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Indledning 

Ifølge traktatens artikel 99 (tidligere artikel 1031) skal alle EU’s medlemsstater, hvad enten de 
deltager i den fælles valuta eller ej, ”betragte deres økonomiske politikker som et spørgsmål af 
fælles interesse og samordne dem i Rådet”. Samordningen gennemføres inden for rammerne af 
henstillingerne om de ”overordnede retningslinjer” for medlemsstaternes økonomiske politikker.   

Herudover blev de medlemsstater, der ønskede at deltage i euroområdet, i 
overgangsbestemmelserne fra før den fælles valuta i traktatens artikel 116 (tidligere artikel 109 
E) anmodet om at ”vedtage flerårige programmer med det formål at sikre den vedvarende 
konvergens, der er nødvendig for gennemførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union”. 
Disse dannede grundlag for beslutningerne fra maj 1998 om medlemskab af euroområdet. 

Kravet om at fremlægge sådanne ”konvergensprogrammer” gælder stadig for landene uden for 
euroområdet. Med hensyn til lande, som allerede har indført euroen, indeholder stabilitets- og 
vækstpagten – samt artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af 
overvågningen af budgetstillinger og samordning af økonomiske politikker – krav om 
udarbejdelse af tilsvarende ”stabilitetsprogrammer”.  

Disse er løbende treårige programmer, som fokuserer på, hvor langt medlemsstaterne er kommet 
med opfyldelsen af pagtens to hovedmål: 

• budgetunderskuddet må ikke overstige 3 % af BNP i nogen periode på et år, og 

• budgetterne skal stort set være i balance i hele konjunkturforløbet. 

De årlige opdateringer skal derfor tage hensyn til budgetforslagene for det følgende år, og ifølge 
den adfærdskodeks, som Økofin-Rådet vedtog den 10. juli 2001, skal de indsendes kort tid efter, 
at de nationale regeringer har fremlagt deres budgetforslag for parlamenterne, men ikke 

tidligere end midt i oktober og ikke senere end den 1. december. 

Rådet udarbejder en udtalelse om hvert enkelt program, som udgør en del af bidragene til de 
overordnede økonomiske retningslinjer. 

De første konvergens- og stabilitetsprogrammer blev offentliggjort i slutningen af 1998, før den 
fælles valuta formelt blev indført. De er siden da blevet opdateret tre gange. Den tredje 
opdatering forelå i slutningen af 2001. 

                                                 
1 Den ændrede nummerering af traktatens artikler var en følge af Amsterdam-trakaten, som blev undertegnet i 
oktober 1997 og trådte i kraft den 1. maj 1999. 
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Baggrund for det danske konvergensprogram 

Danmarks holdning for så vidt angår deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union reguleres 
af protokol 12, som er vedføjet EF-traktaten. Efter at Danmark i 1998 meddelte, at landet ikke 
ønskede at deltage i ØMU’ens tredje fase, har det været undtaget fra de almindelige 
bestemmelser i traktaten, ifølge hvilke det er obligatorisk at deltage for medlemsstater, der 
opfylder konvergenskriterierne. Danmark har siden haft status som medlemsstat med 
dispensation i overensstemmelse med traktatens artikel 122 (tidligere artikel 109 K). 
Undtagelsen kan kun ophæves på anmodning fra Danmark. 

Den danske krone deltager i valutakursmekanismen (ERM II) inden for en snæver 
udsvingsmargen på +/- 2,25 %. Den korte rente reguleres i overensstemmelse med ændringerne 
inden for euroområdet.  

Danmarks første konvergensprogram blev offentliggjort i november 1998. Den tredje 
opdatering af programmet for perioden 2002-2005 blev offentliggjort i januar 20021. Det var 
baseret på regeringens program fra november 2001 samt en vurdering af de økonomiske forhold 
i Danmark for årene 2001-2003, som blev udarbejdet i januar 2002, og omfatter det nye 
finanslovsforslag.   

Kommissionen fremlagde den 21. februar 2002 sin udtalelse om den tredje opdatering af 
konvergensprogrammet2.  Den konkluderede, at den danske økonomi har udviklet sig positivt, og 
at Danmark også i fremtiden må forventes klart at kunne opfylde stabilitets- og vækstpagtens 
krav om en budgetsaldo ”tæt på balance eller i overskud”. Kommissionen bemærkede endvidere, 
at Danmark fortsat opfylder konvergenskriterierne med hensyn til inflation, den lange rente og 
vekselkursen. 

