2006 er ØMU-gælden i pct. af BNP marginalt lavere end skønnet i majredegørel-
sen, jf. tabel 5.3. Nedjusteringen af ØMU-gældskvoten hænger blandt andet sammen 
med, at der skønnes et større overskud på statens finanser (den såkaldte DAU-saldo) 
end forventet i maj. Desuden er det lagt til grund, at ATP vil have en større behold-
ning af statsobligationer i 2006 end forudsat i maj. Det indebærer en lavere gæld 
                                                                                                                                                                                                                                                             
2 Kun A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond indgår i de sociale kasser og fonde, mens ATP er placeret i den 
private sektor.  
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opgjort i kroner, fordi ATP’s beholdning af statsobligationer fradrages i opgørelsen 
af ØMU-gælden3. En opjustering af BNP siden majredegørelsen indebærer ligeledes 
en lavere gældskvote. Virkningen heraf modsvares delvist af periodiseringer og øvrige 
afgrænsninger, der blandt andet dækker over periodemæssige forskydninger i statslige 
aktiver – herunder statens indestående i Nationalbanken – med betydning for ØMU-
gælden.  
 

Tabel 5.3 
ØMU-gælden i 2006 

 
   2006  
 Pct. af BNP 
 ØMU-gæld, august 20061)  28,6 
 ØMU-gæld, maj 20061)  28,8 
 Ændring  -0,1 
  

Bidrag fra: 
  

 Statens saldo  -0,3 
 Udlån2)  0,2 
 BNP opjustering   -0,2 
 Beholdningen af obligationer i DSP, Højteknologifonden og Finansieringsfonden  -0,1 
 ATP’s beholdning af statsobligationer  -0,2 
 Periodiseringer og øvrige afgrænsninger mv.3)  0,4 
  

1)  ØMU-gælden er opgjort med fradrag for ATP’s beholdning af statsobligationer. 
2)  Genudlån til Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Ørestadsselskabet. 
3)  Periodisering og øvrige afgrænsninger mv. dækker primært over, at opgørelsen af statens indtægter og 

udgifter ikke nødvendigvis er tidsmæssigt sammenfaldende med statens faktiske betalinger, som har be-
tydning for gældsudviklingen. Endvidere indgår omlægninger af statslige aktiver, der har betydning for 
ØMU-gældsopgørelsen. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
 
5.2 De offentlige udgifter  
Det offentlige udgiftstryk skønnes at falde fra 51,6 pct. af BNP i 2005 til 49,9 pct. af 
BNP i 2007, jf. tabel 5.4. Faldet i udgiftstrykket skal blandt andet ses i lyset af en fort-
sat høj vækst i BNP. 
 
Af faldet i udgiftstrykket fra 2005 til 2007 på 1,7 pct. af BNP kan ca. tre fjerdedele 
henføres til de primære offentlige udgifter, mens ca. en fjerdedel skyldes faldende 
renteudgifter. 
 
Det offentlige forbrugstryk skønnes reduceret med ca. 0,5 pct.-enheder fra 2005 til 
2007. Det afspejler ret høj nominel BNP-vækst og aftagende realvækst i forbruget fra 
1,2 pct. i 2005 til 1,0 pct. i 2007. Realvæksten i det offentlige forbrug på 1,0 pct. i 
2007 skal blandt andet ses i sammenhæng med forbrugsvirkningen af aftalen om 
fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden, der skønnes at svare til 

                                                                                                                                                                                                                                                             
3 Frem til EDP-indberetningen (Excessive Deficit Procedure) i april 2007 opgøres ØMU-gælden inkl. ATP-fonden, 
jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2005. 
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en realvækst på ½ pct. i 20074. Dertil kommer den forudsatte realvækst i 2010-planen 
på ½ pct. i 2007. Alt i alt er der lagt op til en realvækst i det offentlige forbrug på 1 
pct. i gennemsnit om året frem mod 2010. Det er på linje med forbrugsmålsætningen 
for perioden 2002-05 i den oprindelige 2010-plan, jf. En holdbar fremtid – Danmark 
2010, januar 2001. 
 

Tabel 5.4 
De offentlige udgifters sammensætning 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 Pct. af BNP        
 Offentlige udgifter (udgiftstryk) 53,8 53,8 53,7 51,6 50,5 49,9  
 Primære udgifter 50,0 50,4 50,6 49,0 48,2 47,7  
 - offentligt forbrug 26,2 26,3 26,5 25,9 25,6 25,4  
 - offentlige investeringer1) 1,8 1,6 1,8 1,8 1,9 1,6  
 - indkomstoverførsler 16,7 17,3 17,2 16,4 15,9 15,8  
 - subsidier 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2  
 - øvrige primære udgifter 2,8 2,8 2,9 2,7 2,7 2,7  
 Renteudgifter 3,8 3,4 3,1 2,6 2,3 2,1  
  

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

 

 
I perioden 2002-2005 udgjorde realvæksten i det offentlige forbrug gennemsnitligt 
1,3 pct. om året. Det svarer til en årlig realvækst i det offentlige forbrug på 5½ mia. 
kr. (2007-priser). For perioden 2002-2007 skønnes den gennemsnitlige realvækst til 
1,2 pct. om året svarende til 5¼ mia.kr. 
 
Den realiserede realvækst i det offentlige forbrug på 1,3 pct. i gennemsnit om året i 
perioden 2002-2005 er højere end den forudsatte realvækst på 0,8 pct. ifølge 2010-
planen, jf. blandt andet Økonomisk Redegørelse, januar 2002 og maj 2003.5 Der har 
således været en årlig mervækst på gennemsnitligt 0,5 pct. i forhold til det forudsatte 
forløb, som er afledt af udgiftsudviklingen på det kommunale område. 
 
Hele realvæksten i det offentlige forbrug i 2002-2005 har således fundet sted i amter 
og kommuner, mens statens forbrug er reduceret i samme periode målt i reale ter-
mer. 
 
Det er navnlig de borgernære områder i amter og kommuner, der er tilført ekstra 
ressourcer siden 2001. Social- og sundhedsområdet er fra 2001 til 2005 tilført 13 mia. 
kr. blandt andet til børn, ældre og sygehuse, mens undervisningsområdet er tilført 
6½ mia.kr. (2007-priser), jf. Budgetoversigt 2, august 2006. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
4 Den såkaldte globaliseringspulje er ikke udmøntet på nuværende tidspunkt. Udmøntningen vedrørende 2007 vil 
finde sted i efteråret i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2007. Idet udmøntningen endnu ikke har 
fundet sted, er den præcise fordeling på offentligt forbrug, investeringer osv. ikke kendt. 
5 I den oprindelige 2010-plan (januar 2001) blev der forudsat en realvækst på 1 pct. i gennemsnit om året i perioden 
2002-2005. Afledt af aftalen om lavere skat på arbejdsindkomst (april 2003) blev der efterfølgende forudsat en 
realvækst på 0,8 pct. i gennemsnit om året i samme periode. 
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Realvæksten i de offentlige investeringer forudsættes at blive 8,1 pct. i 2006 og -10,0 
pct. i 2007. Dermed stiger de offentlige investeringers andel af BNP fra 1,8 pct. i 
2005 til 1,9 pct. i 2006 – for dernæst at falde til godt 1,6 pct. af BNP. Udviklingen i 
de offentlige investeringsudgifter skal blandt andet ses i sammenhæng med engangs-
udgifter i 2006 som følge af kommunalreformen. 
 
Udgifterne til indkomstoverførsler skønnes at falde fra 16,4 pct. af BNP i 2005 til 
15,8 pct. af BNP i 2007. Faldet afspejler blandt andet et forventet fald i ledigheden 
og en forholdsvis moderat satsregulering, mens stigende udgifter til folkepension 
trækker lidt i modsat retning.  
 
De offentlige subsidier skønnes at udgøre 2¼ pct. af BNP om året i perioden 2005-
2007.  
 
Renteudgifterne udgjorde 2,6 pct. af BNP i 2005. Som følge af gældsnedbringelsen 
forventes renteudgifternes andel af BNP reduceret til 2,1 pct. i 2007. 
 
I Budgetoversigt 2, august 2006, er der redegjort nærmere for udviklingen i de offentlige 
udgifter. 
 
 
5.3 De offentlige indtægter 
Skattetrykket, der i Danmarks Statistiks seneste opgørelse udgjorde 49,7 pct. af BNP 
i 2005, skønnes at falde 1,8 pct.-enheder i 2006, og der ventes et yderligere fald på 
0,5 pct.-enheder i 2007, jf. tabel 5.5. Det skønnes således, at skattetrykket vil udgøre 
48,0 pct. af BNP i 2006 og 47,5 pct. af BNP i 2007. 
 
Udviklingen i skattetrykket er ikke et velegnet mål for den økonomiske politiks bi-
drag til ændringer i skattebelastningen. De umiddelbare provenuvirkninger af diskre-
tionært besluttede ændringer i skatte- og afgiftsregler giver et mere retvisende billede. 
Det skyldes blandt andet, at konjunkturudviklingen samt udsving i oliepriser, renter 
og aktiekurser mv. kan medføre, at væksten i beskatningsgrundlaget for en række 
skatter og afgifter afviger fra væksten i BNP. Det kan føre til betydelige udsving i 
skattetrykket fra år til år, selvom skattebelastningen er uændret. 
 
Eksempelvis steg det målte skattetryk fra 47,8 pct. af BNP i 2003 til 49,7 pct. af BNP 
i 2005 på trods af, at skatten på arbejdsindkomst blev sat væsentligt ned i 2004. Det 
afspejler først og fremmest, at indtægterne fra pensionsafkastskatten steg fra 0,4 pct. 
af BNP i 2003 til 2,0 pct. af BNP i 2005 som følge af kursstigninger på aktier og 
obligationer. Samtidig steg skatteindtægterne fra olie- og gasproduktionen i Nordsø-
en fra 0,5 pct. af BNP til 1,2 pct. af BNP – navnlig drevet af stigende oliepriser. 
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Stigningen i det målte skattetryk fra 2003 til 2005 var således ikke udtryk for en øget 
skattebelastning. Nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst i 2004, der var på ca. 
10 mia. kr. eller 0,7 pct. af BNP, og skattestoppet har således bidraget til at reducere 
den reelle skattebelastning.  
 

