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Det er nu endelig blevet forår i dansk økonomi. Flere kommer i job, eksporten er på vej frem 
og usikkerheden på retur.  

Væksten ventes at tiltage i de kommende år. Det sker samtidig med, at den internationale 
økonomi styrkes. Mange af vores vigtige samhandelspartnere er allerede inde i et egentligt 
opsving, og der er også tegn på fremgang i euroområdet.  

De danske virksomheders lønkonkurrenceevne er forbedret de senere år. Og i foråret er der 
indgået nye, ansvarlige overenskomster i den private sektor. Det kan styrke virksomhedernes 
mulighed for at hægte sig på fremgangen i udlandet. 

Dansk økonomi er godt på vej. Regeringens økonomiske politik hjælper med. Vi har gjort 
meget for at forbedre virksomhedernes rammevilkår. Ikke alene for virksomhedernes skyld, 
men fordi vi skal have Danmark helt ud af krisen. Holdbart – og så hurtigt som muligt. Rege-
ringens forslag til Vækstpakke 2014 følger i fodsporene fra aftalerne om Vækstplan DK med 
en række nye initiativer, der kan styrke erhvervslivets konkurrenceevne og samlet løfte vel-
standen i Danmark samt gøre det mere attraktivt at drive sin virksomhed og skabe arbejds-
pladser i Danmark.   

Der er også kommet bedre balance i danske familiers økonomi. Oprydningen efter det lånefi-
nansierede overforbrug i midten af 00’erne har taget tid. Men danske forbrugere ser nu mere 
lyst på fremtiden, og der et så småt tegn på, at privatforbruget er på vej op. Ikke på ryggen af 
en boligboble som i 00’erne, men forsigtigt og på niveau med den indkomstfremgang, der har 
været. 

Regeringen har taget ansvar for, at der er orden i den offentlige økonomi. Vi har understøttet 
aktiviteten i dansk økonomi efter tilbageslaget i 2008-09, men samtidig sørget for at bevare 
tilliden til de offentlige finanser i Danmark. Det har blandt andet betydet rekordlave renter på 
boliglån flere år i træk. Og nu er der udsigt til, at vi kan komme ud af EU-henstillingen. 

Vi skal have Danmark helt ud af krisen, og dansk økonomi er godt på vej.  
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1.1 Det aktuelle konjunkturbillede 
 
Der er efterhånden mange tegn på, at væksten er vendt tilbage i dansk økonomi. Produktio-
nen stiger i store dele af den private sektor, virksomheder og husholdninger ser positivt på 
fremtiden, og der er sket en tydelig bedring på arbejdsmarkedet. Der var i gennemsnit 10.000 
personer flere beskæftigede i 2013 end året før, mens fremgangen i løbet af året var på 
22.000 personer. Det skyldes helt overvejende jobskabelse i den private sektor. Den højere 
beskæftigelse afspejler sig i ledigheden, som er faldet til det laveste niveau i fire år. 
 
Grundlaget for fremgang i dansk økonomi er generelt blevet stærkere, og væksten i BNP 
ventes at tiltage til knap 1½ pct. i 2014 og 2 pct. i 2015, jf. figur 1.1. Arbejdsmarkedet styrkes 
yderligere, og beskæftigelsen ventes at stige med 16-17.000 personer om året, jf. figur 1.2. 
 
De bedre udsigter skal blandt andet ses på baggrund af, at genopretningen i euroområdet 
har fået godt fat, mens andre af Danmarks vigtige samhandelspartnere allerede er inde i et 
egentligt opsving. Fremgangen i udlandet giver mulighed for, at eksporten igen kan blive en 
væsentlig drivkraft for dansk økonomi. Eksporten hjælpes på vej af, at lønkonkurrenceevnen 
er blevet forbedret siden 2008. Samtidig er der gennemført økonomisk-politiske initiativer for 
at understøtte virksomhedernes konkurrencedygtighed. Med udspillet til Vækstpakke 2014 
bygges der videre på rækken af erhvervsrettede initiativer, der skal forbedre virksomheder-
nes vækstmuligheder og gøre det attraktivt at investere i danske arbejdspladser. 
 

Figur 1.1 
Vækst i BNP 
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Figur 1.2 
Stigning i beskæftigelsen (ekskl. orlov)  

11 12 13 14 15
-10

-5

0

5

10

15

20

-10

-5

0

5

10

15

20

1.000 personer 1.000 personer

Anm.: I figur 1.2 er der korrigeret for lockouten af lærere i 2013, som rent teknisk reducerer den offentlige 
(og samlede) beskæftigelse ekskl. orlov med ca. 4.000 personer på årsbasis i 2013.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Herhjemme er der tegn på, at det private forbrug er på vej op igen. Husholdningerne har i de 
seneste år holdt igen med forbruget. For nogle har det alene været en konsekvens af den 
generelle økonomiske usikkerhed. For andre har det været en helt nødvendig tilpasning oven 
på en periode med et for højt og delvist lånefinansieret forbrug og boliginvesteringer. Forbru-
get er nu blevet bedre afstemt med indkomsterne, og der er plads til, at det kan vokse om-
trent i takt med stigende indkomster i de kommende år.  
 
Boligmarkedet er også i fremgang. Der er dog regionale forskelle, og boligpriserne stiger især 
i og omkring de større byer. Tilpasningen efter de uholdbare boligprisstigninger frem til 2007 
ser dermed ud til at have fundet sted. Det vil også medvirke til at trække privatforbruget op.  
 
Udviklingen på boligmarkedet og i dansk økonomi mere generelt understøttes af de fortsat 
meget lave renter. Det afspejler i første omgang en lempelig pengepolitik i euroområdet. Men 
det er også betinget af troværdighed om den økonomiske udvikling og de offentlige finanser i 
Danmark, som blandt andet kommer til udtryk ved, at Danmark igennem hele perioden efter 
finanskrisen har fastholdt sin AAA-rating. 
 
Den økonomiske politik er i de seneste år tilrettelagt, så den understøtter aktiviteten i økono-
mien så meget som muligt inden for de finanspolitiske rammer, der følger af budgetloven, 
EU-henstillingen og EU’s finanspagt. Behovet for en lempelig finanspolitik mindskes i de 
kommende år i takt med, at fremgangen i dansk økonomi tager til. Finanspolitikken vil dog 
stadig være lempelig i prognoseperioden i den forstand, at niveauet for det offentlige forbrug 
og de offentlige investeringer ligger højt både i et historisk perspektiv og i forhold til det ni-
veau, som er foreneligt med finanspolitisk holdbarhed. 
 
Det faktiske offentlige underskud er bragt under 3 pct. af BNP i 2013 og forventes – på linje 
med vurderingen i EU-Kommissionens forårsprognose – ikke at overstige 3 pct. i 2014 og 
2015. På den baggrund er der udsigt til, at Danmark kan få EU-henstillingen ophævet i for-
bindelse med ECOFIN-mødet i slutningen af juni. I overensstemmelse med henstillingen er 
der også gennemført strukturelle budgetforbedringer på 1½ pct. af BNP i perioden 2011-13.  
 
Mulighederne for fremgang i produktion og beskæftigelse understøttes af, at der i de seneste 
år er gennemført en række reformer, som fremadrettet vil bidrage til øget arbejdsudbud og 
produktivitet, herunder skattereformen fra 2012, vækstplanerne for erhverv med international 
konkurrencekraft og initiativerne i Vækstplan DK. Reformerne styrker vækstpotentialet i øko-
nomien og gør et efterspørgselsdrevet opsving mere robust. 
 