Rådet fremlagde sin udtalelse om programmet den 5. marts 20023. Rådet mente, at det 
opdaterede program var i overensstemmelse med kravene i stabilitets- og vækstpagten. Det hilste 
regeringens tilsagn om at fastfryse alle skatter og afgifter velkomment, men bemærkede 
samtidig, at det ikke bør forhindre en nedsættelse af marginalskatten på lønindkomster, da en 
stigning i erhvervsfrekvensen er en vigtig betingelse for fremskrivningerne i programmet. Rådet 
noterede sig også, at det økonomiske scenario forekom plausibelt og var i overensstemmelse 
med Kommissionens prognose fra efteråret 2001.  

 

Resultater for 2000 og 2001 

Den danske økonomi har udviklet sig positivt i løbet af de seneste år. For så vidt angår vækst, 
har landet stort set udviklet sig i takt med gennemsnittet i EU. Den reale BNP-vækst var 3,2 % i 
det gunstige internationale økonomiske klima i 2000. I 2001 faldt væksten til 1,3 %4, og 
Danmarks nominelle BNP nåede op på 1352 mia. DKK (181 mia. EUR), hvilket svarer til 2,1 % 
af det samlede BNP i de 15 medlemsstater i Den Europæiske Union. Den største kilde til 

                                                 
1 Opdatering af stabilitetsprogram 
(http://www.fm.dk/dokumenter/konvergens2001/dkKonvergensprogram2001.pdf). 

2
”Kommissionen vurderer Danmarks opdaterede konvergensprogram”, pressemeddelelse fra Kommissionen 

(http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/283|0|RAPID&lg=DA&display=). 
3 Rådets udtalelse af 5. marts 2002 om Danmarks opdaterede konvergensprogram, 2001-2005 
(http://ue.eu.int/emu/da/index.htm). 

4 Medmindre andet er angivet, stammer alle tal for 2001 fra Kommissionens prognose fra efteråret 2001. 
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væksten i BNP var betalingsbalancen over for udlandet, dvs. nettoeksporten. Eksportens andel 
af BNP nåede op på 44,8 %, mens handelsbalancen udgjorde positivt bidrag på 4,4 % af BNP. 

Arbejdsmarkedet er stramt, da arbejdsløsheden fortsatte med at falde og nåede et meget lavt 
niveau på 4,6 % i 2001 – det laveste i 25 år – sammenlignet med gennemsnittet i EU på 7,7 %.  

Inflationen udgjorde 2,3 % i 2001, et fald fra 2,7 % i 2000, som målt ved det harmoniserede 
forbrugerprisindeks (HICP). Faldende oliepriser er den største årsag til faldet.  

De offentlige finanser fortsatte med at udvikle sig positivt i den voksende økonomi takket være 
regeringens faste beslutning om at holde udgifterne i stram snor kombineret med højere 
indtægter end forventet. Statens finanser udviste et overskud på 2,2 % af BNP mod 2,5 % i 2000. 
Den offentlige gæld faldt i forhold til BNP fra 46 % i 2000 til 43 % i 2001. 

Tabel 1: Vigtigste økonomiske indikatorer for 2000 og 2001 

 Danmark 
2000 

EU-gns. 
2000 

Danmark 
2001 

EU-gns. 
2001 

Real BNP-vækst (%) 3,2 3,3 1,3 1,7 
Inflation – HICP (%) 2,7 2,1 2,3 2,4 
Arbejdsløshed (%) 4,7 8,2 4,6 7,7 
Offentlig saldo (% af BNP) 2,5 1,1 2,2 -0,5 
Offentlig gæld (% af BNP) 46,1 64,2 43,2 62,5 

      Kilde: Eurostat, Kommissionens  efterårsprognose fra november 2001 

 

Analyse og fremtidsudsigter 

Danmark var på grænsen af sit potentiale, da den økonomiske nedgangsperiode satte ind i 2001 
som følge af den globale lavkonjunktur. Den deraf følgende begrænsede reale BNP-vækst i 2001 
forventes gradvist at tage fart i løbet af de næste par år. Dette forventes imidlertid ikke at blive 
fulgt af et inflationspres. 

De overordnede mål på mellemlang sigt, som angivet i det opdaterede konvergensprogram, er at 
fastholde de store overskud på de offentlige finanser, mens skatten samtidig fastfryses og den 
offentlige gæld udvikler sig på en bæredygtig måde. De makroøkonomiske fremskrivninger er 
baseret på følgende forudsætninger: Den internationale vækst forventes at falde fra lige over 3,5 
% i 2000 til lige under 1,5 % i både 2001 og 2002. Væksten på de relevante udenlandske 
markeder spås at komme op på 3,1 % i 2002 for derefter at nå sit højeste på 7,1 % i 2003 og 
derefter flade ud til 4-5 % i 2004 og 2005. Valutakursen vil sandsynligvis være stabil over for 
euroen samt over for den amerikanske dollar. Renten på den tyske 10-årige statsobligation 
forventes at forblive på 4,75 % i 2002, mens den forventes at stige til omkring 5,25 % i 2003 
som følge af forventninger om øget vækst. 