Tabel 5.5 
De offentlige indtægters sammensætning 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 
 
Pct. af BNP        

 Offentlige indtægter 54,0 53,7 55,4 55,5 53,5 52,7  
 Skattetryk 48,0 47,8 49,0 49,7 48,0 47,5  
 - personskatter mv.1) 21,9 21,6 21,1 20,8 20,7 20,6  
 - arbejdsmarkedsbidrag 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3  
 - selskabsskatter 2,9 2,8 3,1 3,6 3,8 3,5  
 - pensionsafkastbeskatning 0,1 0,4 1,6 2,0 0,1 0,4  
 - moms 9,6 9,6 9,8 10,0 10,1 10,1  
 - afgifter og indirekte skatter 7,9 7,7 7,8 7,9 7,8 7,5  
 - øvrige skatter2) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1  
 Renteindtægter 1,5 1,4 1,5 1,3 1,3 1,2  
 Øvrige indtægter3) 4,5 4,5 4,9 4,4 4,3 4,0  

 

 
1) Personskatter mv. indeholder kildeskatter, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger, bo- og 

gaveafgift samt andre personlige skatter. 
2) Øvrige skatter indeholder bidrag til sociale ordninger (A-kassebidrag, efterlønsbidrag). 
3)  Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- og kapital-

overførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt imputerede (beregnede) indtægter i form af 
bruttorestindkomst og bidrag til tjenestemandspensioner. Statens indtægter fra overskuddeling i for-
bindelse med DUC’s olie- og gasudvinding i Nordsøen indgår i øvrige indtægter, hvor royalities, der 
for DUC’s vedkommende bortfalder fra 2004, også indgår. 

Kilde: Danmarks Statistik for årene 2002-2005 og egne skøn for 2006-2007. 
  

 
Det ventede fald i skattetrykket på 1,8 pct.-enheder i 2006 kan især henføres til en 
forventning om en kraftig nedgang i provenuet fra pensionsafkastskatten, jf. tabel 5.6.  
 
Det yderligere fald i skattetrykket på 0,5 pct.-enheder i 2007 dækker blandt andet 
over et fald i de forventede indtægter fra selskabsskat og et omtrent uændret afgifts-
provenu (målt i årets priser) fra 2006 til 2007. Moderat vækst i personskatterne i 
forhold til BNP giver herudover et bidrag til faldende skattetryk i både 2006 og 2007, 
mens højere provenu fra pensionsafkastskatten isoleret set øger skattetrykket i 2007. 
Udviklingen i provenuet fra de enkelte skatter beskrives nærmere nedenfor. 
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Tabel 5.6 
Ændring i skattetrykket 

 
  2004 2005 2006 2007  
  

Pct. af BNP     
 

 Skattetryk 49,0 49,7 48,0 47,5  
 Ændring i skattetryk 1,1 0,8 -1,8 -0,5  
 Heraf:      
 - personskatter mv. -0,6 -0,3 -0,1 -0,1  
 (heraf beskæftigelsesfradrag og forhøjelse af  

mellemskattegrænsen) -0,7 0,0 0,0 0,0 
 

 - arbejdsmarkedsbidrag 0,0 -0,1 0,1 0,0  
 - selskabsskatter 0,3 0,5 0,2 -0,4  
 - pensionsafkastbeskatning 1,1 0,5 -2,0 0,3  
 - moms 0,2 0,2 0,1 0,0  
 - afgifter og indirekte skatter 0,1 0,1 -0,1 -0,3  
 - øvrige skatter 0,0 -0,1 0,0 0,0  
  

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Personskatter 
Personskatterne skønnes samlet set at bidrage til en reduktion af skattetrykket på 0,2 
pct.-enheder fra 2005 til 2007. 
 
Husholdningernes personlige indkomster vokser således lidt langsommere end no-
minelt BNP. Herudover ventes den forudsatte stigning i renteniveauet at føre til en 
vis opdrift i husholdningernes renteudgifter, hvilket indebærer større fradrag i skat-
ten. At de personlige indkomster vokser lidt langsommere end BNP skal blandt an-
det ses på baggrund af en forholdsvis afdæmpet satsreguleringsprocent i både 2006 
og 2007. 
 
Den kommunale finansieringsreform medfører, at størstedelen af den hidtidige amts-
skat fra og med 2007 erstattes af et statsligt sundhedsbidrag, jf. boks 5.2. Omlægnin-
gerne i forbindelse med den kommunale finansieringsreform påvirker ikke størrelsen 
af det samlede skatteprovenu. 
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Boks 5.2 
Tekniske skattejusteringer mv. i medfør af den kommunale finansieringsreform 

 
I 2007 erstattes størstedelen af den hidtidige amtsskat af et statsligt sundhedsbidrag på 8 pct. Kommuner-
ne får tilført den del af amtsskatterne, som ikke bliver omlagt til et sundhedsbidrag. 
 
Den landsgennemsnitlige kommunale skatteprocent (inkl. kirke- og amtsskat) falder dermed fra 33,3 pct. i 
2006 til 25,3 pct. i 2007, jf. tabel a. Inklusive sundhedsbidraget vil den landsgennemsnitlige kommunale 
skatteprocent – i overensstemmelse med skattestoppet – ikke stige fra 2006 til 2007. 
 
Tabel a viser et eksempel på skatteberegningen før og efter indførelse af sundhedsbidraget. Beløbsgrænser 
i beregningen er 2007-niveau. I eksemplet er tale om en ugift skatteyder med en lønindkomst på 360.000 
kr., en negativ kapitalindkomst på 36.000 kr. og ligningsmæssige fradrag på 12.500 kr. Kommune- og 
amtsskatteprocenten forudsættes at svare til landsgennemsnittet. 
 
Tabel a 
Eksempel på skatteberegningen før og efter indførelse af sundhedsbidraget 
 

Indkomster og fradrag   
Lønindkomst (1) 360.000 
Arbejdsmarkedsbidrag (2) = 8 pct. af (1) 28.800 
Personlig indkomst (3) = (1) ÷ (2) 331.200 
Kapitalindkomst (4) ÷36.000 
Ligningsmæssige fradrag (5) 12.500 
Beskæftigelsesfradrag (6) = 2,5 pct. af (1), maks. 7.500 kr. 7.500 
Skattepligtig indkomst (7) = (3) + (4) ÷ (5) ÷ (6) 275.200 
 
Skatteberegning Med amtsskat Med sundhedsbidrag 
 Kr. Kr. 
Kommunale indkomstskatter: 

Kommuneskat 22,1 pct. 24,6 pct. 
Kirkeskat 0,7 pct. 0,7 pct. 
Amtsskat 10,5 pct. - 
Skattepligtig indkomst 275.200 275.200
Fratrukket personfradrag ÷39.500 ÷39.500
Kommunale indkomstskatter 33,3 pct. af 235.700 78.488 25,3 pct. af 235.700 59.632

Sundhedsbidrag til staten: 
Skattepligtig indkomst 275.200
Fratrukket personfradrag ÷39.500
Sundhedsbidrag - 8 pct. af 235.700 18.856

Bundskat til staten: 
Pers. indk. + pos. nettokap.indk. 331.200 331.200
Fratrukket personfradrag ÷39.500 ÷39.500
Bundskat 5,48 pct. af 291.700 15.985 5,48 pct. af 291.700 15.985

Mellemskat til staten: 
Pers. indk. + pos. nettokap.indk. 331.200 331.200
Fratrukket bundfradrag i mellemskat ÷272.600 ÷272.600
Mellemskat 6 pct. af 58.600 3.516 6 pct. af 58.600 3.516

Topskat til staten: 
Pers. indk. + pos. nettokap.indk. 331.200 331.200
Fratrukket bundfradrag i topskat ÷327.200 ÷327.200
Topskat ÷ skatteloftsnedslag 1) 14,92 pct. af 4.000 597 14,92 pct. af 4.000 597

Samlet indkomstskat 98.586 98.586
Arbejdsmarkedsbidrag 28.800 28.800
I alt, indkomstskat og AM-bidrag 127.386 127.386
Anm.: Beløbsgrænser i beregningen er i 2007-niveau. Grundlaget for bund-, mellem og topskat er personlig indkomst 

plus eventuel positiv nettokapitalindkomst. I eksemplet er der negativ kapitalindkomst. 
1) Skatteloftet er på 59 pct. I dag udgør nedslaget den del af summen af skatteprocenterne til staten, 

kommunen og amtet, der overstiger 59 pct. I eksemplet udgør nedslaget 0,08 pct. 
(5,48+6,0+15,0+22,1+10,5 ÷ 59,0 pct. = 0,08 pct.). Med sundhedsbidraget udgør nedslaget den del af 
summen af skatteprocenterne til staten (inkl. sundhedsbidrag) og kommunen, der overstiger 59 pct., 
hvilket i dette eksempel ligeledes giver 0,08 pct. (5,48+6,0+15,0+8,0+24,6 ÷ 59,0 pct. = 0,08 pct.). Kir-
keskat og arbejdsmarkedsbidrag er ikke omfattet af det skrå skatteloft. 
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Boks 5.2 (fortsat) 
Tekniske skattejusteringer mv. i medfør af den kommunale finansieringsreform 

 
Blandt andet som følge af kommunesammenlægninger og den kommunale finansieringsreform kan sum-
men af kommuneskatten og sundhedsbidraget i den enkelte kommune i 2007 være forskelligt fra kommu-
ne- og amtsskatteprocenten i 2006. 
 
Som led i en øget mellemkommunal udligning indebærer finansieringsreformen endvidere, at begrænset 
skattepligtige overgår til ren statslig beskatning, og for disse personer afløses kommuneskatten af sund-
hedsbidraget samt en særlig statsskat for begrænset skattepligtige. 
 
Kommunerne kan i dag opkræve grundskyld inden for et interval fra 6 til 24 promille. Amternes grundskyld 
er ved lov fastlagt til 10 promille. For landbrug og skovbrug mv. gælder særlige regler. Kommunerne får 
overført den amtskommunale grundskyld, således at kommunerne fremover kan udskrive grundskyld 
inden for intervallet 16-34 promille, ligesom den særlige grundskyld for landbrug og skovbrug omlægges 
på det nuværende niveau. Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille vil – i overensstemmelse med 
skattestoppet – ikke stige fra 2006 til 2007. Ordningen med indefrysning af pensionisters grundskyld 
videreføres uændret. 
 
Finansieringsreformen indebærer endvidere en ændret fordeling af visse skatteindtægter mv. mellem 
staten og kommunerne. Dette er ikke direkte synligt for den enkelte skatteborger og påvirker ikke 
hans/hendes skattebetaling. 
 