 

1.2 Prognosen i hovedtræk 
 
Bedring i udlandet er en forudsætning for fremgang i dansk økonomi 
Der er sket en klar bedring i den økonomiske situation i euroområdet. For regionen som hel-
hed vendte væksten tilbage i foråret 2013 efter 1½ år med tilbagegang. Vendingen er især 
drevet af fremgang i tysk økonomi, men ved udgangen af 2013 var der også vækst i største-
delen af de øvrige eurolande. Bedringen i den økonomiske situation i de kriseramte eurolan-
de kommer også til udtryk ved, at tilliden til statsfinanserne er øget væsentligt. Sammen med 
ECB’s tilkendegivelse om, at centralbanken er villig til at intervenere ubegrænset til fordel for 
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statsobligationer i eurolande, har det ført til en tydelig indsnævring af rentespændet til Tysk-
land siden midten af 2012, jf. figur 1.3.  
 
Fremgangen i euroområdet ventes at tage til i styrke i år og næste år. Det skal blandt andet 
ses i lyset af gennemførelsen af en række strukturreformer, og at stramhedsgraden i finans-
politikken gradvis kan reduceres efter de seneste års budgetkonsolidering. Den lempelige 
pengepolitik i euroområdet forventes at blive fastholdt i prognoseperioden.  
 
Vigtige danske samhandelspartnere som Storbritannien og Sverige oplevede allerede sidste 
år forholdsvis høj vækst, og væksten i EU som helhed var noget større end i euroområdet. 
Opsvinget er også langt fremme i andre dele af verdensøkonomien. Det gælder blandt andet 
USA, hvor en midlertidig afmatning i starten af året som følge af en hård vinter ikke ændrer 
ved indtrykket af en robust underliggende fremdrift i økonomien. Den toårige budgetaftale fra 
december indebærer en fortsat stram finanspolitik, men har sammen med en suspension af 
gældsloftet frem til 2015 mindsket usikkerheden om den finanspolitiske kurs. Nedtrapningen 
af de ekstraordinære pengepolitiske lempelser er blevet påbegyndt og ventes at fortsætte i 
takt med stigende kapacitetsudnyttelse. Samtidig har den amerikanske centralbank signale-
ret, at renten fortsat holdes lav, så tilpasningen ikke utilsigtet bremser vækstforløbet i ameri-
kansk økonomi. 
 
Udsigterne for de nye vækstøkonomier er mere blandede. Væksten er stadig forholdsvis høj i 
Kina, mens interne ubalancer har ført til kapitaludstrømning fra blandt andet Argentina, 
Brasilien, Sydafrika og Tyrkiet. Samlet set vurderes væksten i verdensøkonomien at tiltage i 
prognoseperioden og i højere grad blive trukket af regioner, herunder særligt EU, hvor han-
delsintensiteten er høj. Det styrker eksportmarkedsvæksten og dermed vækstmulighederne 
for dansk eksport, jf. figur 1.4. 
 

Figur 1.3 
Lange renter 
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Figur 1.4 
Eksportmarkedsvækst 
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Kilde: IMF, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
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Fremgang i dansk økonomi 
Herhjemme er der også flere og efterhånden mere sikre tegn på en bedring. Den beskedne 
vækst i BNP på 0,4 pct. sidste år dækker over et markant fald i udvindingen i Nordsøen, som 
reducerede væksten i produktionen i den private sektor med ¾ pct.-point. Det slører indtryk-
ket af den underliggende fremdrift i økonomien. Ses der på udviklingen i privat BVT eksklusi-
ve råstofudvinding, var væksten 1,1 pct. sidste år. Fremgangen i store dele af den private 
sektor har således været noget højere, end BNP-tallene umiddelbart giver indtryk af, jf. figur 
1.5. I år og næste år vurderes produktionen i Nordsøen-produktionen kun at falde lidt. 
 
BNP-væksten ventes gradvist at tiltage og udgøre 1,4 pct. i år og 2,0 pct. i 2015. Bedringen i 
dansk økonomi skal ses i lyset af fremgang i udlandet. Det gælder især euroområdet, som af-
tager omkring en tredjedel af den danske eksport. På baggrund af udlandsudsigterne vurde-
res eksporten igen at kunne blive en væsentlig drivkraft for væksten fra 2014 og samtidig 
ventes tiltagende vækst i den indenlandske efterspørgsel, jf. figur 1.6.  
 
Fremgangen bidrager til en normalisering af konjunkturerne, men produktionen vil i progno-
seperioden fortsat ligge under niveauet for normal kapacitetsudnyttelse. De historiske erfa-
ringer peger også på, at genopretningen efter tilbageslag forbundet med en finansiel krise 
kræver længere tid. I Finansministeriets seneste mellemfristede fremskrivning af dansk øko-
nomi er det i den sammenhæng beregningsteknisk forudsat, at genopretningen af konjunktu-
rerne er tilendebragt omkring 2019. 
 

Figur 1.5 
BNP og privat BVT ekskl. råstofudvinding 
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Figur 1.6 
Vækstbidrag til dansk BNP  
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Anm.: I figur 1.6 er der korrigeret for importindholdet i eksporten og den indenlandske efterspørgsel.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Genopretning af ubalancer styrker fundamentet for vækst 
Muligheden for at hægte sig på fremgangen i udlandet er styrket af en forbedring af danske 
virksomheders konkurrenceevne siden 2008. Det afspejler primært en styrket produktivitet i 
forhold til udlandet. De seneste år har afdæmpede lønstigninger også hjulpet til, om end der 
fortsat er et efterslæb efter en lang årrække med højere lønstigninger i Danmark end i udlan-
det. Nye overenskomster trækker i retning af en fortsat afdæmpet lønudvikling i de kommen-
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de år. I prognosen er der skønnet en lønstigningstakt i den private sektor på omkring 2 pct. 
om året.  
 
Fremgangen i eksporten hjælpes også på vej af Vækstplan DK – herunder fremrykningen af 
en række skatte- og afgiftslettelser i medfør af aftalen om finansloven for 2014 – som styrker 
danske virksomheders konkurrencedygtighed gennem initiativer, der mindsker omkostninger 
og øger produktiviteten. Regeringen har i begyndelsen af maj fremlagt et udspil til Vækstpak-
ke 2014, der indeholder en række nye erhvervsrettede initiativer, som skal understøtte virk-
somhedernes konkurrencedygtighed yderligere, jf. boks 1.1. 
 

Boks 1.1 
Vækstpakke 2014, Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst 

Vækstpakke 2014 indeholder 89 konkrete tiltag, der kan styrke erhvervslivets konkurrenceevne og samlet 

løfte velstanden i Danmark med 6 mia. kr. i 2020. Initiativerne fordeler sig på fire indsatsområder: 

 

Nemmere og billigere at være virksomhed 

Lempelse af virksomhedernes PSO-omkostninger. Kortere sagsbehandlingstider. Færre administrative byr-

der og bedre erhvervsregulering. 

 

Styrket adgang til finansiering – flere vækstvirksomheder 
Fradrag for indskud i små virksomheder og lempelse af udbyttebeskatning for virksomheder. Forlængelse af 

Vækstlåneordningen og Eksportlåneordningen. Mere kapital til vækstvirksomheder. 