 Økonomisk vækst 

Den danske økonomi har oplevet vækst i otte år i træk. Den gennemsnitlige vækst målt i BNP i 
faste priser fra 1994-2001 lå på 2,9 % sammenlignet med EU-gennemsnittet på 2,5 %. Det 
lykkedes regeringen at afværge den truende mangel på arbejdskraft og overophedning i tide, 
hvilket gjorde det muligt for økonomien at fortsætte sin stabile vækst i løbet af disse år.  

Den indsprøjtning, der i 1993 blev givet til den indenlandske efterspørgsel ved hjælp af 
budgetmæssige instrumenter, var startskuddet til en periode med vedvarende vækst. I 1998 
vedtog den danske regering foranstaltninger til at dæmpe den indenlandske efterspørgsel, nemlig 
Pinsepakken. Disse foranstaltninger dæmpede den økonomiske vækst og, hvad der er endnu 
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vigtigere, de ændrede strukturen fra at være baseret på indenlandsk efterspørgsel til at være 
baseret på eksport. Efter en mindre afmatning i 1999 steg væksten igen i 2000 takket være den 
stigende efterspørgsel på eksportmarkederne under de gunstige globale forhold samt 
investeringer på det private ejendomsmarked, hovedsageligt som følge af reparationer efter 
orkanen i december 1999.  

I 2001 havde den amerikanske og den tyske afmatning en negativ indvirkning på Danmarks 
vækst med det resultat, at BNP i faste priser steg med 1,3 %, hvilket var mindre end forventet i 
opdateringen af konvergensprogrammet fra 2000 (1,8 %). Eksporten faldt drastisk, mens det 
private forbrug igen steg efter en periode med langsom vækst, hvilket bidrog til at holde den 
generelle vækstrate i økonomien oppe.  

Diagram 1: Bruttonationalprodukt 1990-2005 

(årlig ændring i mængde, %) 

Kilde: Eurostat, Konvergensprogram 

Den danske økonomi blev allerede før den 11. september ramt af konjunkturnedgang. 
Terrorangrebet forværrede de økonomiske forhold i Danmark, da væksten hos de vigtigste 
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den nye VK-regering de økonomiske prognoser i det opdaterede konvergensprogram fra januar 
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2003. Til sammenligning forventes økonomien i EU at stige med 1,4 % i 2002 og med 2,9 % i 
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økonomi, der står for 20 % af den danske eksport – er en risikofaktor, som vil få stor indflydelse 
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har genvundet tilliden i løbet af de seneste måneder, hvilket tyder på en optimisme, som måske 
delvist udspringer af regeringsskiftet. Desuden forventes købekraften at stige som følge af 
lønstigninger og aftagende inflation. Der vil også være mindre skattelettelser i 2002, hvilket 
sammen med den faldende rente vil medføre en højere disponibel realindkomst. Investeringerne 
forventes at stige med cirka 3 % i 2002 som følge af den boligpakke, som regeringen indførte 
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Den lavere rente og det forventede internationale opsving vil sandsynligvis øge BNP-væksten til 
2,4 % i 2003 ifølge 2001-opdateringen. Vækstraten er beskeden sammenlignet med EU samlet 
set på grund af den allerede lave arbejdsløshed og Danmarks begrænsede vækstpotentiale. 

Betalingsbalancen 

Danmark er en lille, åben økonomi, som er meget afhængig af udenrigshandel, og som derfor har 
stor interesse i den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser over landets grænser. 
Udenrigshandlen udgør cirka to tredjedele af BNP og foregår hovedsageligt med de andre EU-
lande.  

Overskuddet på handelsbalancen og på betalingsbalancens løbende poster svandt ind i løbet af 
1994-1998, hvor væksten blev drevet af den indenlandske efterspørgsel. Der var i 1998 
underskud på betalingsbalancens løbende poster, hvilket var en af de største årsager til 
vedtagelsen af Pinsepakken. Underskuddet over for udlandet blev korrigeret, og overskuddet på 
betalingsbalancens løbende poster blev genoprettet i 1999, da eksporten blev en mere væsentlig 
vækstfaktor. Overskuddet blev fastholdt i 2000 og 2001 på linje med målsætningerne i det 
oprindelige konvergensprogram. Selv om den globale økonomiske afmatning klart har påvirket 
den danske eksport, blev 2001 bedre end forventet. Årsagen er, at den danske eksports 
sammensætning ikke er særlig sårbar over for konjunkturmæssige udsving. Dette skyldes til dels, 
at it-produkters andel af den danske eksport er meget lav, samt at eksporten af 
landbrugsprodukter, herunder især svinekød, steg efter udbruddet af mund- og klovsyge. 