Provenuet af ejendomsværdiskatten overgår til staten, ligesom provenuet fra aktieindkomstbeskatning og 
fra pensionsafgifter fuldt ud overgår til staten. Endvidere vil den lavere kommunale skatteprocent medføre 
en lavere kommunal andel af provenuet i forbindelse med virksomhedsskatteordningen.  Det bemærkes, at 
kommunerne kompenseres for reformens virkning på deres skatteindtægter mv. via bloktilskuddet, idet 
bloktilskuddet (inklusive balancetilskud) sikrer, at der i kommunerne er fuld finansiering til de aftalte udgif-
ter. 
 

 
Selskabsskat 
Selskabsskatten skønnes at bidrage med en stigning i skattetrykket på 0,2 pct.-
enheder fra 2005 til 2006 og et fald på 0,4 pct.-enheder fra 2006 til 2007. Denne 
udvikling er hovedsageligt drevet af skatteindtægterne fra kulbrinteproducerende 
selskaber, idet der her, navnlig som følge af bevægelser i olieprisen, ventes en betyde-
lig stigning i 2006 og et efterfølgende mindre fald i 2007, jf. tabel 5.7.  
 

Tabel 5.7 
Dekomponering af indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne 

 
 Mia. kr. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 Selskabsskat 5,8 6,2 5,9 7,0 9,7 13,3 10,9  
 Kulbrinteskat 0,0 0,0 0,3 2,7 6,5 10,8 8,6  
 Rørledningsafgift 1,1 1,1 1,1 1,5 2,1 2,5 2,2  
 Overskudsdeling - - - 4,9 7,6 10,7 8,8  
 Koncessionsafgift 2,0 2,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
 I alt 8,9 9,4 9,5 16,2 25,9 37,4 30,5  
  

Anm.: DUC betalte koncessionsafgift til og med 2003. Nordsøaftalen betød blandt andet, at overskuds-
delingen med virkning fra 2004 erstattede koncessionsafgiften.  

Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger 
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Pensionsafkastskat 
Indtægterne fra pensionsafkastskatten er stærkt afhængige af udviklingen på de fi-
nansielle markeder og svinger derfor betragteligt fra år til år. I 2004-05 gav rentefald 
og en stærk udvikling på aktiemarkederne anledning til høje afkast på både obligatio-
ner og aktier og dermed til historisk høje indtægter fra pensionsafkastskatten, jf. tabel 
5.8. Omvendt var indtægterne fra pensionsafkastskatten yderst beskedne i 2001-02 
særligt som følge af store tab på pensionssektorens aktiebeholdninger.  
 

Tabel 5.8 
Pensionsformue, investeringsafkast og pensionsafkastskat 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 Mia. kr.         
 Pensionsformue, primo 1.360 1.307 1.311 1.448 1.677 1.971 1.957  
 Investeringsafkast -27 -59 119 159 259 -70 85  
 heraf:         
  - renteindtægter,  36 53 50 47 55 58 55  
  - kursgevinster / tab, obligationer1) 14 6 -1 60 76 -161 -31  
  - afkast af aktier -88 -128 60 44 115 20 50  
  - afkast af andre aktiver 11 10 10 8 12 14 11  
 Provenu fra pensionsafkastskat2) 0,9 1,1 6,0 22,9 31,5 1,0 6,5  
  

Anm.: Pensionsformuen er opgjort uden indeksobligationer, som ikke indgår i skattegrundlaget for pensions-
afkastskatten. Tallene for investeringsafkast er beregnede skøn også for historiske år. Det bemærkes, 
at investeringsafkastet ikke er identisk med det faktiske beskatningsgrundlag, idet visse former for op-
sparing er friholdt for pensionsafkastskat og de skattepligtige har adgang til fremførsel af underskud. 

1) Vedrører både obligationer og renteswap-aftaler. 
2) I lyset af nye oplysninger om restskattebetalinger vedrørende 2005 ventes en opjustering af den 

foreløbige opgørelse af provenuet fra pensionsafkastskatten i 2005 på ca. 5 mia. kr. i forbindelse med 
Danmarks Statistiks oktoberversion af de offentlige finanser. 

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger og skøn. 
 

 

 
I 2006 ventes provenuet fra pensionistafkastskatten at udgøre ca. 1 mia. kr., hvilket 
er på niveau med indtægterne i 2001-02. Pensionsafkastskatten bidrager således isole-
ret set til et fald i det samlede skattetryk på 2,0 pct. enheder fra 2005 til 2006. Det 
forholdsvis lave forventede provenu i 2006 skal ses på baggrund af det stigende ren-
teniveau og udviklingen i aktiekurserne. Kurserne på danske aktier er således faldet 
lidt siden årsskiftet, mens fremgangen på de største udenlandske aktiemarkeder har 
været meget begrænset.  
 
I den forgangne del af 2006 er både de korte og de lange renter steget betydeligt – en 
stigning der ventes at fortsætte i den resterende del af året. Det indebærer mærkbare 
kurstab på pensionsselskabernes obligationsbeholdninger, hvilket på kort sigt reduce-
rer skattegrundlaget for pensionsafkastskatten betydeligt. På længere sigt vil et højere 
renteniveau imidlertid indebære større indtægter fra pensionsafkastskatten blandt 
andet som følge af større renteindtægter på obligationsbeholdningerne, jf. boks 5.3. 
 
I 2007 stiger indtægterne fra pensionsafkastskatten en smule primært som følge af, at 
aktiekurserne forudsættes at stige. Et øget afkast af pensionsformuen i 2007 vil dog 
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ikke slå fuldt igennem i skatteindtægterne på grund af negativ skat fremført fra 2006. 
Fra 2006 til 2007 ventes pensionsafkastskatten isoleret set at bidrage til en stigning i 
skattetrykket på 0,3 pct.-enheder. 
 

Boks 5.3 
Pensionsafkastskattens rentefølsomhed (regneeksempel) 

 
En stigning i renteniveauet vil på kort sigt indebære kurstab på pensionsselskabernes obligationsbe-
holdninger. Det reducerer skattegrundlaget for pensionsafkastskatten. Selv en forholdsvis beskeden 
rentestigning kan føre til mærkbart lavere provenu fra pensionsafkastskatten. På længere sigt vil et 
permanent højere renteniveau imidlertid indebære større indtægter fra pensionsafkastskatten blandt 
andet som følge af større renteindtægter på obligationsbeholdningerne.  Den varige provenuvirkning 
af en rentestigning vurderes alt i alt at være positiv.  
 
Det følgende hypotetiske regneeksempel illustrerer virkningen på provenuet fra pensionsafkastskat-
ten af en permanent rentestigning. Det antages, at pensionsformuen består af en obligationsbehold-
ning på 1.000 mia. kr., som i udgangspunktet er investeret i nyudstedte 10-årige obligationer med en 
nominel rente på 4 pct. For at belyse virkningen af en rentestigning sammenlignes et forløb, hvor 
renten forbliver 4 pct., med et alternativt forløb, hvor renten stiger til et permanent højere niveau på 
5 pct.  
 
Provenuvirkningen af en permanent rentestigning fra 4 til 5 pct. vil være et umiddelbart kurstab 
efterfulgt af gevinster i de følgende år i takt med, at kursen igen nærmer sig pari, jf. tabel a. På længe-
re sigt vil rentestigningen desuden give anledning til højere kuponrenteindtægter i takt med, at den 
eksisterende beholdning af obligationer udløber og de frigivne midler genplaceres i nyudstedte 
obligationer med en højere nominel rente.  
 
Tabel a 
Regneeksempel: Virkning af permanent rentestigning fra 4 pct. til 5 pct. 
 

Kursværdi 1) 
Skatte-

grundlag Provenu 

År 

Kuponren-
te og 

hovedstol 
4 pct. 
rente 

5 pct. 
rente 

Kurs-
gevinst 

ved rente-
stigning 

4 pct. 
rente 

5 pct. 
rente 

4 pct. 
rente 

5 pct. 
rente 

Provenu-
virkning 
af rente-

stign. 

  1040 969 -71,1 40,0 -31,1 6,0 -4,7 -10,7 
2 40 1040 975 6,4 40,0 46,4 6,0 7,0 1,0 
3 40 1040 982 6,8 40,0 46,8 6,0 7,0 1,0 
4 40 1040 989 7,1 40,0 47,1 6,0 7,1 1,1 
5 40 1040 997 7,5 40,0 47,5 6,0 7,1 1,1 
6 40 1040 1005 7,8 40,0 47,8 6,0 7,2 1,2 
7 40 1040 1013 8,2 40,0 48,2 6,0 7,2 1,2 
8 40 1040 1021 8,6 40,0 48,6 6,0 7,3 1,3 
9 40 1040 1030 9,1 40,0 49,1 6,0 7,4 1,4 
10 1040 1040 1040 9,5 40,0 49,5 6,0 7,4 1,4 
11+ 40/50 1040 1050  40,0 50,0 6,0 7,5 1,5 

 
Anm.: Regneeksemplet belyser ikke sandsynlige størrelsesordener af provenuvirkningerne, men har alene til 

formål at illustrere overordnede tendenser. Grundlaget for pensionsafkastskatten opgøres efter lager-
princippet, hvorfor årets samlede kursgevinster indgår i den skattepligtige indkomst. Den samlede nomi-
nelle obligationsformue forudsættes at udgøre 1.000 mia. kr. i alle år. Der ses bort fra geninvestering af 
løbende kuponrentebetalinger. 

1)  Kursværdien af obligationerne er opgjort ultimo året inklusive årets kuponbetaling. 
Kilde: Egne beregninger. 
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Boks 5.3 (fortsat) 
Pensionsafkastskattens rentefølsomhed (regneeksempel) 

 
Rentestigningen udløser et umiddelbart provenutab på ca. 10,7 mia. kr. det første år som følge af 
kurstab på pensionsformuens obligationer. Efterhånden som obligationernes restløbetid falder, vil 
kursen stige igen, hvilket giver anledning til provenugevinster på mellem 1 mia. kr. og 1,4 mia. kr. i 
årene 2-10. Fra og med år 11 opnås en provenugevinst på 1,5 mia. kr. som følge af højere kupon-
renter. 
 
Givet de ovenstående beregningsforudsætninger kan den varige virkning på de offentlige finanser af 
en rentestigning på 1 pct. enhed beregnes til 0,8 mia. kr., jf. tabel b.  Den varige virkning opsummerer 
i ét tal nettoeffekten af provenutabet det første år kombineret med merprovenuerne i de efter-
følgende år. 
 