 

Lavere priser for forbrugerne og virksomhederne 

Forsyningssektoren effektiviseres for 3,3 mia. kr. i dialog med sektoren. Nationale særstandarder i bygge-

branchen harmoniseres. Konkurrencen i private serviceerhverv styrkes. 

 

Flere dygtige medarbejdere og mere avanceret produktion 

Styrket international rekruttering. Bedre voksen- og efteruddannelse. Flere praktikpladser.  

Danmarks Grundforskningsfond tilføres 3 mia. kr. Bedre rammer for avanceret produktion. 

 

 
Fremgangen i eksporterhvervene giver højere indkomster og øget kapacitetsudnyttelse og 
skaber dermed grundlag for øget forbrug og efterhånden også investeringer i den private sek-
tor. Væksten i den private indenlandske efterspørgsel har i de seneste år været afdæmpet, 
hvilket især afspejler en svag udvikling i det private forbrug og i boliginvesteringerne.  
 
Husholdningerne har siden 2007 holdt igen med forbruget i lyset af de generelt usikre øko-
nomiske udsigter. For nogle har det også været en nødvendig tilpasning i forbruget oven på 
en periode med et højt og i nogle tilfælde uholdbart lånefinansieret forbrug, som skabte et ef-
terfølgende konsolideringsbehov. Forbruget er siden da blevet tilpasset, og det samlede pri-
vatforbrug ligger i dag under de disponible indkomster, jf. figur 1.7. For nogle husholdninger 
kan der endnu være et vist konsolideringsbehov, men generelt forventes en fremgang i det 
private forbrug i de kommende år på linje med indkomsterne. Den relativt høje forbrugertillid 
gør et sådant forløb sandsynligt, jf. figur 1.8.  
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Figur 1.7 
Forbrugskvoten 
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Figur 1.8 
Forbrugertillid og udvikling i huspriser 
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Anm.: I figur 1.7 er forbrugskvoten opgjort på baggrund af et udtryk for den forbrugsbestemmende ind-
komst, som er mere snæver end husholdningernes indkomst ifølge nationalregnskabet, jf. afsnit 4.2.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Underliggende er der allerede tegn på, at det private forbrug er stigende. Ses der bort fra 
energiforbruget og modregninger af erstatninger efter stormene, var der en fremgang i privat-
forbruget sidste år.1 Stigende beskæftigelse og indkomster vil bidrage til yderligere fremgang 
i det private forbrug i år og næste år. Samtidig understøttes reallønnen og dermed forbruget 
af en relativt lav inflation. 
 
Boligmarkedet viser også tegn på fremgang, idet huspriserne i gennemsnit steg med 2½ pct. 
sidste år efter store fald i de forudgående år. Stigningen i huspriserne sker på baggrund af 
forholdsvis få handler, men bedringen på boligmarkedet afspejler sig også i, at antallet af 
tvangsauktioner er faldet fra et i forvejen lavt niveau, og at restanceprocenten på realkreditlån 
er faldet til det laveste niveau i fem år. Fremgangen på boligmarkedet dækker dog over bety-
delige regionale forskelle, hvor bedringen er mest fremtrædende i og omkring de store byer. 
Dette er i et vist omfang udtryk for strukturelle forskelle på boligmarkederne i de forskellige 
dele af landet. Kommuner med tilflytning har generelt et gunstigere lokalt boligmarked end 
kommuner med nettofraflytninger.  
 
Den generelle bedring på boligmarkedet antyder, at den langstrakte tilpasning i forhold til de 
uholdbare boligprisstigninger frem til 2007 er ved at være tilendebragt, og i gennemsnit ven-
tes der prisstigninger i samme størrelsesorden som sidste år i 2014 og 2015. Fremgangen på 

 

1 I nationalregnskabet er køb af forsikringsydelser en del af det private forbrug. Modregningen af udbetalte er-
statninger i købet af forsikringsydelser trykker isoleret set niveauet og væksten i privatforbruget i 2013 ned med 
knap ½ pct., mens væksten i privatforbruget i 2014 omvendt trækkes tilsvarende op. Korrigeret for denne tekni-
ske påvirkning vurderes privatforbruget at være vokset med knap ½ pct. i 2013 og at vokse yderligere med godt 
1¼ pct. i 2014. Det er på linje med vurderingen i decemberredegørelsen. 



Kapitel 1 Sammenfatning 
 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2014 15 

boligmarkedet vil efterhånden også kunne smitte af på det private forbrug og boliginvesterin-
gerne. 
 
Husholdningernes gæld, som især er knyttet til boliglån, har haft en særlig bevågenhed af 
EU, da den er blevet set som en potentiel makroøkonomisk ubalance. EU anerkender, at 
gældsniveauet i høj grad kan forklares ved landespecifikke strukturelle forhold, herunder det 
danske realkreditsystem og de i international sammenhæng store pensionsformuer. EU hæf-
ter sig i den seneste analyse af de makroøkonomiske udfordringer også ved, at husholdnin-
gernes økonomi hidtil har kunnet klare tilpasningen af huspriserne siden 2007. Derudover er 
konklusionen på forskellige stresstest og undersøgelser, at husholdningerne vil være mod-
standsdygtige i tilfælde af negative chok. På den baggrund kan husholdningernes gæld ifølge 
EU-Kommissionen ikke længere anses for at være en økonomisk ubalance, der kan udgøre 
en større risiko for realøkonomien og den finansielle stabilitet i henhold til EU’s procedure for 
makroøkonomiske ubalancer.  
 
Bedring på arbejdsmarkedet 
Fremgangen i dansk økonomi kan også ses på arbejdsmarkedet. Den samlede beskæftigel-
se (korrigeret for lockouten på lærerområdet) voksede med 10.000 personer fra 2012 til 
2013. Det dækker over en fremgang i løbet af sidste år på 22.000 personer, som helt overve-
jende er sket i den private sektor, hovedsageligt de private serviceerhverv. Tiltagende pro-
duktion ventes at trække en beskæftigelsesfremgang på 16-17.000 personer om året i år og 
til næste år, især i den private sektor, jf. figur 1.9.  
 
Det seneste års stigning i den private beskæftigelse skal ses i sammenhæng med den under-
liggende produktionsfremgang i den private sektor, når der ses bort fra råstofudvindingen i 
Nordsøen. Nordsø-produktionen er forholdsvis kapitalintensiv og har derved mindre betyd-
ning for beskæftigelsen end den øvrige private sektor. 
 

Figur 1.9 
Privat beskæftigelse 

1.750

1.800

1.850

1.900

1.950

2.000

2.050

2.100

1.750

1.800

1.850

1.900

1.950

2.000

2.050

2.100

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

1.000 personer 1.000 personer

Figur 1.10 
Bruttoledighed 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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På trods af fremgangen i beskæftigelsen skete der i 2013 et mindre fald i det samlede antal 
præsterede arbejdstimer som følge af lavere gennemsnitlig arbejdstid. Det skal blandt andet 
ses i sammenhæng med, at stigningen i beskæftigelsen er sket i serviceerhvervet, hvor der 
er mange deltidsjob, mens beskæftigelsen (af typisk fuldtidsansatte) i industrien aftog. Både 
den gennemsnitlige arbejdstid, antal præsterede timer og antal beskæftigede ventes at stige i 
takt med den ventede fremgang i dansk økonomi i de kommende år. 
 