Handelsbalancen og betalingsbalancens løbende poster forventes fortsat at udvise et overskud i 
løbet af de næste år, hvilket er i overensstemmelse med målene i 2001-opdateringen af 
konvergensprogrammet. For 2002 forudser man i opdateringen et overskud på de løbende poster 
på 2,9 %, som stiger til 3,2 % i 2003. Eksporten forventes at stige med 1,5 % i 2002 og med 2,3 
% i 2003. Eksporten forventes imidlertid at stige langsommere end væksten på 
eksportmarkederne, eftersom enhedslønomkostningerne forudses at stige i forhold til de største 
konkurrentlande. Derfor er det sandsynligt, at Danmark vil miste markedsandele. Det er derfor 
vigtigt at fokusere på tiltag, der kan nedbringe de danske lønomkostninger til et niveau, der 
svarer niveauets hos dets handelspartnere.  

 

Diagram 2: Danmarks handelsbalance og betalingsbalancens løbende poster 1990-2001 

(% af BNP) 

Kilde: Eurostat, Konvergensprogram 
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Inflation 

Den danske inflation var beskeden i 1990’erne, hvor gennemsnittet kun var på 2,3 %, langt under 
gennemsnittet i EU. Forbrugerpriserne steg imidlertid hurtigere i Danmark i 1999-2000 end i EU 
samlet set. Ud over de høje brændstofpriser og den svage euro, som den danske krone var bundet 
til, bidrog lønstigningerne til den højere inflation.  

Inflationsforskellen begyndte at svinde ind i slutningen af 2000 og var helt væk i starten af 2001. 
Dette skyldtes to faktorer. De lavere prisstigninger i Danmark skubbede den gennemsnitlige 
stigningstakt i den danske HICP ned under 2,5 %, mens en stærkere prisdynamik i andre 
medlemsstater hævede den gennemsnitlige inflation langt op over ECB’s mål på 2 %. Dermed 
forblev den danske HICP-inflationsrate lavere end EU-gennemsnittet i det meste af 2001, på 
trods af at lønningerne steg hurtigere end i de foregående år. Yderligere fald i oliepriserne, en 
mindre opskrivning af kronen samt regeringens løfte om ikke at hæve punktafgifterne vil 
sandsynligvis betyde, at denne udvikling fortsætter i 2002. 

Diagram 3: Dansk inflation 1996-2005 

(Harmoniseret forbrugerprisindeks, årsgennemsnit, procentvis ændring pr. år) 

Kilde: Eurostat, Konvergensprogram 

Prognosen i konvergensprogrammet svarer til Kommissionens prognose fra november 2001. Der 
forventes en inflationsrate på 1,7 % i 2002, og denne forventes at stige en smule i 2003 til 2,0 %. 

Diagram 4: Årlig inflation i 2000-2001 

(HICP-ændring over 12 måneder, %) 

Kilde: Eurostat 
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Arbejdsløshed 

Efter at have nået sit højeste niveau på ca. 10 % i 1993, ifølge den fælles definition, der anvendes 
af Eurostat, er den danske arbejdsløshed faldet til 4,6 % i 2001. Det er en af de laveste i Den 
Europæiske Union, og på trods af den nuværende økonomiske nedgang, er arbejdsløsheden 
stadig ikke steget. En del af forklaringen er, at erhvervslivet har tøvet med at fyre medarbejdere, 
da det har forventet et hurtigt opsving, samt af frygt for, at det da ville blive vanskeligt at 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft som følge af det stramme arbejdsmarked. Den årlige 
løninflation er imidlertid blevet fastholdt på omkring eller under 4 %, hvilket bestyrker 
formodningen om, at de strukturelle forbedringer i skatte- og arbejdsmarkedslovgivningen har 
givet mulighed for at opnå en lavere løninflation ved en given arbejdsløshedsprocent end før.  

Afmatningen i aktivitetsniveauet vil lette situationen på arbejdsmarkedet i 2002. I betragtning af 
at virksomhederne allerede har problemer med at ansætte nye medarbejdere, forventes det 
imidlertid, at afmatningen vil komme til udtryk i lavere vækst i arbejdsproduktiviteten snarere 
end i højere arbejdsløshed. Kommissionen regner med, at arbejdsløsheden vil stige en smule fra 
4,6 % til 4,7 % i 2002. Arbejdsmarkedet forbliver dermed stramt med en forventet lønvækst på 
omkring 4 % årligt ifølge den seneste opdatering af konvergensprogrammet. 