Tabel b 
Varig provenuvirkning ved rentestigning på 1 pct. (mia. kr.) 
 
Varig provenuvirkning  0,8 
Heraf bidrag fra  højere markedsrente 1,5 
 Kursændringer -0,1 
 fast kuponrente år 1-10 -0,6 
 
Som udgangspunkt udgør den varige virkning på de offentlige finanser af rentestigningen – alt andet 
lige – 1,5 mia. kr., idet de PAL-skattepligtiges renteindtægter stiger med 10 mia. kr. og skattesatsen 
er 15 pct. Dog slår den højere rente først ud i kuponrenteindtægterne efter år 10, hvilket giver et 
varigt negativt provenubidrag på 0,6 mia. kr. 
 
Endelig giver kursændringer et varigt negativt provenubidrag på 0,1 mia. kr. Summen af kurs-
gevinster og tab er nul, men idet kurstabene indtræder på et tidligere tidspunkt end kursgevinsterne, 
er nutidsværdien af kursændringerne negativ, hvilket giver anledning til et negativt provenubidrag.  
 

 
Det er forbundet med betydelig usikkerhed at skønne over provenuet fra pensions-
afkastskatten. Afviger udviklingen på de finansielle markeder fra det forudsatte, kan 
de faktiske indtægter afvige mærkbart fra de skønnede provenuer, jf. også Økonomisk 
Redegørelse, august 2005.  
 
I den nuværende situation vil en yderligere rentestigning end forudsat dog ikke have 
den store effekt på provenuet fra pensionsafkastskatten i 2006, fordi der for indevæ-
rende år i forvejen skønnes beskedne indtægter på 1 mia. kr., og disse ikke kan blive 
negative (når de opgøres på nationalregnskabsform). Men en yderligere rentestigning 
vil indebære, at den fremførte negative skat vil blive større, og dermed vil provenuet 
fra pensionsafkastskatten i 2007 kunne blive mærkbart lavere end de skønnede ca. 
6½ mia. kr. 
 
Afgifter 
Punktafgifterne bidrager samlet set til en reduktion i det samlede skattetryk på 0,4 
pct.-enheder fra 2005 til 2007. Skattestoppets nominalprincip reducerer afgiftstryk-
ket med knap 0,1 pct.-enhed om året. En moderat udvikling i afgiftsgrundlagene for 
en række afgifter, herunder energiafgifterne og tinglysningsafgiften, reducerer yderli-
gere skattetrykket med ca. 0,2 pct.-enheder. 
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5.4 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Siden majredegørelsen er skønnet for finanspolitikkens bidrag til den økonomiske 
aktivitet – målt ved den såkaldte etårige finanseffekt – øget fra 0,1 til godt 0,2 pct. af 
BNP i 2006. Det kan henføres til en opjustering af væksten i de offentlige udgifter til 
service mv. i den kommunale sektor. Af samme grund fremstår finanspolitikken i 
2005 også lidt lempeligere end oprindelig planlagt.  
 
I 2007 skønnes finanspolitikkens aktivitetsvirkning til knap -0,1 pct. af BNP, jf. tabel 
5.9. Skønnet er baseret på finanslovsforslaget for 2007 og aftalerne fra juni 2006 om 
kommunerne og regionernes økonomi i 2007. Den svagt afdæmpende finanspolitik i 
2007 hænger især sammen med et forudsat fald i de offentlige investeringer i køl-
vandet på ekstraordinært høje kommunale anlægsudgifter i 2006. 
 
Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden bidrager 
isoleret set til en forøgelse af aktiviteten i 2007 med 0,1 pct. af BNP, mens det for-
udsatte fald i de offentlige investeringer i 2007 medvirker til at trække det samlede 
aktivitetsbidrag ned på -0,1 pct. af BNP. 
 

Tabel 5.9 
Bidrag til den økonomiske vækst 

 
  2003 2004 2005 2006 2007  

 Pct.       
 BNP-vækst 0,7 1,8 3,6 2,7 2,0  
 Ét-årig finanseffekt -0,4 0,6 0,1 0,2 -0,1  
  

Pct.-enheder      
 

 Flerårige virkninger:       
 - flerårig finanseffekt -0,3 0,5 0,2 0,3 -0,1  
 - opsparingsvirkninger1) 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0  
 - investeringstiltag mv.2) 0,3 0,1 -0,1 -0,1 -0,1  
 - stedfundne renteændringer3) 0,8 1,2 1,0 0,4 -0,3  
  

1)  Opsparingsvirkningerne dækker over suspensionen af SP-bidraget. 
2)  Ekskl. aktivitetsvirkningen af offentlige subsidier på boligområdet, idet disse indgår i finanspolitikkens 
 bidrag til den økonomiske aktivitet. 
3)  Opgjort som de isolerede virkninger på BNP-væksten af renteudviklingen fra og med 2002 og frem til 
 primo august 2006. Renten er antaget uændret derefter. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Den svagt dæmpende finanspolitik i 2007 skal ses i lyset af det aktuelt høje aktivi-
tetsniveau i dansk økonomi – med betydeligt pres på arbejdsmarkedet – og at de 
senere års finanspolitik fremstår forholdsvis lempelig – blandt andet som følge af 
skattenedsættelserne i 2004 og større vækst i de kommunale og amtslige serviceudgif-
ter end forudsat i de årlige aftaler.  
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Den flerårige finanseffekt6 peger på, at finanspolitikken siden 2002 samlet set har en 
svagt afdæmpende virkning på den økonomiske vækst i 2007, jf. tabel 5.9. Alt i alt 
har den førte finanspolitik siden 2002 imidlertid bidraget til at øge niveauet for BNP 
sammenlignet med en situation, hvor der var blevet ført neutral finanspolitik. Det 
hænger primært sammen med den mærkbare lempelse af finanspolitikken i 2004 
afledt af blandt andet skattenedsættelserne og Forårspakken. Væksten i de offentlige 
forbrugsudgifter trækker i samme retning.  
 
Boligpakken fra 2002 og fremrykning af visse investeringsprojekter har isoleret set 
øget den økonomiske aktivitet i en periode, men for nuværende skønnes investe-
ringstiltag mv. at reducere BNP-væksten en smule.  
 
Den stedfundne renteudvikling siden begyndelsen af 2002 og frem til og med primo 
august 2006 skønnes alt i alt at have øget niveauet for BNP mærkbart. I lyset af den 
senere tids stigning i renteniveauet skønnes renteudviklingen dog at give et negativt 
bidrag til BNP-væksten i 2007.  
 
I lyset af det aktuelt høje økonomiske aktivitetsniveau og risikoen for yderligere pres 
på lønninger og priser er det vigtigt, at finanspolitikken i 2007 ikke bidrager til at øge 
den økonomiske vækst. Det kan sammen med kommende gradvise rentestigninger 
bidrage til en blød landing for dansk økonomi. Fortsat forholdsvis høje oliepriser vil 
trække i samme retning. 
 
 
5.5 Den strukturelle offentlige saldo 
Den faktiske offentlige saldo er blandt andet påvirket af konjunkturerne og giver 
dermed ikke et retvisende billede af niveauet for og udviklingen i de underliggende 
offentlige finanser. I beregningen af den strukturelle offentlige saldo søges den fakti-
ske saldo renset for konjunkturernes påvirkning og en række andre midlertidige 
forhold. Derfor er den strukturelle saldo et bedre mål for den underliggende udvik-
ling i den offentlige økonomi. 
 
Med afsæt i de faktiske offentlige overskud er den strukturelle saldo beregnet til 0,4 
pct. af BNP i 2004 stigende til 1,5 pct. af BNP frem mod 2007, når der tages højde 
for suspensionen af bidragene til den Særlige Pensionsopsparing (SP), jf. tabel 5.10.  
 
I perioden 2004-2007 udgør de beregnede strukturelle overskud dermed knap 1¼ 
pct. af BNP i gennemsnit, når der korrigeres for suspensionen af SP. Det er uændret 
i forhold til majredegørelsen. Det er desuden indenfor det tidligere opstillede målin-
terval, der tilsiger strukturelle offentlige overskud på ½-1½ pct. af BNP i gennem-
snit frem mod 2010. I forbindelse med en kommende flerårsplan, der blandt andet 

                                                                                                                                                                                                                                                             
6 De flerårige finanseffekter tager højde for, at den førte finanspolitik i et givet år også påvirker den økonomiske 
aktivitet i de efterfølgende år. Den flerårige finanseffekt opgøres her som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken 
siden 2002. 
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indarbejder virkningerne af aftalen om fremtidens velstand og velfærd, vil der igen 
blive taget stilling til målintervallet for de offentlige finanser. 
 

Tabel 5.10 
Bidrag til den strukturelle saldo 

 
  2003 2004 2005 2006 2007  

 Pct. af BNP      
 1. Faktisk saldo -0,1 1,7 3,9 3,1 2,8 
 2. Konjunkturer 0,0 0,3 -0,1 -1,1 -1,2 
 3. Selskabsskat1) -0,3 -0,4 -0,5 -0,3 -0,2 
 4. Pensionsafkastskat 0,3 -0,8 -1,2 0,9 0,6 
 5. Nettorentebetalinger 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 
 6. Nordsø-indtægter 0,4 0,2 -0,3 -0,9 -0,4 
 7. Specielle poster2) -0,1 -0,3 -0,1 0,1 0,2 
 8. Strukturel saldo (1+2+3+4+5+6+7) 0,4 0,6 1,6 1,7 1,8 
 9. Suspension af SP-bidrag 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
 10. Strukturel saldo (korr. for susp. af SP-bidrag) (8+9) 0,4 0,4 1,3 1,4 1,5 

  

1) Eksklusive indtægter fra kulbrinteskatten og selskabsskat fra Nordsø-produktionen. 
2) Indeholder diverse drifts- og kapitaloverførsler (netto), herunder blandt andet offentlige overførsler til 

udlandet. 
Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Siden det nuværende opsvings start i slutningen af 2003 har konjunkturerne succes-
sivt påvirket de offentlige finanser i positiv retning. I begyndelsen af opsvinget var 
det især en solid vækst i det private forbrug – herunder ikke mindst bilsalget – der 
bidrog til forbedringen af den offentlige saldo. Efterfølgende har faldende ledighed – 
og dermed lavere udgifter til a-dagpenge – også bidraget mærkbart til den gunstige 
udvikling i de offentlige finanser.  
 