Fremgangen i beskæftigelsen har bidraget til, at ledigheden er faldet til det laveste niveau i fi-
re år, jf. figur 1.10. Ledigheden har generelt været aftagende siden midten af 2012 – både 
når der ses på bruttoledigheden og på den stikprøvebaserede AKU-ledighed. Kontanthjælps-
reformen, der trådte i kraft 1. januar i år, har rent teknisk reduceret antallet af unge kontant-
hjælpsmodtagere, der indgår i bruttoledigheden. Samtidig er der imidlertid tegn på, at en lidt 
større andel af de unge kontanthjælpsmodtagere finder beskæftigelse sammenlignet med de 
foregående år. I takt med øget beskæftigelse ventes bruttoledigheden at aftage yderligere 
gennem 2014 og 2015 til et niveau omkring 130.000 personer eller 4½ pct. af arbejdsstyrken. 
 
Vækstbilledet uændret i forhold til december  
Udvalgte nøgletal i prognosen findes i tabel 1.1, mens bilagstabellen også indeholder en 
sammenligning med skønnene i Økonomisk Redegørelse, december 2013.  
 
Vurderingen af udsigterne for dansk økonomi er overordnet set uændret. Set over 2014 og 
2015 er vækstfremgangen samlet set på linje med decembervurderingen, og BNP vurderes 
at nå samme niveau i 2015 som skønnet i december. Det dækker over en marginal nedjuste-
ring af skønnet for BNP-væksten i 2014 og en opjustering i 2015.  
  
Udviklingen på arbejdsmarkedet har været mere positiv end forventet i december. På den 
baggrund er skønnet for beskæftigelsen opjusteret med 6.000 personer i både 2014 og i 
2015. Skønnet for bruttoledigheden er nedjusteret med 10.000 personer i 2014 og 9.000 per-
soner i 2015. Nedjusteringen skal både ses i lyset af en bedre udvikling på arbejdsmarkedet 
end ventet og den tekniske virkning af kontanthjælpsreformen, som ikke var indarbejdet i de-
cemberredegørelsen. 
 
Justeringerne i forhold til decemberprognosen er klart inden for den almindelige usikkerhed, 
der er i en prognose. Prognoser må grundlæggende siges at beskrive de samme vækstud-
sigter for økonomien, hvis de konkrete skøn for væksten ikke afviger mere end ¼-½ pct.-
point. Det må en vurdering af præcisionen i en prognose også tage hensyn til. Generelt 
kommer prognosen for BNP-væksten i Økonomisk Redegørelse godt ud i en sammenligning 
med andre institutioners prognoser, og i fire ud af fem tilfælde er Økonomisk Redegørelse i 
stand til at forudsige, om væksten aftager eller tiltager i styrke det efterfølgende år, jf. appen-
diks 5A. 
 
Vækstudsigterne er fortsat præget af en vis usikkerhed, om end risikobilledet er blevet mere 
balanceret. Risici knytter sig primært til udviklingen i euroområdet, hvor fremgangen stadig er 
skrøbelig. Et stemningsskifte – fx som en udløber af en mulig optrapning af geopolitiske 
spændinger som følge af situationen i Ukraine – kan sætte den økonomiske udvikling tilbage. 
Dansk økonomi vil i den situation kunne blive påvirket i kraft af en generel uro i Europa, mens 
den direkte påvirkning gennem samhandel med lande, som er parter i konflikter, er mindre.  
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Der er også usikkerhed knyttet til fremgangen i den indenlandske efterspørgsel. Det drejer 
sig i særdeleshed om det private forbrug, som trods stigende optimisme fortsat udvikler sig 
afdæmpet. Nogle husholdninger kan således fortsat have et udestående konsolideringsbe-
hov, som holder forbrugsudviklingen nede. Alternative forløb for den økonomiske udvikling er 
illustreret i boks 1.2. 
 

Boks 1.2 
Alternative scenarier 

Den forudsatte bedring i dansk økonomi skal blandt andet ses i lyset af vendingen i euroområdet, hvor tilli-

den er godt på vej tilbage, og den generelt bredere funderede genopretning i den globale økonomi.  

 

Væksten i udlandet kan blive stærkere end forudsat med mulighed for en mere positiv udvikling på de dan-

ske eksportmarkeder og i virksomhedernes investeringer. Omvendt kan en svagere international udvikling 

end forudsat hæmme den danske eksport. Husholdningernes og virksomhedernes forventninger til fremti-

den vil dermed svækkes og bremse væksten i den indenlandske efterspørgsel. Følsomheden over for æn-

drede forudsætninger er illustreret i to alternative scenarier. 

 

• Et positivt forløb, hvor udviklingen i udlandet løfter den danske eksportmarkedsvækst med 1 pct.-

point i 2014 og 2015 sammenlignet med hovedscenariet. Samtidig øges danske virksomheders in-

vesteringsomfang med 2 pct.-point i begge år for at kunne imødekomme en forventet stigning i ef-

terspørgslen. Det svarer til en lidt hurtigere genopretning af investeringskvoten mod sit historiske 

niveau, som det er set under tidligere konjunkturvendinger. 

 

• Et negativt forløb, hvor eksportmarkedsvæksten forudsættes at blive 1 pct.-point lavere i 2014 og 

2015, fx som følge af en svagere implementering af strukturreformer i euroområdet eller optrapning 

af geopolitisk usikkerhed, der svækker tilliden og forventningerne til fremgang og fører til lavere 

vækst. Væksten i det danske privatforbrug forudsættes i dette scenarie at blive ½ pct.-point lavere i 

begge år og erhvervsinvesteringerne 1 pct.-point lavere i begge år svarende til en langsommere 

genopretning af forbrugs- og investeringskvoterne mod de historiske niveauer. 

 

I det positive scenarie vil den større udlandsvækst og større investeringsomfang øge væksten i dansk BNP 

med omkring ¼ -½ pct.-point i både 2014 og 2015. Ledigheden vil samtidig være lavere og falde kraftigere 

igennem begge år. Den offentlige saldo vil blive forbedret som følge af større indtægter og færre udgifter af-

ledt af større aktivitet.  

 

I det negative scenarie vil BNP-væksten i Danmark falde med omkring ¼-½ pct.-point i både 2014 og 2015. 

Samtidig vil ledigheden være højere, og den offentlige saldo vil forværres, jf. tabel a. Scenariet tager ikke 

hensyn til en mulig finanspolitisk reaktion for at overholde krav i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. 

Tabel a  

  Negativt forløb Hovedscenarie Positivt forløb  

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Vækst i real BNP (pct.) 1,0 1,7 1,4 2,0 1,7 2,4 

Ledighed (pct.) 5,0 4,9 4,8 4,5 4,7 4,2 

Offentlig saldo (pct. af BNP) -1,6 -3,4 -1,4 -3,0 -1,3 -2,6 
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Tabel 1.1  
Udvalgte nøgletal   

 2012 2013 2014 2015 

Realvækst, pct.   

Privat forbrug -0,1 0,0 1,7 2,0 

Offentligt forbrug 0,4 0,8 1,2 0,9 

Offentlige investeringer 7,7 0,5 0,7 -7,9 

Boliginvesteringer -8,0 -5,0 3,3 2,2 

Erhvervsinvesteringer 0,8 4,8 0,7 6,0 

Lagerændringer (pct. af BNP) -0,3 0,2 0,0 0,0 

Eksport af varer og tjenester 0,4 1,2 3,8 4,8 

Import af varer og tjenester 0,9 1,7 4,3 4,9 

BNP -0,4 0,4 1,4 2,0 

    

Niveau, pct. af BNP    

Offentlig saldo -3,9 -0,9 -1,4 -3,0 

Betalingsbalancen 6,0 7,3 7,1 7,2 

    

Niveau, 1.000 personer    

Bruttoledighed (årsgennemsnit) 162 153 137 130 

Arbejdsstyrke, i alt 2.847 2.852 2.857 2.867 

Beskæftigelse (ekskl. orlov), i alt 2.728 2.734 2.755 2.771 

Beskæftigelse korrigeret for lærerkonflikt 2.728 2.738 2.755 2.771 

    

Stigning, pct.    