Diagram 5: Arbejdsløshedsprocent 1990-2005 

Kilde: Eurostat, Konvergensprogram 

Den danske krones valutakurs 

Eftersom udenrigshandlen er af afgørende betydning, har det vigtigste mål for den økonomiske 
politik altid været at opretholde en stabil valutakurs. Det nuværende mål for pengepolitikken er 
at støtte Danmarks fastkurspolitik over for euroen. Den danske krone deltager i 
valutakursmekanismen (ERM II) inden for en snæver udsvingsmargen på +/- 2,25 % omkring 
centralkursen på 7,46038 DKK til 1 EUR.    

I den seneste tid er den korte rente blevet reguleret i overensstemmelse med ændringerne inden 
for euroområdet. Kronen er forblevet relativt stabil uden at have været udsat for noget betydeligt 
pres. Fastkurspolitikken er et vigtigt instrument til sikring af lav inflation, da den lave 
inflationsrate i euroområdet fungerer som et anker for de danske inflationsforventninger. På 
grund af de sunde offentlige finanser og den lave inflation er der ikke grund til at forvente, at 
kronen vil blive udsat for spekulation i nær fremtid. 

Den lange rente 

Fastkurspolitikken betyder, at Danmarks Nationalbank i praksis skal følge Den Europæiske 
Centralbanks handlinger meget nøje. Derfor skal den justere renten, når ECB gør det. Den lange 
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rente, som måles på baggrund af renten på tyske 10-årige statsobligationer, har været marginalt 
højere end renten i resten af EU siden 1998. Spændet mellem den danske rente og gennemsnittet 
i euroområdet var størst i 2000 før folkeafstemningen om dansk medlemskab af euroområdet. 
Siden da er forskellen reduceret til 10 basispoint pr. måned og er endda nogle gange svundet helt 
ind. Sammenlignet med den tyske statsobligation har præmien været stabil på 30 basispoint siden 
november 2000. Eftersom den danske økonomi i øjeblikket følger konjunkturerne i resten af 
Europa mere end nogensinde før, er renten nu mere nyttig og relevant som stabilisator.  

Budgetunderskud 

Den offentlige sektor spiller en vigtig rolle i dansk økonomi. Omkring 33 % af arbejdsstyrken er 
beskæftiget i den offentlige sektor, det offentlige forbrug beløber sig til næsten 25 % af BNP, og 
skattebyrden er over 50 % af BNP. Udviklingen i de offentlige budgetter er derfor særdeles 
afhængig af udviklingen i den økonomiske aktivitet. I 1990’erne skiftede billedet fra vedvarende 
underskud i første halvdel af årtiet til et klart overskud hen imod slutningen. Efter det første 
beskedne overskud i 1997 nåede nettolåntagningen op på 2-3 % af BNP i 1999, hvilket 
regeringen havde sat sig som langsigtet mål. Et overskud realiseret i løbet af konjunkturperioden 
skulle give mulighed for at nedbringe den offentlige gæld og på denne måde mindske det pres, 
som den aldrende befolkning medførte.  

Selv om resultatet både i 2000 og 2001 blev noget mindre end forventet, blev der fastholdt et 
klart overskud. Statens saldo forventes at svinde mere ind i 2002 som følge af gennemførelsen af 
store skattenedsættelser som en del af Pinsepakken. Disse skattenedsættelser anslås til at udgøre 
omkring 0,3 % af BNP. Det offentlige forbrug forventes imidlertid at blive beskedent, 1,3 % i 
2002 og kun 0,7 % i 2003. Man regner med, at den nye regering i lyset af valgløfterne om en 
fastfrysning af skatten vil køre en strammere udgiftspolitik end sin forgænger, hvilket har ført til 
forventninger om, at stigningen i beskæftigelsen i den offentlige sektor vil blive mindre end 
antaget.  

Diagram 6: Offentlig saldo 

(nettolåntagning -/nettolångivning +) 

Kilde: Eurostat, Konvergensprogram 
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Offentlig gæld 

Statens gæld voksede i en lang periode og toppede med 78 % af BNP i 1993. Siden da er gælden 
faldet støt i overensstemmelse med regeringens langsigtede mål. Ved at begrænse stigningen i de 
offentlige omkostninger og opretholde et budgetoverskud på 2-3 % af BNP i perioden 2000-2010 
forventer regeringen at opnå en væsentlig nedsættelse af den offentlige gæld. På grund af de 
reducerede rente- og afdragsbetalinger vil presset på de offentlige finanser som følge af den 
aldrende befolkning lette. I det opdaterede konvergensprogram antages den offentlige gæld at 
fortsætte sit gradvise fald og nå 40 % af BNP i 2003. 