Konjunkturernes bidrag til de offentlige finanser kan beregnes ved hjælp af beskæfti-
gelsesgabet (forskellen mellem faktisk og strukturel beskæftigelse) eller outputgabet 
(forskellen mellem faktisk og potentielt/strukturelt BNP), jf. figur 5.1a.  
 

Figur 5.1a Figur 5.1b 
Konjunkturbidrag Strukturel saldo (korr. for susp. af SP) 
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De to tilgangsvinkler indebærer for nuværende en nogenlunde ensartet udvikling i 
den strukturelle saldo i årene 2004-2007, men forløbet for disse år er umiddelbart 
mere jævnt, når outputgabet anvendes til at beregne konjunkturbidragene, jf. figur 
5.1b.  
 
Strukturel versus faktisk offentlig saldo 
For perioden 2004-07 vurderes de beregnede strukturelle overskud at være lavere 
end de faktiske overskud. I 2004 afspejler det blandt andet, at indtægterne fra sel-
skabsskat og pensionsafkastskat er henholdsvis 0,4 og 0,8 pct. af BNP højere end de 
anslåede normalniveauer for disse skatter, jf. tabel 5.10.7  
 
I 2005 er det ligeledes ekstraordinært høje indtægter fra selskabsskatten og pensi-
onsafkastskatten – svarende til henholdsvis 0,5 og 1,2 pct. af BNP – der bidrager til, 
at det faktiske offentlige overskud er højere end det beregnede strukturelle over-
skud. Blandt andet som følge af de høje oliepriser vurderes indtægterne fra Nordsø-
aktiviteterne i 2005 også at have ligget over det beregnede gennemsnitsniveau, jf. 
boks 5.4.  
 
I både 2006 og 2007 skønnes konjunkturerne at bidrage positivt til de faktiske of-
fentlige overskud svarende til henholdsvis 1,1 og 1,2 pct. af BNP. Det trækker i 
retning af større faktiske end strukturelle overskud. Fortsat høje forventede indtæg-
ter fra Nordsø-aktiviteterne bidrager ligeledes til, at den faktiske saldo overstiger det 
strukturelle overskud svarende til 0,9 pct. af BNP i 2006 og 0,4 pct. af BNP i 2007. 
Hertil kommer, at selskabsskatterne vurderes at ligge over det forudsatte strukturelle 
niveau svarende til 0,3 pct. i 2006 og 0,2 pct. af BNP i 2007. 
 
Derimod skønnes indtægterne fra pensionsafkastskatten at blive henholdsvis 0,9 og 
0,6 pct. af BNP lavere i 2006 og 2007 sammenlignet med det beregnede normal-
niveau. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
7 Beregningerne af den strukturelle saldo tager udgangspunkt i et skønnet normalniveau for selskabsskatten (eksklu-
sive kulbrinteskat og selskabsskat fra Nordsø-aktiviteterne) på 2,1 pct. af BNP. Det skønnede normalniveau for pen-
sionsafkastskatten vurderes at udgøre i størrelsesordenen 0,8-1,0 pct. af BNP i perioden 2004-2007. Det er lagt til 
grund for beregningerne af normalniveauet for pensionsafkastskatten, at det samlede årlige afkast af pensionsformu-
en på sigt stiger til 6½ pct. 
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Boks 5.4 
Strukturel saldo og indtægter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen 

 
Indtægterne fra aktiviteterne i Nordsøen omfatter primært de kulbrinteskattepligtige virksomheders 
selskabsskat og selve kulbrinteskatten. Hertil kommer overskudsdeling (tidligere koncessionsafgift) 
og olierørledningsafgift. Disse indtægter kan fluktuere ganske meget fra år til år, fordi de blandt 
andet er afhængige af udviklingen i olieprisen og dollarkursen. Især afledt af olieprisstigningerne i de 
senere år er Nordsø-indtægterne øget fra 0,7 pct. af BNP i 2003 til 1,7 pct. af BNP i 2005. I 2006 ventes 
indtægterne at stige yderligere til 2,3 pct. af BNP, mens det forudsatte fald i olieprisen ventes at 
reducere Nordsø-indtægterne til 1,8 pct. af BNP i 2007. 
 
I forbindelse med opgørelsen af den strukturelle offentlige saldo beregnes et strukturelt niveau for 
indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne. Det strukturelle niveau beregnes som et 7 års centreret gliden-
de gennemsnit af de faktiske Nordsø-indtægter. Den aktuelt relativt høje oliepris påvirker med andre 
ord det beregnede strukturelle niveau for Nordsø-indtægterne og medvirker dermed til at øge de 
nuværende strukturelle overskud.  I det omfang olieprisen falder i de kommende år, vil det isoleret set 
bidrage til at reducere de beregnede strukturelle overskud. 
 
Det strukturelle niveau for Nordsø-indtægterne kunne alternativt beregnes ud fra en forudsat ”struk-
turel” oliepris.  Det Internationale Energi Agentur (IEA) forudsætter således en ”normal” oliepris på 35 
dollar pr. tønde (2000-niveau), hvilket svarer til 38½ dollar pr. tønde i dagens priser. Med udgangs-
punkt heri indebærer den alternative beregningsmetode et strukturelt offentligt overskud, der er 0,4-
0,5 pct. af BNP lavere årligt i perioden 2005-07, når der sammenlignes med en situation, hvor det 
strukturelle niveau for Nordsø-indtægterne beregnes som et 7 års glidende gennemsnit. 
 
De nuværende ekstraordinært høje indtægter fra Nordsø-aktiviteterne påvirker den finanspolitiske 
holdbarhed i forholdsvis begrænset omfang.  Den varige virkning på de offentlige finanser af højere 
Nordsø-indtægter begrænses blandt andet af, at olie- og gasreserverne er udtømmelige.  Hertil 
kommer, at olieprisen på lidt længere sigt forudsættes at bevæge sig mod et lavere niveau end det 
nuværende. 
 

 
År til år-ændring i den strukturelle saldo 
Ændringen i den strukturelle saldo fra år til år skal fortolkes med nogen forsigtighed. 
Det skyldes blandt andet, at konjunkturrensningen i de enkelte år er forbundet med 
en vis usikkerhed.  
 
Fra 2004 til 2007 øges det beregnede strukturelle overskud med omtrent 1 pct. af 
BNP. Det hænger primært sammen med tendensen til faldende renteudgifter blandt 
andet i takt med den markante reduktion af den offentlige gæld, jf. tabel 5.12, som 
viser en skønsmæssig dekomponering af ændringen i den strukturelle saldo fra år til 
år.  
 
De stigende indtægter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen trækker i samme ret-
ning, og det gør den skønnede fremgang i den strukturelle beskæftigelse også.  
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Tabel 5.12 
År til år-ændring i den strukturelle offentlige saldo 

 
  2004 2005 2006 2007  
 Pct. af BNP      
 Strukturel saldo 0,6 1,6 1,7 1,8  
 Ændring i strukturel saldo 0,2 1,0 0,1 0,1  
  

Bidrag til ændring:     
 

 Provenuer fra finanspolitikken1) -0,9 0,1 -0,3 0,2  
 Strukturel beskæftigelse 0,2 0,2 0,0 0,0  
 Nettorentebetalinger 0,2 0,2 0,2 0,2  
 Nordsø-indtægter 0,2 0,1 0,1 0,0  
 Specielle poster2) 0,0 0,0 -0,1 -0,1  
 Efterspørgselssammensætning 0,4 0,0 0,1 0,0  
 Andre forhold 0,1 0,4 0,1 -0,2  

  
1)  Bidraget kan som følge af metodeforskelle afvige fra de direkte provenuer, som indgår i beregningen 

af finanseffekten. Endvidere er virkningerne af suspensionen af SP-bidraget i 2004-2007 indregnet. 
2)  De specielle poster indeholder diverse drifts- og kapitaloverførsler (netto), herunder blandt andet 

offentlige overførsler til udlandet. 
Kilde: Egne beregninger. 
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Tabel B.1    
Efterspørgsel, import og produktion 

 
  2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007  

  
 Mia. kr. 

Mængder 
Pct. 

Priser 
Pct. 

 

 Privat forbrug 753 791 821 3,8 3,1 2,0 2,1 1,8 1,8  
 Offentligt forbrug1) 402 418 433 1,2 1,1 1,0 2,3 2,8 2,6  
 Offentlige investeringer 28 30 28 4,4 8,1 -10,0 2,3 2,1 2,0  
 Boliginvesteringer 87 98 107 12,4 10,0 6,0 1,6 3,0 2,9  
 Faste erhvervs-

investeringer 209 239 257 8,9 11,2 5,0 1,0 1,1 1,1 
 

  
I alt indenlandsk  
efterspørgsel ekskl.  
lagerændringer 1.479 1.576 1.646 4,3 4,3 2,2 2,0 2,2 2,2 

 

 Lagerændringer2) 0 3 3 0,0 0,1 0,0        

  
I alt indenlandsk  
efterspørgsel 1.479 1.578 1.648 4,3 4,4 2,2 1,6 2,2 2,2 

 

 Eksport af varer og  
tjenester 750 819 851 8,7 6,5 3,4 4,2 2,5 0,5 

 

  
Samlet efterspørgsel 2.229 2.397 2.500 5,8 5,1 2,6 2,4 2,3 1,6 

 

 Import af varer og  
tjenester 675 763 795 10,6 10,3 3,8 3,2 2,5 0,4 

 

  
Bruttonationalproduktet 1.555 1.634 1.704 3,6 2,7 2,0 2,2 2,4 2,3 

 

 Produktskatter, netto 236 250 257           
 Bruttoværditilvækst 1.319 1.384 1.447 3,2 2,5 1,9 1,8 2,4 2,6  
 Heraf i private  

byerhverv3) 757 782 802 4,4 3,3 2,5 0,4 1,7 3,3 
 

  
Anm.: Opdelingen i mængde- og priskomponent er foretaget på grundlag af en fastprisberegning i 2000-priser. 