Huspriser (enfamiliehuse) -3,4 2,6 2,5 2,5 

Forbrugerprisindeks 2,4 0,8 0,9 1,6 

Timefortjeneste i privat sektor (DA’s StrukturStatistik) 2,0 1,4 2,0 2,2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 1 Sammenfatning 
 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2014 19 

1.3 Finanspolitikken og de offentlige finanser  
 
Finanspolitikken har i forlængelse af tilbageslaget i 2008-09 været tilrettelagt med henblik på 
at sikre sunde offentlige finanser og samtidig understøtte vækst og beskæftigelse mest muligt 
inden for de finanspolitiske rammer, der følger af budgetloven, EU-henstillingen og EU’s fi-
nanspagt. Samtidig har pengepolitikken været særdeles lempelig og renterne meget lave – 
og er det stadig. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik er med til at fastholde tilliden til 
den danske økonomi og dermed de lave renter til gavn for vækst og beskæftigelse. 
 
Finanspolitikken og de øvrige initiativer, der er igangsat siden 2012, understøtter aktivitetsni-
veauet med ca. ¼ pct. af BNP i hvert af årene 2012-14. Udgiftspolitikken er fortsat lempelig i 
den forstand, at udgifterne til offentligt forbrug og investeringer ligger højt i et historisk per-
spektiv og væsentligt over det niveau, der holdbart kan finansieres fremadrettet.  
 
I takt med at den økonomiske fremgang tager fart, vil der være behov for gradvist at trække 
den lempelige finanspolitik tilbage og dermed nærme sig det planlagte udgiftsniveau i 2020, 
som er i overensstemmelse med finanspolitisk holdbarhed. Det er vigtigt, at finanspolitiske 
lempelser under lavkonjunkturer efterfølgende modgås af finanspolitiske stramninger, efter-
hånden som konjunkturerne bliver bedre.  
 
I 2015, hvor væksten i BNP ventes at tage yderligere til, er det forudsat, at en normalisering 
af den lempelige finanspolitik påbegyndes, herunder at der sker en gradvis tilpasning fra de 
historisk høje offentlige investeringsniveauer i 2012-14. 
  
Med et forventet faktisk underskud på 3 pct. af BNP og et strukturelt underskud på 0,4 pct. af 
BNP i 2015 går den planlagte finanspolitik imidlertid fortsat helt tæt på de underskudsgræn-
ser, der følger af de finanspolitiske rammer. 
 
Udsigt til ophævelse af EU-henstillingen 
I de senere år har Danmarks EU-henstilling udgjort en særskilt rammebetingelse for finans-
politikken. De offentlige finanser er konsolideret fra 2010 til 2013 i overensstemmelse med 
henstillingen om, at der skal gennemføres strukturelle budgetforbedringer på 1½ pct. af BNP i 
perioden 2011-13. Samtidig er der på baggrund af EU-Kommissionens seneste prognose ud-
sigt til, at Danmark har indfriet henstillingens hovedkrav om at bringe underskuddet holdbart 
under 3 pct. af BNP og således kan få ophævet sin henstilling ved udgangen af juni, jf. boks 
1.3. 
 
Også i indeværende vurdering er der udsigt til, at det faktiske underskud er bragt under 3 pct. 
af BNP i overensstemmelse med henstillingen, idet det faktiske underskud opgjort på basis af 
EU-Kommissionens metode (den såkaldte EDP-form2) skønnes at udgøre 1,3 pct. af BNP i 
2014 og 2,9 pct. af BNP i 2015. 

 

2 EU-Kommissionen opgør den faktiske offentlige saldo på EDP-form, hvor EDP står for ”excessive deficit 
procedure”. Det er derfor også den opgørelsesmetode, som henstillingen knytter sig til. Forskellen mellem den 
offentlige saldo opgjort på henholdsvis EDP-form og efter nationalregnskabets principper – som er den opgørel-
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Boks 1.3 
Udsigt til at Danmark kan få ophævet sin EU-henstilling 

Danmark fik i 2010 en henstilling fra EU-Kommissionen på baggrund af udsigten til uforholdsmæssigt store 

underskud på den faktiske saldo. Hovedkravet i henstillingen var, at det faktiske underskud skulle bringes 

holdbart under 3 pct. af BNP senest i 2013. Ophævelse af EU-henstillingen kræver derfor som udgangs-

punkt, at regnskabsbaserede tal fra Danmarks Statistik (verificeret af Eurostat) viser, at det faktiske offentli-

ge underskud er bragt under 3 pct. af BNP i 2013. Herudover skal der på baggrund af EU-Kommissionens 

forårsprognose i 2014 være udsigt til, at de offentlige underskud forbliver under 3 pct. af BNP i både 2014 

og 2015. 

 

Danmarks Statistik har foreløbigt opgjort det faktiske offentlige underskud på EDP-form til 0,8 pct. af BNP i 

2013. Samtidig skønner EU-Kommissionen i forbindelse med sin forårsprognose i 2014 det faktiske under-

skud til 1,4 pct. af BNP i 2014 og 2,7 pct. af BNP i 2015. Der er på den baggrund udsigt til, at Danmark ef-

terlever hovedkravet i EU-henstillingen, hvilket er afgørende for, om henstillingen kan ophæves. Der træffes 

formelt beslutning om ophævelse af Danmarks EU-henstilling på møde i ECOFIN (ministerrådet sammensat 

af medlemslandenes økonomi- og finansministre) ultimo juni. 

 

 
På nationalregnskabsform ventes det faktiske underskud i 2014 at udgøre 1,4 pct. af BNP, 
mens der i 2015 ventes et betydeligt større underskud svarende til 3,0 pct. af BNP. Stignin-
gen i underskuddet fra 2014 til 2015 skyldes, at de faktiske underskud i 2013 og 2014 er re-
duceret som følge af en række midlertidige indtægtsforhold, herunder navnlig af engangsind-
tægter fra omlægningen af beskatningen af indestående på eksisterende kapitalpensioner. 
Engangsindtægterne er opgjort til 28½ mia. kr. i 2013 og skønnes med betydelig usikkerhed 
at udgøre 30 mia. kr. i 2014. Eksklusive de særlige midlertidige indtægter er underskuddet 
også i 2013 og 2014 meget tæt på eller lige over grænsen på 3 pct. af BNP, jf. figur 1.11.   
 
De betydelige faktiske underskud (ekskl. midlertidige indtægter) i 2013-15 skal blandt andet 
ses i lyset af konjunktursituationen, idet de offentlige finanser i Danmark er meget konjunktur-
følsomme. Samtidig afspejler udviklingen i de offentlige finanser, at udgiftspolitikken i alle tre 
år er lempelig målt i niveau, og at den økonomiske politik er planlagt med henblik på at un-
derstøtte aktiviteten i lyset af, at kapacitetsudnyttelsen i dansk økonomi er lavere end i en 
normal konjunktursituation. 
 
