
Spm. nr. S 1015

Til økonomiministeren (12/1 2000) af:

Frank Dahlgaard (UP):

»Bliver levefoden (reallønnen) herhjemme alt i alt større eller mindre ved en dansk deltagelse i euroen?«

Begrundelse

Det hævdes fra unionspolitikeres side, at den økonomiske vækst bliver højere og grundlaget for højere realløn og levefod 

dermed bedre, hvis Danmark afskaffer kronen til fordel for den fælles europæiske valuta, euroen.

De hidtidige erfaringer peger dog ikke i den retning. Således har Danmark i seksårsperioden frem til 1999 haft en BNP-

vækst på det dobbelte af euroområdets, jf. side 21 i Nationalbankens årsberetning for 1998.

Hertil kommer, at BNP pr. indbygger (et typisk mål for levefoden) i ikkeeurolande som Danmark, Sverige, Norge, Island 

og Schweiz er klart højere end BNP pr. indbygger i euroområdet.

Der hersker alt i alt betydelig forvirring om, i hvilken retning en dansk eurotilslutning vil påvirke danskernes realløn og 

levefod.

Svar (19/1 2000)

Økonomiministeren (Marianne Jelved):

I de industrialiserede lande kan en stor del af forskellene i økonomisk velstand (levefod/realløn) landene imellem 

forklares med forskellige udviklinger i produktiviteten i de enkelte lande. I Danmark er produktiviteten målt ved BNP pr. 

arbejder i gennemsnit steget med 2 pct. pr. år over de sidste 10 år, hvilket er en relativt kraftig produktivitetsstigning. 

Den høje produktivitet i Danmark skyldes dels den løbende fornyelse og udbygning af produktionsapparat et, dels at 

arbejdsstyrken i Danmark over tiden har opnået et højt kvalifikationsniveau.

Også den førte fastkurspolitik har bidraget til velstand i Danmark. Herigennem er skabt et grundlag for lav inflation og 

dermed lave renter, hvilket forbedrer investeringsklimaet, og dermed bidrager til øget langsigtet vækst og beskæftigelse. 

Stabilisering af valutaforholdene fremmer endvidere virksomhedernes rammebetingelser i forbindelse med 

udenrigshandel.

Deltagelse i euroen vil yderligere grundfæste den danske fastkurspolitik og dermed sikre fortsat økonomiske stabilitet til 

gavn for den langsigtede vækst og beskæftigelse i Danmark, jvf. besvarelsen af spørgsmål S 1011.
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