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

te arbejdstimer. 
2) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringer (i 2000-priser) i procent af BNP (i 2000-

priser) i det foregående år. 
3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport.  
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Tabel B.2 
Befolkning og arbejdsmarked 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 1.000 personer       
 Samlet befolkning 5.376 5.391 5.405 5.419 5.435 5.449 
 I arbejdsstyrken 2.888 2.878 2.886 2.896 2.899 2.900 
 Samlede beskæftigelse 2.743 2.708 2.710 2.739 2.772 2.780 
 - beskæftigede på ordinært  

arbejdsmarked1) 2.690 2.652 2.645 2.672 2.700 2.702 
 - beskæftigelse med løntilskud2) 53 56 65 67 72 78 
 Ledige 145 171 176 157 127 120 

  
Uden for arbejdsstyrken 2.488 2.512 2.518 2.523 2.536 2.549 

 Personer på arbejdsmarkedsorlov3) 17 5 3 3 3 3 
 AF-aktiverede uden for arbejdsstyrken4) 28 19 16 18 17 16 
 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 24 26 23 19 17 19 
 Personer på overgangsydelse 16 11 7 4 1 0 
 Førtidspensionister uden for arbejds-

styrken 231 233 231 224 214 213 
 Efterlønsmodtagere 165 175 180 162 145 148 
 Personer under 15 år 1.009 1.015 1.018 1.017 1.014 1.009 
 Folkepensionister uden for arbejdsstyr-

ken 628 629 638 688 738 757 
 Øvrige uden for arbejdsstyrken 371 399 401 388 386 386 
  

1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i nationalregnskabet, og den støttede be-
skæftigelse, hvis grundkilde er AMFORA. Som følge af forskelle i afgrænsningen af beskæftigelsen i de 
to kilder er opgørelsen behæftet med en vis usikkerhed. 

2) Omfatter jobtræning, fleksjob, skånejob, servicejob og voksenlærlinge. 
3) Ekskl. barselsorlov. Personer, der holder orlov fra beskæftigelse, men fortsat modtager løn fra deres 

arbejdsgiver, indgår i nationalregnskabets opgørelse af beskæftigelsen. I nærværende tabel omfatter ka-
tegorien ”personer på arbejdsmarkedsorlov” dog alle de pågældende orlovsmodtagere. Antallet af or-
lovspersoner, der samtidig modtager løn, skønnes at være beskedent. 

4) Inkluderer personer i individuel jobtræning samt frivillige ulønnede aktiviteter, særlige uddan-
nelsesforløb, voksen- og efteruddannelsesforløb, uddannelse med uddannelsesgodtgørelse, intensiv job-
søgning og arbejdspraktik. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.3  
Personer på indkomstoverførsler 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 1.000 helårspersoner        
 Arbejdsmarkedspolitiske 

foranstaltninger 256 234 236 212 190 190 
 

 - orlov 17 5 3 3 3 3  
 - efterløn 165 175 180 162 145 148  
 - overgangsydelse 16 11 7 4 1 0  
 - aktiverede 58 43 45 43 41 40  
 Revalidering1) 26 26 24 24 23 23  
 Kontanthjælp2) 72 68 71 70 67 63  
 Ledighedsydelse 2 5 8 10 14 16  
 Førtidspension3) 264 264 262 255 244 242  
 Folkepension3) 707 707 724 779 837 860  
  

1) Ekskl. revalidering med løntilskud. 
2) Modtagere af kontanthjælp uden for arbejdsmarkedet. 
3) Inkl. pensionister i udland. 
 

 

 
 

Tabel B.4  
Stigningen i de samlede arbejdsomkostninger  

 
  2005 2006 2007  

 Stigning i pct.   
 Direkte lønomkostninger 3,6 3,6 4,2  
 Offentlige kasser 0,0 0,0 0,0  
 - AER-bidrag1) 0,0 0,0 0,0  
 Lovpligtige omkostninger 0,0 0,1 0,0  
 - ATP-kompensation og finansieringsbidrag 0,0 0,1 0,0  
 - sygesikring mindre arbejdsgivere2) - -   -  
 - AES-bidrag og arbejdsskadereform3) 0,0 -   -  

  
Andre øvrige arbejdsomkostninger 0,0 -   - 

 

  
I alt øvrige arbejdsomkostninger 0,1 0,1 0,0 

 

  
Samlede arbejdsomkostninger 3,7 3,7 4,2 

 

  
1) Arbejdsgivernes Elevrefusion er en omfordelingsordning mellem arbejdsgiverne. Forhøjelse af bidra-

gene til ordningen bliver imidlertid regnet som en stigning i de øvrige arbejdsomkostninger. 
2) Som led i finanslovsaftalen for 2004 er arbejdstagerens første sygedag ikke længere dækket af forsik-

ringsordningen for mindre arbejdsgivere.    
3) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) er baseret på satser. Derudover kan virksomheder 

forsikre sig hos private forsikringsselskaber, hvilket kan betyde, at stigningen i omkostningerne som 
følge af arbejdsskadeforsikringer er højere end det i tabellen angivne. 

Kilde: Finanslov 2005, finanslovforslag 2006, diverse lovforslag og egne beregninger. 
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Tabel B.5   
Bruttoinvesteringer 

 
 

 
2005 

Niveau 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 

  Mia. kr. Realvækst, pct.  
 Faste bruttoinvesterin-

ger 324 0,3 2,0 4,3 9,3 10,6 4,0 
 

 heraf:          
  - bygge og anlæg 157 -3,5 2,8 4,3 6,1 8,2 3,9  
  - maskiner og transport 135 0,3 2,3 4,6 13,4 13,8 4,0  
  - software 32 17,1 -0,8 3,5 5,2 8,0 5,0  
 heraf:          
  - boliginvesteringer 87 0,8 11,6 10,6 12,4 10,0 6,0  
  - samlede  

 erhvervsinvesteringer 209 1,0 0,3 1,1 8,9 11,2 5,0 
 

  heraf:          
  - bygge-  og  anlægs-

  investeringer 51 -6,8 -5,9 -4,1 -2,7 5,0 5,0 
 

   - materielinveste- 
     ringer 158 4,4 2,8 3,0 12,5 13,0 5,0 

 

 - offentlige investe- 
ringer 28 -6,5 -7,2 12,4 4,4 8,1 -10,0 

 

  heraf:          
  - bygge- og anlægs- 

  investeringer 19 -7,0 -0,8 4,8 4,5 - - 
 

  - materielinveste- 
 ringer 8 -5,5 -18,1 27,7 4,3 - - 
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Tabel B.6  
Betalingsbalancens løbende poster 

 
  2003 2004 2005 2006 2007  
 Mia. kr.       
 Industrieksport ekskl. skibe mv. 289,7 298,4 329,4 364,2 388,5  
 Landbrugseksport mv. 75,7 76,6 80,2 84,7 87,5  
 Øvrig vareeksport, ekskl. energi 26,3 31,9 33,2 33,5 34,3  

  
Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 388,6 399,4 434,5 475,0 502,9 

 

 Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 339,9 364,2 403,8 461,1 486,5  

  
Nettoeksport af energi 7,7 10,4 9,0 7,7 5,4 

 

 Handelsbalance ekskl. skibe mv. 56,4 45,6 39,7 21,6 21,7  
 Nettoeksport af skibe mv. -6,0 -5,3 0,9 -1,8 -2,7  

  
Handelsbalance, i alt 50,4 40,3 40,5 19,8 19,0 

 

  
Turistindtægter, netto -0,2 -1,0 2,8 2,8 3,0 

 

 Øvrige tjenester inkl. søtransport 35,4 32,6 32,3 33,8 33,9  

  
Tjenestebalance, i alt 35,2 31,7 35,2 36,5 36,9 

 

  
Vare- og tjenestebalance 85,6 72,0 75,7 56,3 56,0 

 

 Do. i pct. af BNP 6,1 4,9 4,9 3,4 3,3  

  
Formueindkomst fra udlandet, netto -15,2 -10,0 -0,8 1,6 6,2 

 

 Lønindkomst fra udlandet, netto -0,6 -0,9 -3,2 -3,2 -3,2  
 EU-betalinger til Danmark, netto -4,0 -4,8 -6,6 -8,9 -10,3  
 Andre løb. overførsler fra udl. netto -20,0 -22,9 -18,8 -19,2 -20,3  
 Nettooverførsler fra udlandet, i alt -39,9 -38,7 -29,4 -29,7 -27,6  

  
Løbende poster, i alt 45,8 33,3 46,31) 26,7 28,4 

 

 Do. i pct. af BNP 3,2 2,3 3,0 1,6 1,7  

  
Danmarks nettoaktiver over for udlan-
det -170,3 -124,1 25,0 73,5 103,5 

 

 Do. i pct. af BNP -12,1 -8,5 1,6 4,5 6,1  
  

1)  I den seneste opgørelse er overskuddet på de løbende poster i 2005 opgivet til 41,4 mia. kr. 
Kilde: ADAMs databank og egne beregninger. 
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Tabel B.7 
Eksport og import i 2000-priser 

 
  2004 2004 2005 2006 2007  

  Mia. kr. Realvækst i pct.  
 Eksport af:       
 Landbrugsvarer mv. 76,6 1,9 3,3 4,1 1,6  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 298,4 2,9 8,9 8,7 4,7  
 Øvrige varer1) 72,7 14,0 0,4 -0,5 -0,6  
 Tjenester i alt 215,4 -0,7 13,0 6,3 3,2  
 I alt 663,1 2,6 8,7 6,5 3,4  
  

Import af:       
 

 Landbrugsvarer mv. 39,2 4,0 5,1 6,1 1,6  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 304,4 7,5 10,0 13,9 4,6  
 Øvrige varer1) 63,8 12,2 -1,6 8,5 2,7  
 Tjenester i alt 183,7 3,4 16,5 5,9 3,3  
 I alt 591,1 6,4 10,6 10,3 3,8  
  

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

 

 
 

Tabel B.8  
Eksport- og importpriser 

 
  2004 2004 2005 2006 2007  

  Mia. kr. Ændring i pct.  
 Eksportpriser for:       
 Landbrugsvarer mv. 76,6 -0,7 1,3 1,5 1,7  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 298,4 0,1 1,4 1,7 1,9  
 Øvrige varer1) 72,7 7,8 20,1 19,0 -1,6  
 Tjenester i alt 215,4 3,4 4,1 -1,0 -0,4  
 I alt 663,1 1,9 4,2 2,5 0,5  
         
 Importpriser af:       
 Landbrugsvarer mv. 39,2 0,6 2,1 1,7 1,7  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 304,4 0,4 1,9 1,3 1,3  
 Øvrige varer1) 63,8 4,3 16,8 17,7 -1,7  
 Tjenester i alt 183,7 1,8 1,9 -0,4 -0,3  
 I alt 591,1 1,3 3,2 2,5 0,4  
  

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.  
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Tabel B.9   
Det private forbrug fordelt på undergrupper 

 
 