Underskuddene på den offentlige saldo frem mod 2015 indebærer, at den offentlige netto-
gæld øges fra ca. 6 pct. af BNP ved udgangen af 2013 til ca. 10 pct. af BNP i 2015, jf. figur 
1.12. ØMU-gælden ventes imidlertid at falde fra ca. 44½ pct. af BNP ved udgangen af 2013 
til ca. 43½ pct. af BNP i 2015. Det skal blandt andet ses i lyset af omplaceringer af statens 
aktiver, herunder en nedbringelse af statens og fondenes indestående i Nationalbanken og 
Den Sociale Pensionsfonds beholdning af realkreditobligationer frem mod 2015. Da disse 
beholdninger ikke modregnes i ØMU-gælden, vil reduktionen – alt andet lige – medføre, at 
ØMU-gælden reduceres. ØMU-gælden holder en bred sikkerhedsmargin i forhold til grænsen 
på 60 pct. af BNP ifølge EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. 

                                                                                                                                                        
se, der bruges i Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigten – har historisk været ret begrænset. Saldoen på EDP-form 
har således normalt udvist et lidt større overskud eller lidt mindre underskud end den nationalregnskabsmæssige 
opgørelse svarende til ca. 0,1-0,2 pct. af BNP, jf. Danmarks Konvergensprogram 2014.  
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Figur 1.11 
Faktisk saldo i 2013-15 på nationalregnskabs-
form 
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Figur 1.12 
Offentlig ØMU-gæld og nettogæld 
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Anm: I figur 1.11 er den faktiske saldo ekskl. særlige midlertidige indtægter korrigeret for engangsindtægter 
fra omlægning af eksisterende kapitalpensioner, omtegning af gennemsnitsrenteprodukter samt 
fremrykkede ordinære indtægter fra kapitalpensioner. I figur 1.12 er nettogælden tilbageført fra 1995 
med udviklingen i ØMU-gælden, idet der udelukkende findes officielle tal for nettogælden fra og 
med 1995. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Meget lille margin til budgetlovens grænse i 2015 
Med budgetloven må den årlige strukturelle saldo maksimalt udvise et underskud på ½ pct. af 
BNP, med mindre der foreligger exceptionelle omstændigheder. Underskudsgrænsen gælder 
i udgangspunktet ved fremsættelsen af finanslovforslaget for et givet finansår. På baggrund 
af de hensyn, der ligger bag bestemmelserne i budgetloven, betyder det dog ikke, at der i pe-
rioden efter fremsættelsen af finanslovforslaget kan gennemføres tiltag med væsentlige ne-
gative konsekvenser for den strukturelle saldo i det pågældende finansår.  
 
For det igangværende finansår – 2014 – er det strukturelle underskud beregnet til 0,7 pct. af 
BNP, og det strukturelle underskud er således øget med 0,2 pct. af BNP i forhold til vurderin-
gen i december. Det reviderede skøn for den strukturelle saldo i 2014 skal ses i lyset af den 
usikkerhed, der er forbundet med opgørelsen af den strukturelle saldo, herunder usikkerhed 
om skønnene for de faktiske indtægter og udgifter. Finanspolitikken for 2014 blev imidlertid 
planlagt inden for rammerne af budgetloven, og både ved fremsættelsen af finanslovforslaget 
for 2014 og ved vedtagelsen af finansloven for 2014 var den strukturelle saldo således i 
overensstemmelse med budgetlovens underskudsgrænse. Det reviderede skøn for 2014 af-
spejler primært lavere skøn for personskatteindtægterne. Hertil kommer, at forsyningssikker-
hedsafgiften (energiaftale 2012) ikke som oprindeligt planlagt gennemføres i 2014. 
 
For 2015 skønnes aktuelt et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP. Der er således frem 
mod finanslovforslaget for 2015 i august en meget lille margin til budgetlovens grænse. Det 
skal ikke mindst ses i lyset af, at de statslige loftsbelagteudgifter til overførsler på det nuvæ-
rende grundlag ventes at ligge lavere end forventet, da udgiftslofterne blev fastlagt sidste år. 
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Hvis de loftsbelagte overførselsudgifter stiger inden for eller op til delloftets grænse, vil den 
strukturelle saldo isoleret set svækkes. Finanspolitikken for 2015 fastlægges først endeligt 
ved finanslovaftalen for 2015. 
 
Finanspolitikken understøtter fortsat dansk økonomi 
De strukturelle underskud i 2014 og 2015 skal ses i lyset af, at udgiftspolitikken aktuelt – og 
generelt gennem kriseårene – har været meget lempelig i et historisk perspektiv og i forhold 
til, hvad der holdbart kan finansieres fremadrettet, jf. figur 1.13. Forbrugs- og investeringsud-
gifterne er i henholdsvis 2014 og 2015 ca. ¾ og knap ½ pct. af strukturelt BNP højere end 
udgiftsniveauet i 2020, hvor udgifterne svarer til deres holdbare BNP-andel. Den lempelige 
udgiftspolitik indgår i den samlede finanspolitik og dermed også udviklingen i den strukturelle 
saldo. Hvis udgiftspolitikken havde svaret til 2020-udgiftsniveauet, ville den strukturelle saldo 
således alt andet lige forbedres i forhold til de nuværende skøn svarende til forskellen mellem 
de planlagte udgiftsniveauer og det holdbare 2020-niveau, jf. figur 1.14.    
 
Udviklingen i den strukturelle saldo afspejler imidlertid ikke kun udgiftspolitikken, og fx skal 
forbedringen af den strukturelle saldo i 2013 blandt andet ses i lyset af indfasningen af skat-
testramninger i forbindelse med Forårspakke 2.0 (2009), Genopretningsaftalen (2010) samt 
finansloven for 2012. Hertil kommer, at der i forbindelse med skatteaftalen i 2012 er fremryk-
ket provenu fra pensionsbeskatningen, som ikke påvirker den økonomiske aktivitet. Redukti-
onen af den strukturelle saldo fra 2013 til 2014 afspejler primært lavere skatter og afgifter, 
herunder lempelser i Vækstplan DK (2013) og fremrykninger i forbindelse med finansloven 
for 2014. 
 

Figur 1.13 
Offentligt forbrug og offentlige investeringer 
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Figur 1.14 
Strukturel offentlig saldo 
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Anm.:  I figur 1.13 er den strukturelle saldo ved 2020-udgiftsniveau beregnet på baggrund af den planlagte 
strukturelle saldo og de offentlige investeringers og det offentlige forbrugs afvigelse fra 2020-
udgiftsniveauet i de enkelte år.  

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Konvergensprogram 2014 og egne beregninger. 
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Det høje forbrugs- og investeringsniveau gennem kriseårene har isoleret set været med til at 
understøtte økonomien, hvilket blandt andet skyldes, at der er fremrykket en række investe-
ringer til perioden 2012-14. Målt i forhold til det lempelige niveau i 2011 bidrager finanspolitik-
ken og en række øvrige tiltag3 fortsat til at understøtte BNP-niveauet i 2012-14 med ca. ¼ 
pct. af BNP årligt, jf. tabel 1.2. Det afspejler især et bidrag fra øvrige investeringer, som ved-
rører tiltag, der ikke påvirker de offentlige finanser. Et aftagende og efterhånden negativt bi-
drag fra finanspolitikken isoleret set (ekskl. de øvrige tiltag) skal blandt andet ses i lyset af det 
lempelige udgangspunkt i 2011 og den efterfølgende normalisering af udgiftsniveauerne. 
 