Diagram 7: Offentlig konsolideret bruttogæld 1990-2005 

(% af BNP) 

Kilde: Eurostat, Konvergensprogram 

 

Strukturreformer 

Strukturpolitikken sigter på at garantere betingelserne for balanceret vækst. Det er i Danmark 
særdeles vigtigt, at arbejdsmarkedet reformeres, da det ikke er sandsynligt, at 
befolkningstilvæksten vil være tilstrækkelig til at realisere regeringens vækstmål. Idéen er at 
kombinere en stor velfærdsstat med konkurrenceprægede markedsvilkår med henblik på at opnå 
økonomisk lighed samt effektivitet. 

Arbejdsmarkedet 

Den danske beskæftigelsesprocent og erhvervsfrekvens ligger cirka 10 procentpoint over EU-
gennemsnittet. Med ca. 72 % af kvinderne i den arbejdsdygtige alder i arbejde har Danmark en 
af de højeste beskæftigelsesprocenter for kvinder i EU. Mens erhvervsfrekvensen har været 
nogenlunde stabil, er den fuldtidsækvivalente beskæftigelse steget i slutningen af 1990’erne. På 
trods af en faldende arbejdsløshed har den generelle erhvervsfrekvens stort set været stabil i 
sidste halvdel af 1990’erne. Langtidsledigheden og ungdomsarbejdsløsheden er lav 
sammenlignet med de fleste andre medlemsstater. Det betyder, at yderligere økonomisk vækst 
kan blive begrænset af manglen på arbejdskraft.  

Regeringen fokuserede meget på at øge effektiviteten af de aktive arbejdsmarkedspolitikker, og 
faldet i den strukturelle arbejdsløshed i det seneste årti er en bemærkelsesværdig bedrift. Det har 
frigjort et vigtigt vækstpotentiale i økonomien. I fremtiden vil det blive vanskeligere at øge 
beskæftigelsen ved at reducere arbejdsløsheden.  
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Den danske regering erkender i konvergensprogrammet disse udfordringer og bekræfter 
målsætningen om at gennemføre reformer, der skal øge udbuddet af arbejdskraft. Målsætningen 
er en stigning i den samlede arbejdsstyrke på 50.000 personer indtil 2005. I de senere år har det 
været afgørende at reformere skatte- og understøttelsessystemet, så det kan betale sig at arbejde. 
Nogle af de vigtigste elementer i de planlagte fremtidige reformer omfatter en stramning af 
rådighedskriterierne for de arbejdsløse og en reduktion af den maksimale understøttelsesperiode.  

Det at gøre arbejdsmarkedet ”rummeligt” vil sandsynligvis fortsat have en høj politisk prioritet, 
da arbejdsmarkedet er relativt stramt, og da der i fremtiden vil være et pres som følge af den 
demografiske udvikling. Et af tiltagene kan være at reducere andelen af de personer, der forlader 
arbejdsmarkedet, som drager fordel af efterlønsordninger. Derfor indledes der snart en reform af 
efterlønsordningerne for de 60-66-årige, som har til formål at afholde folk fra at gå på efterløn i 
de kommende år. Regeringen ser også integrationen af indvandrerne som en kilde til arbejdskraft 
i fremtiden. De seneste forslag fokuserer på at styrke incitamentet til at tage et arbejde ved at 
nedsætte understøttelsen til de nytilkomne på arbejdsmarkedet. En anden mulighed er at forbedre 
kvaliteten af det nu obligatoriske treårs introduktionskursus om det danske samfund, som 
omfatter danskundervisning og træning og uddannelse, der skal forbedre indvandrerens 
muligheder for at få arbejde. Endvidere ville det være gunstigt at gøre større bestræbelser på at 
sikre, at de kvalifikationer, som indvandrerne har opnået i deres hjemlande, kan bruges i 
Danmark.  

Beskatning 

Det danske skattetryk er et af de højeste i EU, skatteindtægterne udgjorde i 2000 omkring 56 % 
af BNP. Den nye regering lægger vægt på at sænke det høje skattetryk og har lovet en 
fastfrysning af direkte og indirekte skatter.  

I de senere år er der gennemført en række skattereformer som en del af Pinsepakken. Formålet 
med reformpakken var at ændre skattestrukturen, således at skattebyrden blev flyttet fra 
arbejdsindkomst til miljøafgifter, og udvide grundlaget for selskabsbeskatning, mens 
skatteniveauet samtidig blev sænket. Pinsepakken blev vedtaget i 1998 og gennemført i 1999-
2002. Tiltagene omfatter: 

• Sænkning af marginalskatten for personindkomst, især for personer med lave indkomster, 
mens marginalskatten for de højeste indkomster blev hævet fra 62 % til 63 % mellem 1999 
og 2002; 

• Sænkning af selskabsskatten fra 32 % til 30 % i 2001, mens skattegrundlaget blev udvidet 
med henblik på at ændre strukturen for selskabsbeskatning; 

• Sænkning af rentefradragene, gennemført mellem 1999 og 2001; 

• Mindre stigning i ejendomsskatten; 

• Stigninger i miljøafgifterne. 