 
2005 

Niveau 2005 2006 2007 2005 2006 2007 
 

  Mia. kr. Realvækst i pct. Bidrag i pct.-enheder  
 Forbrug i alt 752,9 3,8 3,1 2,0 3,8 3,1 2,0  
 Detailomsætning 255,7 3,1 4,5 2,7 1,1 1,6 1,0  
 Heraf:           
 - fødevarer 76,6 3,1 2,8 1,5 0,3 0,3 0,2  
 - nydelsesmidler 34,3 -5,1 0,0 1,5 -0,3 0,0 0,1  
 - øvrige ikke-varige  

varer 83,7 4,2 6,0 3,5 0,5 0,7 0,4 
 

 - øvrige varige varer 61,2 6,6 6,9 3,7 0,6 0,6 0,3  
 Bilkøb 48,8 26,5 6,0 -2,7 1,4 0,4 -0,2  
 Brændsel, m.m. 42,1 -4,5 1,0 1,3 -0,3 0,1 0,1  
 Benzin og lignende 20,4 -2,9 -2,2 2,0 -0,1 -0,1 0,0  
 Boligbenyttelse 149,9 1,6 1,5 2,1 0,3 0,3 0,4  
 Kollektiv trafik mv.1) 31,0 8,5 4,7 3,8 0,4 0,2 0,2  
 Øvrige tjenester 207,8 6,0 2,2 1,9 1,6 0,6 0,5  
 Turistudgifter 27,5 -24,6 4,0 1,8 -1,3 0,2 0,1  
 Turistindtægter2) 30,3 -13,2 3,0 1,8 0,6 -0,1 -0,1  
  

1) Inkl. charterfly, turistbusser, hyrevogne mv. samt porto og telefon. 
2) Når en stigning (et fald) i turistindtægterne angives at yde et negativt (positivt) bidrag til ændringen af 

det samlede private forbrug, skyldes det, at turistindtægterne – udlændinges forbrug i Danmark – ind-
går i detailomsætningen mv. 

 

 

 
 

Tabel B.10   
Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  
 Mia. kr.   
 Privat sektor i alt 32,0 46,7 8,7 -13,3 -21,6 -17,6  
 - husholdninger -7,3 7,5 -37,0 -57,1 -44,6 -48,4  
 - selskaber 39,3 39,2 45,8 43,8 23,1 30,8  
 Offentlig forvaltning og service 3,2 -1,0 24,8 61,2 50,1 47,8  
 Udland 35,3 45,7 33,5 47,9 28,5 30,2  
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Tabel B.11  
Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 
 

 Mia. kr. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 Husholdninger       
 Bruttooverskud 131,7 138,9 146,0 149,6 156,9 165,5 
 Lønsum 743,0 762,7 780,4 812,0 850,5 885,2 
 Nettoformueindkomst 5,8 6,3 6,8 20,9 21,0 24,8 

 Primær bruttoindkomst 880,4 907,9 933,2 982,5 1.028,4 1.075,4 
 Indk.overførsler og pens.udb. l&p mv. 255,6 274,6 285,6 289,6 297,4 309,4 
 - Indk.skatter mv. (inkl. pens.afk.sk.) 358,6 369,1 392,4 415,9 404,5 425,8 
 - Sociale bidr. (inkl. nettoafkast i l&p) 130,9 132,1 127,7 133,2 165,4 173,6 

 Disponibel bruttoindkomst 646,6 681,3 698,9 723,1 755,9 785,4 
 - Privat forbrug 652,3 675,6 710,6 752,9 790,6 820,7 
 Formuetilvækst i l&p 68,5 64,2 55,0 56,4 85,0 90,2 

 Bruttoopsparing 62,9 69,9 43,3 26,6 50,3 54,9 
 - Bruttoinvesteringer 65,5 58,8 75,8 82,7 93,8 102,0 
 Nettokapitaloverførsler -4,7 -3,6 -4,3 -1,0 -1,1 -1,2 

 Nettofordringserhvervelse -7,3 7,5 -37,0 -57,1 -44,6 -48,4 

 Selskaber             
 Bruttooverskud 273,2 278,1 296,9 327,3 347,1 367,5 
 Nettoformueindkomst -5,8 -3,8 -6,8 -15,0 -17,8 -15,4 

 Primær bruttoindkomst 267,5 274,3 290,1 312,3 329,2 352,1 
 Pens.bidr. (inkl. nettoafkast i l&p) mv.  99,8 99,7 92,9 104,6 136,1 143,7 
 - Indkomstskatter mv. 39,3 39,9 46,0 56,1 62,8 59,0 
 - Pensionsudbetalinger 32,4 36,9 40,8 44,7 47,7 50,1 

 Disponibel bruttoindkomst 295,6 297,2 295,9 316,0 354,8 386,7 
 - Formuetilvækst i l&p 68,5 64,2 55,0 56,4 85,0 90,2 
 - Bruttoinvesteringer 190,7 195,4 193,3 214,6 246,6 265,7 
 Nettokapitaloverførsler 3,1 1,7 -2,1 -1,2 -0,2 -0,1 

 Nettofordringserhvervelse 39,3 39,2 45,8 43,8 23,1 30,8 

 Privat sektor (inkl. off. selskaber)             
 Bruttooverskud 405,0 417,0 442,8 476,9 504,0 533,0 
 Lønsum 743,0 762,7 780,4 812,0 850,5 885,2 
 Nettoformueindkomst 0,0 2,6 0,0 5,9 3,1 9,4 

 Primær bruttoindkomst 1.147,9 1.182,2 1.223,3 1.294,8 1.357,6 1.427,6 
 Indk.overførsler fra det offentlige mv. 222,0 236,2 241,8 248,3 253,1 262,8 
 - Indkomstskatter mv. 397,8 409,1 438,4 472,1 467,4 484,9 
 - Sociale bidrag 29,9 30,9 31,9 32,0 32,6 33,3 

 Disponibel bruttoindkomst 942,1 978,4 994,7 1.039,1 1.110,7 1.172,2 
 - Privat forbrug 652,3 675,6 710,6 752,9 790,6 820,7 

 Bruttoopsparing 289,9 302,8 284,2 286,2 320,1 351,4 
 - Bruttoinvesteringer 256,5 254,7 267,6 297,4 340,9 368,3 
 Nettokapitaloverførsler -1,3 -1,4 -7,9 -2,1 -0,7 -0,8 

 Nettofordringserhvervelse 32,0 46,7 8,7 -13,3 -21,6 -17,6 
 Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets. Husholdningernes nettoformueindkomst er inkl. 

bruttoafkast af pensionsformuer og FISIM samt aktieudbytter (der indgår negativt i selskabernes formue-
indkomst). Nettoformueafkastet i kollektive ordninger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p) 
trækkes ud igen under sociale bidrag (hvorunder også pensionsbidragene fragår), og pensionsafkastskatten 
fragår under indkomstskatterne. Nettobidrag til og afkast af kollektive ordninger i l&p er indkomst for 
selskaberne. Formuetilvæksten i l&p indgår i husholdningernes opsparing og ikke i selskabernes. SP reg-
nes fra 2002 som individuel opsparing (SP er suspenderet fra 2004).  

 



 

 

Bilagstabeller 

186 Økonomisk Redegørelse · August 2006 

Tabel B.12  
Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 Pct.        
  

Husholdningerne:       
 

 Forbrugskvote 83,6 82,2 81,5 82,3 83,8 84,2  
 Opsparingskvote 1,7 3,3 0,8 -1,5 -2,5 -1,9  
  

Hele den private sektor:       
 

 Forbrugskvote 69,2 69,1 71,4 72,5 71,2 70,0  
 Opsparingskvote 30,8 30,9 28,6 27,5 28,8 30,0  
  

Anm.: Forbrugskvoten angiver privatforbrug (ekskl. bolig og inkl. bilydelser) i pct. af husholdningernes dispo-
nible indkomst. Opsparingskvoten i husholdninger er målt i pct. af husholdningernes disponible ind-
komst. Opsparingskvoten er beregnet med udgangspunkt i det samlede forbrug, og kan derfor ikke di-
rekte sammenholdes med forbrugskvoten, som tager udgangspunkt i et andet forbrugsmål. Hushold-
ningernes disponible indkomst er korrigeret for SP og individuelle pensionsordninger i livsforsikrings-
selskaber og pensionskasser. Opsparingen for husholdningerne er her udregnet som forskellen mellem 
den korrigerede disponible indkomst og det private forbrug tillagt nettoindbetalinger til kollektive pen-
sionsordninger. Forbrugskvoten og opsparingskvoten for husholdningerne summerer ikke til 1. 

 

 

 
 

Tabel B.13  
Lønkvoter 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 Pct.   
 Private erhverv 55,6 55,4 54,4 53,9 53,8 53,5  
 Hele økonomien 63,3 63,2 62,4 61,7 61,6 61,2  
 Husholdningernes pct.vise andel af den  

private disponible indkomst 68,6 69,6 70,3 69,6 68,1 67,0 
 

  
Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttofaktorindkomsten. 
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Tabel B.14   
Ejendomsmarked og byggeri 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 Ejendomsmarked:        
 Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte 

 enfamiliehuse 3,8 3,1 9,1 16,4 22,0 6,0 
 

 Antal salg af enfamiliehuse (1.000) 49,6 51,2 57,0 59,7 - -  
 Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte  

ejerlejligheder 9,2 7,6 8,4 23,5 - - 
 

 Antal salg af ejerlejligheder (1.000) 18,4 19,3 22,6 25,3 - -  
  

Boligbyggeri:             
 

 Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. 0,8 11,6 10,6 12,4 10,0 6,0  
 Påbegyndt2) mio. kvadratmeter 2,7 3,0 3,3 3,7 - -  
 Antal fuldførte boliger (1.000) 18,9 24,4 26,9 26,6 - -  
  

Erhvervsbyggeri:             
 

 Påbegyndt, mio. kvadratmeter  4,8 4,3 4,1 4,3 - -  
  

1) Kontant købesum i procent af ejendomsværdien. 
2)  Helårsbeboelse. 
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Tabel B.15  
Skatter og skattetryk 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Mia. kr.  
 Indirekte skatter 238,3 241,4 255,2 274,6 289,2 296,4 
 - Moms 132,4 135,1 143,3 155,6 165,8 172,8 
 - Registreringsafgift 15,1 13,5 17,9 21,9 24,5 24,7 
 - Punktafgifter 65,9 67,3 67,7 69,8 70,0 69,3 
   - Energi 35,8 36,7 37,0 36,4 36,1 36,6 
   - Miljø 4,4 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 
   - Nydelsesmidler 11,9 11,8 10,8 10,5 10,6 10,8 
   - Øvrige 13,7 14,6 15,6 18,6 18,9 17,4 
 - Ejendomsskatter 15,6 16,5 17,1 17,5 18,5 19,1 
 - Vægtafgift på erhverv 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 
 - Øvrige indirekte skatter 7,0 6,7 6,8 7,3 7,9 7,8 
  