Aktivitetsbidraget i 2015 fra finanspolitikken og de øvrige tiltag fra og med 2012 skal blandt 
andet ses i lyset af aftagende virkninger af tidligere lempelser, og af at det offentlige investe-
ringsniveau gradvist tilpasses nedad mod et mere holdbart niveau i forhold til de høje offentli-
ge investeringsniveauer i 2012-14. Herudover er der også med fx investeringsvinduet og Bo-
ligJobordningen fremrykket private investeringer til 2013 og 2014 fra 2015, hvilket alt andet 
lige reducerer aktivitetsbidraget af finanspolitikken i 2015. Den endelige finanspolitik for 2015 

 

3 De øvrige tiltag dækker over investeringer, som foretages af offentlige selskaber mv., der i nationalregnskabet 
indgår i opgørelsen af de private investeringer og ikke påvirker den offentlige saldo. Investeringerne afspejler 
konkrete politiske beslutninger, men indgår ikke i opgørelsen af finanspolitikken i snæver forstand. 
 

Tabel 1.2 
Aktivitetsvirkning af finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag fra og med 2012 

Pct. af BNP 2012 2013 2014 2015 

Bidrag til BNP-niveau fra finanspolitik og øvrige tiltag siden 2012 i alt 0,3 0,2 0,2 -0,2 

Finanspolitik 0,2 -0,2 -0,2 -0,5 

- heraf finanseffekt inkl. flerårige virkninger 0,1 -0,5 -0,3 -0,4 

- heraf øvrig finanspolitik1)   0,1 0,3 0,1 -0,1 

Øvrige investeringer2) 0,1 0,3 0,4 0,3 

     

Bidrag til BNP-vækst fra finanspolitik og øvrige tiltag siden 2012 i alt 0,3 -0,1 0,1 -0,4 

                    

1)  Øvrig finanspolitik indregner et merbidrag fra investeringsvinduet, BoligJobordningen og selskabs-
skattelettelsen i forbindelse med Vækstplan DK, som ligger ud over den direkte provenuvirkning af 
ordningerne, som indgår i finanseffektberegningen. Der henvises til Vækstplan DK – Teknisk bag-
grundsrapport for beregningsforudsætningerne vedrørende aktivitetsvirkninger af BoligJobordningen 
og selskabsskattelettelsen. 

2)  Øvrige investeringer dækker over investeringer, som følger af energiaftalen, politisk aftalte stigninger 
samt fremrykninger af renovering af almene boliger i regi af Landsbyggefonden, et løft af klimainve-
steringer på spildevandsområdet i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2013 
samt fremrykning af aktiviteter i Femern Bælt som aftalt i forbindelse med Vækstplan DK.  

Kilde: Danmarks Statistik og egen beregninger. 
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fastlægges i forbindelse med økonomiaftalerne med kommuner og regioner i juni 2014 og fi-
nanslovaftalen for 2015 og kan derfor afvige fra det, der lægges til grund i fremskrivningen.  
 
Udviklingen i aktivitetsbidraget fra finanspolitikken og de øvrige initiativer skal ses i sammen-
hæng med konjunktursituationen. I takt med at den økonomiske fremgang tager fart, er der 
behov for gradvist at normalisere den lempelige finanspolitik, så udgifterne nærmer sig de ni-
veauer, der er planlagt i 2020-fremskrivningen og er i overensstemmelse med finanspolitisk 
holdbarhed. Det er vigtigt at sikre, at finanspolitikken er symmetrisk, således at finanspolitiske 
lempelser under lavkonjunkturer efterfølgende modgås af finanspolitiske stramninger under 
højkonjunkturer, jf. boks 1.4. 
  
Den planlagte finanspolitik skal desuden ses i sammenhæng med, at pengepolitikken fortsat 
er særdeles lempelig og renterne meget lave. Pengepolitikken bidrager således i betydeligt 
omfang til den aktuelle økonomiske aktivitet. Faldet i husholdningernes nettorenteudgifter har 
isoleret set øget den disponible indkomst fra 2009 til 2013 med 5½ pct. Renteniveauet kan 
ikke ses uafhængigt af finanspolitikken, og den ansvarlige linje i finanspolitikken er med til at 
fastholde tilliden til den danske økonomi og dermed også de lave renter til gavn for vækst og 
beskæftigelse. 
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Boks 1.4 
Finanspolitik og konjunkturstabilisering 

Et af de centrale hensyn i finanspolitikken er at bidrage til stabilisering af konjunkturerne. Det tilsiger som hovedre-

gel, at finanspolitikken er lempelig (set i forhold til et neutralt og holdbart udgangspunkt), når økonomien ligger væ-

sentligt under sit normalniveau, og tilsvarende at finanspolitikken er stram, når der er et betydeligt kapacitetspres i 

økonomien, jf. Finansredegørelse 2014. Når den finanspolitiske reaktion er nogenlunde proportional med outputga-

bet, tilsiger en sådan hovedregel i forhold til forskellige konjunkturfaser, således at: 

 

• Under højkonjunkturer (hvor kapacitetspresset er stort og tiltagende) skal finanspolitikken være stram målt i ni-

veau og strammes yderligere ved fortsatte stigninger i efterspørgslen, som forøger det i forvejen positive out-

putgab. 

 

• Ved tilbageslag efter en højkonjunktur (hvor outputgabet initialt er positivt, men aftagende) er finanspolitikken i 

udgangspunktet stram målt i niveau, men lempes gradvist i takt med, at outputgabet indsnævres. Det vil kunne 

øge chancerne for en efterfølgende ”blød landing”. 

 

• Under lavkonjunkturer vil finanspolitikken være lempelig målt i niveau, idet outputgabet er betydeligt negativt. 

Fortsatte udvidelser af outputgabet tilsiger isoleret set, at finanspolitikken lempes yderligere. 

 

Ved genopretning fra en lavkonjunktur er finanspolitikken fortsat lempelig målt i niveau, men strammes gradvist i 

takt med, at det negative outputgab indsnævres. Dermed er første års finanseffekten negativ i en genopretningsfa-

se, men finanspolitikken understøtter samlet set fortsat aktivitetsniveau og beskæftigelse. 

 
 

Figur a 
Stiliseret finanspolitisk reaktion med henblik på 
konjunkturstabilisering 

 

Figur b 
Fire konjunkturfaser illustreret ved  
Finansministeriets skøn for outputgabet 

 

  
 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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1.4 Industrien er vigtig for genopretningen 
 
Udviklingen i industrien har stor betydning for, at Danmark kan komme helt fri af krisen. Det 
skal ses i lyset af erhvervets store afsætning på eksportmarkeder og dermed potentiale for at 
hægte sig på et opsving i udlandet. Selvom erhvervet i 2013 kun udgjorde godt en tiendedel 
af både den samlede bruttoværditilvækst og beskæftigelse, bestod knap halvdelen af den 
samlede danske eksport sidste år af industrivarer, jf. figur 1.15.  
 
Industrien er også det erhverv, hvor produktionen voksede kraftigst sidste år. Det skal ses i 
lyset af en fremgang i eksporten af industrivarer på 2½ pct. Til trods for sin størrelse var in-
dustrien således et af de erhverv, som bidrog i størst omfang til den samlede BVT-vækst i 
2013, jf. figur 1.16. Fremgang i eksporterhvervene giver højere indkomster og øget kapaci-
tetsudnyttelse og skaber dermed grundlag for, at også forbrug og investeringer i den private 
sektor efterhånden kan bidrage til genopretningen i dansk økonomi. 
 