Kommunerne har ret til at hente indtægter gennem kommunale skatter for at finansiere deres 
aktiviteter. Derfor har regeringen indgået aftaler med dem om at supplere sine skattereformer og 
undgå overdrevet forbrug på lokalt plan. 

Pensionssystemet 

Det er vigtigt effektivt at håndtere presset på den offentlige sektor, især med hensyn til 
pensionssystemet, da den demografiske udvikling snart vil virke som en bremse på væksten. I 
1999 blev reglerne om efterløn strammet op. Endvidere blev der i løbet af 1990’erne gennemført 
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en række reformer af pensionssystemet, men der er stadig ikke foretaget nogen omfattende 
revidering af systemet. 

Det demografiske pres skal imødegås ved at opnå årlige overskud på 2-3 % af BNP indtil 2010 
med den eksisterende særlige pensionsordning.  Regeringens foreslår at ændre ordningen fra en 
udligningsskat til en obligatorisk, individuel ordning, hvilket sænker niveauet for og kravet til de 
offentlige finanser med 0,5 % af BNP fra og med 2001.  

 

Politisk baggrund 

Det politiske system 

Danmark er et konstitutionelt monarki, der bygger på Grundloven fra 1849. Den regerende 
monark, Dronning Margrethe II, besteg tronen i 1972. Den lovgivende magt ligger hos et 
parlament med ét kammer – Folketinget.  Folketingets 179 medlemmer, herunder to fra Færøerne 
og Grønland, vælges for fire år ad gangen på baggrund af forholdstalssystemet.  Det seneste 
folketingsvalg blev afholdt i november 2001. 

Danmark ledes af en VK-koalitionsregering under ledelse af statsminister Anders Fogh 
Rasmussen. Regeringen har ikke flertal i Folketinget og er afhængig af samarbejde med andre 
partier for at kunne vedtage lovgivning. Først og fremmest har regeringen i mange tilfælde brug 
for støtte fra det indvandrerkritiske Dansk Folkeparti, der ligger på den yderste højrefløj, for at 
sikre sig et flertal.  Der er tolv partier i Folketinget med Socialdemokratiet som det største 
oppositionsparti.  
 

Tabel 2: Resultat af valget i november 2001 

Politisk parti Antal mandater 
Socialdemokratiet 52 
Socialistisk Folkeparti 12 
Det Radikale Venstre 9 
Enhedslisten 4 
Venstre, Danmarks Liberale Parti 56 
Det Konservative Folkeparti 16 
Dansk Folkeparti 22 
Kristeligt Folkeparti 4 
Det Republikanske Parti 
(Tjodveldisflokkurin) 

1 

Folkeflokken 1 
Siumut 1 
Inuit Ataqatigiit  1 

 

Den offentlige mening 

Den seneste Eurobarometer-undersøgelse, hvori den offentlige mening om forskellige emner 
vedrørende Den Europæiske Union analyseres, blev udført i alle medlemsstater i efteråret 20011. 

I henhold til undersøgelsen mener 62 % af danskerne, at deres lands medlemskab af EU er 
”positivt”, mens 15 % mener, at det er ”negativt”. Danskerne er derfor mere positivt indstillet 
over for at støtte deres lands medlemskab af EU end den gennemsnitlige EU-borger (54 % for, 
12 % imod).   
                                                 
1 Når den fuldstændige rapport offentliggøres, kan den findes på 
http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/eb/eb56/eb56.html 
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Analysen af, hvordan støtten har ændret sig siden foråret 2001, viser, at en stigende del af 
befolkningen er for euroen. I foråret 2001 var 40 % for den fælles valuta, mens det tilsvarende 
tal for efteråret 2001 var 47 %. Den del af befolkningen, der er imod euroen, faldt til 48 % (-8) 
sammenlignet med forårets undersøgelse, men dette er stadig det næsthøjeste tal i EU-landene og 
klart højere end gennemsnittet i EU. 

 

Tabel 3: Holdning til euroen, efteråret 2001 

 For (%) Imod (%) Ved ikke (%) 

Danmark 
47 48 5 

EU-gns. 
61 30 9 

Kilde: Eurobarometer56 

Med hensyn til støtten til udvidelsen viser resultatet, at den offentlige mening varierer betydeligt 
i medlemsstaterne. Hvor 74 % af grækerne er for udvidelsen, er det kun 39 % af franskmændene, 
der har en positiv holdning til dette. I hele EU er 51 % af de adspurgte for en udvidelse, mens 30 
% er imod. I Danmark er støtten høj. 69 % er for en udvidelse, mens 24 % er imod.  