Direkte skatter 399,1 410,3 439,8 474,9 470,2 487,7 
 - Kildeskatter1)  283,9 287,9 291,2 305,6 319,8 332,4 
   - Statsskat 63,9 64,4 62,0 64,4 68,7 72,0 
     - Bundskat 38,2 39,2 40,7 41,8 44,2 45,9 
     - Mellemskat 11,6 11,5 7,1 7,6 8,2 8,8 
     - Topskat  14,1 13,7 14,2 15,0 16,3 17,2 
     - Sundhedsbidrag      56,9 
     - Statslig kommuneskat      0,6 
   - Kommune-, amt- og kirkeskat i alt 200,5 205,9 210,6 219,5 228,9 180,5 
     - Kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) 133,6 137,5 140,6 146,1 152,4 175,3 
     - Amtsskatter 62,5 63,8 65,5 68,5 71,6 0,0 
     - Kirkeskat 4,4 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 
   - Ejendomsværdiskat 10,2 10,2 10,5 10,8 11,0 11,2 
   - Øvrige kildeskatter 9,3 7,4 8,1 11,0 11,3 11,3 
 - Pensionsafkastbeskatning 1,1 6,0 22,9 31,5 1,0 6,5 
 - Selskabsskat 39,3 39,9 46,0 56,1 62,8 59,0 
 - Andre personlige skatter 7,4 8,0 8,4 8,0 8,4 8,6 
 - Vægtafgifter fra husholdninger 6,2 6,2 6,4 6,8 7,1 7,3 
 - Arbejdsmarkedsbidrag 61,3 62,3 64,8 66,8 71,1 73,9 
  

Obl. bidrag til sociale ordninger 2) 16,3 16,8 17,1 17,1 17,5 18,0 
  

Kapitalskatter 2,6 2,8 3,3 3,2 3,2 3,2 
  

Told og importafgifter (EU-ordninger) 2,2 2,3 2,9 3,4 3,7 3,9 
 Samtlige skatter 658,5 673,6 718,3 773,2 783,9 809,2 
 BNP 1.372,7 1.409,2 1.467,3 1.554,5 1.634,3 1.704,4 
  

Samtlige skatter i pct. af BNP  48,0 47,8 49,0 49,7 48,0 47,5 
  
1)  Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er for 2002-2004 fra Danmarks Statistik. 

For 2005 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivningsgrundlag. 
2) Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. 
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Tabel B.16   
Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 2002-2007 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 Kommunalt skattegrundlag       
 Maj-vurdering 2002, mia. kr. 625,2 650,1 . . . . 
 Vækst i pct. 3,9 4,0     
 Maj-vurdering 2003, mia. kr. 622,1 647,0 660,6 . . . 
 Vækst i pct. 2,9 4,0 2,1    
 Revideret maj-vurdering 2004, mia. kr. 618,9 637,2 655,7 678,8 . . 
 Vækst i pct. 2,4 2,9 2,9 3,5   
 August-vurdering 2004, mia. kr. 619,0 633,4 656,0 678,6 . . 
 Vækst i pct. 2,4 2,3 3,6 3,4   
 December-vurdering 2004, mia. kr. 619,0 633,4 651,0 674,8 690,2 . 
 Vækst i pct. 2,4 2,3 2,8 3,7 2,3  
 Maj-vurdering 2005, mia. kr. 619,0 633,6 651,8 674,9 691,9 . 
 Vækst i pct. 2,4 2,4 2,9 3,6 2,5  
 August-vurdering 2005, mia. kr. 619,0 633,6 655,1 678,2 706,3 . 
 Vækst i pct. 2,4 2,4 2,4 3,5 4,1  
 December-vurdering 2005, mia. kr.  619,0 633,6 652,7 675,1 699,1 725,5 
 Vækst i pct. 2,4 2,4 3,0 3,4 3,6 3,8 
 Maj-vurdering 2006, mia. kr.  619,0 633,6 651,7 677,8 697,8 710,1 
 Vækst i pct. 2,4 2,4 2,9 4,0 2,9 1,8 
 Revideret maj-vurdering 2006, mia. kr. 619,0 633,6 650,9 677,0 696,9 708,41) 
 Vækst i pct. 2,4 2,4 2,7 4,0 2,9 1,7 

 August-vurdering 2006, mia. kr. 619,0 633,6 650,9 686,7 710,0 721,7 
 Vækst i pct 2,4 2,4 2,7 5,5 3,4 1,7 

  
Ejendomsværdiskat       

 Maj-vurdering 2002, mia. kr. 10,5 10,9 . . . . 
 Maj-vurdering 2003, mia. kr. 10,3 10,4 10,7 . . . 
 Revideret maj-vurdering 2004, mia. kr. 10,2 10,3 10,6 10,8 . . 
 August-vurdering 2004, mia. kr. 10,2 10,2 10,5 10,7 . . 
 December-vurdering 2004, mia. kr. 10,2 10,2 10,4 10,7 10,9 . 
 Maj-vurdering 2005, mia. kr. 10,2 10,2 10,4 10,7 10,9 . 
 August-vurdering 2005, mia. kr. 10,2 10,2 10,6 10,8 11,0 . 
 December-vurdering 2005, mia. kr. 10,2 10,2 10,5 10,8 11,0 11,2 

Maj-vurdering 2006, mia. kr. 10,2 10,2 10,5 10,7 11,0 11,2 
Revideret maj-vurdering 2006, mia. kr. 10,2 10,2 10,5 10,7 11,0 11,2 

 

August-vurdering 2006, mia. kr. 10,2 10,2 10,5 10,7 11,0 11,2 
  

Anm.: Rækkerne angiver tidspunkt for budgettering af det kommunale skattegrundlag hhv. ejendomsværdiskat 
angivet i mia. kr. samt vækstrater. Søjlerne angiver det pågældende års skattegrundlag hhv. ejendoms-
værdiskat. Statsgarantien for det pågældende år er markeret med fed. 

1) I 2007 ændres det kommunale skattegrundlag som følge af den kommunale finansieringsreform. Den 
progressive aktieindkomst og begrænset skattepligtige personer udgår af det kommunale skattegrundlag 
fra og med 2007. Det påvirker samtidig den i tabellen anførte vækst fra 2006 til 2007.  
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Tabel B.17  
Indkomstoverførsler 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007  

 Mia. kr.   
 A-dagpenge 17,9 22,2 22,8 20,4 16,7 16,2  
 Folkepension1) 60,6 63,0 64,7 71,3 79,2 83,1  
 Førtidspension 30,3 31,8 32,5 32,8 33,6 34,8  
 Øvrige pensioner2) 16,2 16,7 17,7 18,5 19,1 20,0  
 Efterløn3) 22,9 24,6 25,5 23,4 21,2 22,0  
 Kontanthjælp4) 13,2 13,7 14,5 14,2 13,5 14,0  
 Revalideringsydelse 4,8 4,7 4,4 4,1 3,9 4,0  
 Sygedagpenge 10,1 10,9 11,4 12,3 11,5 11,7  
 Barselsdagpenge 5,6 7,8 8,3 7,5 8,6 8,8  
 Boligydelse og boligsikring 9,2 9,8 10,2 10,6 11,0 11,2  
 Børnefamilieydelse 11,8 12,2 12,6 12,9 13,1 13,4  
 SU 8,9 9,3 9,8 10,3 10,8 11,3  
 Øvrige overførsler5) 17,6 16,4 17,4 17,1 17,4 18,0  
         
 I alt 229,0 243,2 251,7 255,5 259,5 268,6  
  

1)  Inkl. personlige tillæg og varmetillæg til pensionister. 
2)  Tjenestemandspensioner, indekstillæg, delpension mv. 
3)  Inkl. overgangsydelse og fleksydelse. 
4)  Skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser. 
5)  Aktiveringsydelse, børnetilskud, tilskud til friplads i daginstitutioner og ledighedsydelse mv. 
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Tabel B.18   
Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser for 2005, 2006 og 2007 

 
 

 
Maj 

2004 
Aug. 
2004 

Dec. 
2004 

Maj 
2005 

Aug.1) 
2005 

Dec.1) 
2005 

Maj1) 

2006 
Aug.1) 

2006 
 

 2005          
 BNP (i faste priser, pct.vis stigning) 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,8 3,4 3,6  
 Ledighed (1.000 personer) 152,0 155,0 155,0 158,0 158,0 158,0 157,4 157,4  
 Forbrugerpriser (pct.vis stigning) 1,7 1,8 2,0 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 44,8 49,4 46,4 32,5 36,7 49,3 44,3 46,3  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) 26,1 30,3 25,5 38,8 38,9 51,3 61,4 61,2  
  

BNP i EU 15 (pct.vis stigning) 2,4 2,4 2,2 1,9 1,5 1,4 1,5 1,5 
 

  
2006                 

 

 BNP (i faste priser, pct.vis stigning) - - 2,1 2,2 2,4 2,4 2,6 2,7  
 Ledighed (1.000 personer) - - 148,0 147,0 147,0 143,0 131,0 127,0  
 Forbrugerpriser (pct.vis stigning) - - 1,8 1,9 2,1 2,0 2,0 2,0  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - 53,4 39,0 38,0 50,5 36,7 26,7  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - 26,8 36,4 30,8 36,4 45,8 50,1  
  

BNP i EU 15 (pct.vis stigning) - - 2,3 2,2 1,9 2,0 2,2 2,2 
 

  
2007                 

 

 BNP (i faste priser, pct.vis stigning) - - - - - 2,0 1,9 2,0  
 Ledighed (1.000 personer) - - - - - 140,0 125,0 120,2  
 Forbrugerpriser (pct.vis stigning) - - - - - 1,6 1,8 1,8  
 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - 57,0 42,0 28,4  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - 35,6 48,8 47,8  
  

BNP i EU 15 (pct.vis stigning) - - - - - 2,4 2,0 2,0 
 

  
1) August og december 2005-vurderinger samt maj og august 2006-vurderinger er på nyt NR-grundlag. 
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