I forhold til Danmarks forbehold for Maastricht-traktatens fælles forsvarspolitik og forsvar er det 
værd at bemærke, at den danske støtte til en fælles forsvars- og sikkerhedspolitik er steget med 
5 % til 65 % sammenlignet med den Eurobarometer-undersøgelse, der blev gennemført i foråret 
2001.  Med 29 % imod ligger støtten stadig et godt stykke under de 73 % for hele EU’s område 
(17 % imod).  
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Bilag: Spørgsmålet om medlemskab af euroområdet 

Af de lande, der er ”udenfor”, er Danmark det mest integrerede i Den Europæiske Union. Det er 
en lille, åben økonomi, der har ca. 66 % af sin handel inden for Europa. Der synes derfor at være 
stærke argumenter for, at Danmark skulle indføre den fælles valuta, og beslutningen om at 
fastholde kronen over for euroen inden for de snævre ERM2-bånd har været fornuftig, ja næsten 
nødvendig.  

Den 28. september 2000 afholdtes en folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skulle søge om 
medlemskab af euroområdet. Selvom det danske økonomiministerium udarbejdede en rapport 
om medlemskab af euroområdet, hvori det konkluderedes, at et medlemskab overordnet ville 
have en positiv virkning, og trods bred opbakning til det danske medlemskab fra regeringen samt 
fra de store oppositionspartier og erhvervslivet og fra fagforeningslederne, blev resultatet et 
”nej” til medlemskabet med 53 % af stemmerne imod. Havde afstemningen kun drejet sig om de 
økonomiske aspekter ved et medlemskab af ØMU, ville ”Ja”-siden sikkert have vundet. Men 
politiske spekulationer, navnlig frygt for tab af suverænitet, – gjorde udslaget1. 

På det seneste og navnlig siden indførelsen af eurosedler og -mønter har den danske holdning 
imidlertid ændret sig. I en offentlig meningsmåling, der blev gennemført blot en uge efter 
årsskiftet, var 57 % af de adspurgte for en europæisk valuta, mens 34 % var imod. Allerede i 
Eurobarometer-undersøgelsen i efteråret 2001 var der en ændring til fordel for den fælles valuta. 
Resultatet var en stigning på 7 % (til 47 %) for og et fald på 8 % (til 48 %) imod euroen i forhold 
til foråret 2001. 

Spørgsmålet om, hvorvidt der skal afholdes endnu en folkeafstemning allerede i 2003, er nu 
hurtigt ved at blive et emne i den politiske debat. Statsminister Anders Fogh Rasmussen er stærkt 
proeuropæisk og vil gerne føre Danmark ind i Euroland. Fortalerne argumenterer, at de rigtige 
omstændigheder for en vurdering på basis af en teoretisk og fuldstændig praktisk baggrund snart 
vil være til stede, og at mange danskere nu fortryder deres beslutning om at stå uden for 
eurozonen. Modstanderne fastholder på den anden side, at det er uhensigtsmæssigt at afholde en 
ny afstemning uden nye argumenter eller nye medlemmer af ØMU. Det er rimeligt at antage, at 
en folkeafstemning ikke er politisk gennemførlig, før Sverige og Det Forenede Kongerige træffer 
beslutning i sagen.  

Ifølge rapporter accepteres euroen som betalingsmiddel mange steder i København. Omkring 75 
% af det danske erhvervsliv har tilkendegivet, at de er villige til at gennemføre transaktioner i 
den nye valuta. Det synes uundgåeligt, at euroen vil blive anvendt som parallelvaluta, uanset om 
Danmark på et tidspunkt vælger at deltage fuldt ud i møntunionen eller ej. Det sidste skridt fra 
ERM til fuld deltagelse vil være endnu mere opnåeligt efter sommerferien. Når danskerne vender 
tilbage fra det europæiske kontinent vil de være vant til at bruge eurosedlerne og -mønterne, 
hvilket kan få dem til at føle sig isolerede, når de står uden for ØMU.  

Der er derfor udsigt til, at euroen kan anvendes på konventionel vis i Danmark, og 
konvergenskriterierne udelukker ikke dansk deltagelse. Hvis man lægger den tætte økonomiske 
integration med eurozonen til de gunstige betingelser, er det kun uviljen mod en tættere politisk 
union, der står i vejen for det uigenkaldelige sidste skridt mod møntunionen. 

                                                 
1 “The Eurozone in action - changes and challenges”, forskningsrapport af Economist Intelligence Unit, London 
2000. 
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Briefings i Serien Økonomiske Anliggender 
Nedenstående publikationer kan findes on-line på Internettet: http://www.europarl.ep.ec/studies. Trykte eksemplarer kan fås ved henvendelse til 
den ansvarlige tjenestemand (se side 2) eller på fax nr.  (352) 43 00 27721. 
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