Figur 1.15 
Industriandele, 2013 

 

Figur 1.16 
Bidrag til BVT-væksten, 2013 

 

Anm.: I opgørelsen af industrieksportens andel af den samlede eksport i figur 1.15 er der medregnet forar-
bejdede fødevarer, der skønsmæssigt udgjorde to tredjedele af fødevareeksporten i 2013.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Industrien blev hårdt ramt af krisen 
Industriens store eksponering over for udlandet betød, at erhvervet blev hårdt ramt i forbin-
delse med eskaleringen af finanskrisen og tilbageslaget i verdensøkonomien i 2008-09. Ek-
sportmarkederne skrumpede med samlet 13 pct. i de to år, hvilket kraftigt medvirkede til et 
fald i både BVT og beskæftigelse i erhvervet på i størrelsesordenen 15-20 pct., jf. figur 1.17.  
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Figur 1.17 
BVT og beskæftigelse i industrien 
 

Figur 1.18 
Kapacitetsudnyttelse og investeringskvote i  
industrien 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Svigtende eksportafsætning i industrien påvirkede også resten af økonomien, blandt andet i 
kraft af mindre efterspørgsel hos underleverandører i andre erhverv. Tages der højde for de 
afledte effekter på hele økonomien, vurderes faldet i eksportmarkedsvæksten i de to år isole-
ret set at have reduceret beskæftigelsen med 70.000 personer.4 Det skal ses i forhold til et 
samlet fald i den private beskæftigelse fra 2008 til 2010 på 200.000 personer.  
 
Også industrivirksomhedernes investeringer er reduceret ganske markant efter tilbageslaget. 
I 2013 udgjorde nettoinvesteringerne ¾ pct. af BVT i erhvervet efter nogle år, hvor nyinveste-
ringerne ikke har været tilstrækkelige til at erstatte de løbende afskrivninger på produktions-
apparatet, jf. figur 1.18. Det er væsentligt lavere end i 2007-08, som dog var præget af eks-
traordinært høj kapacitetsudnyttelse og klare tegn på overophedning også i industrien. Det 
relativt lavere niveau aktuelt skal ses i lyset af, at kapacitetsudnyttelsen fortsat er et stykke 
under det historiske gennemsnit. 
 
Styrken af tilbageslaget i dansk økonomi skal således i høj grad ses i lyset af bortfaldet af ef-
terspørgsel efter danske industrivarer i udlandet. Efterfølgende blev genopretningen holdt til-
bage af en markant svækkelse af danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne i de 
forudgående otte år, både i kraft af en svag produktivitetsvækst i forhold til andre lande og re-
lativt højere lønstigninger, jf. figur 1.19. Svækkelsen af lønkonkurrenceevnen var delvist et 
produkt af den overophedning af dansk økonomi, som skete midt i 00’erne, og som er en an-
den væsentlig forklaring på tilbageslagets styrke. 
 
 

 

4 I forhold til en situation, hvor eksportmarkedsvæksten i 2008 og 2009 voksede svarende til den gennemsnitlige 
eksportmarkedsvækst de forudgående 15 år (7,0 pct. om året). 
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Figur 1.19 
Lønkonkurrenceevne (akkumulerede relative en-
hedslønomkostninger inkl. valutakurs) 

 

Figur 1.20 
Eksport af udvalgte industrivaregrupper 
 

 

Anm.: Opgørelsen af lønkonkurrenceevnen i 2013 er behæftet med betydelig usikkerhed, da den er baseret 
på et foreløbigt og begrænset datagrundlag. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Med så stor en afsætning på internationale markeder er det vanskeligt at afbøde virkningerne 
på industrien – og dansk økonomi generelt – af først finanskrisen og siden gældskrisen i eu-
roområdet ved hjælp af traditionelle finanspolitiske lempelser. Tiltagene for at holde hånden 
under vækst og beskæftigelse har i sagens natur primært bidraget til den indenlandske efter-
spørgsel, og initiativer til at understøtte boliginvesteringerne, fx BoligJobordningen, og igang-
sættelsen af store anlægsarbejder har navnlig understøttet beskæftigelsen i bygge- og an-
lægserhvervet. 
 
Omvendt har industrien i høj grad været i fokus i den del af den økonomiske politik, der knyt-
ter sig til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og dermed øge deres afsæt-
ningsmuligheder på både eksport- og hjemmemarkeder. 
 
Genopretningen afhænger af en konkurrencedygtig industri 
Ligesom tilbageslaget i den internationale økonomi i høj grad forplantede sig til dansk øko-
nomi via industrien, vil genopretningen af dansk økonomi i høj grad være knyttet til danske 
industrivirksomheders evne til at hægte sig på opsvinget i udlandet. Det vil særligt afhænge 
af deres konkurrenceevne. Jo bedre konkurrenceevne, jo hurtigere kan genopretningen ske. 
 
Lønkonkurrenceevnen er forbedret betydeligt siden 2008, og omtrent halvdelen af det forud-
gående tab er indhentet (målt ved udviklingen i de relative enhedslønomkostninger), jf. figur 
1.19. Det skal ses i lyset af tilpasningen af produktionsressourcerne i industrien, som har bi-
draget til en væsentligt højere produktivitetsvækst i erhvervet. Fra 2009 til 2013 er produktivi-
teten i gennemsnit vokset med knap 5 pct. om året, hvilket er mere end i de primære sam-
handelslande. Samtidig blev lønstigningstakten reduceret markant og har de senere år ligget 
lavere end i udlandet.  
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Styrkelsen af lønkonkurrenceevnen siden 2008 har umiddelbart bragt industrien i en væsent-
ligt bedre position. De nye treårige overenskomster, der er indgået i foråret, baner vejen for, 
at der kan ske yderligere forbedringer af konkurrenceevnen i de kommende år, i det omfang 
de afspejles i løndannelsen på de enkelte virksomheder, og den gunstige produktivitetsudvik-
ling i industrien fortsætter.  
 
Samtidig har gennemførte reformer og tiltagene i Vækstplan DK, herunder afgiftslettelser og 
lavere selskabsskat, styrket industriens rammevilkår i de senere år. Virksomhedernes vilkår 
styrkes yderligere med udspillet til Vækstpakke 2014, der indeholder en række nye erhvervs-
rettede initiativer, som også understøtter industrien, herunder strategien for Danmark som 
produktionsland.  
 
Der er med de seneste års reformer også gjort en stor indsats for at sikre, at et opsving un-
derstøttes af sunde strukturer på arbejdsmarkedet og ikke bremses af mangel på kvalificere-
de medarbejdere. Det gælder også regeringens udspil til en reform af beskæftigelsesindsat-
sen, som skal medvirke til, at ledige hurtigst muligt kommer i varig beskæftigelse. 
 
Udsigt til styrket industrieksport 
Væksten i udlandet og industrivirksomhedernes styrkede konkurrenceevne vurderes samlet 
set at give grobund for en fremgang i industrieksporten på 5¼ pct. i år og godt 6 pct. næste 
år. Fremgangen ventes at være mere bredt funderet på industrivaregrupper, end det har væ-
ret tilfældet i de senere år, hvor kemikalier (som hovedsageligt består af medicinalprodukter) 
har været den primære drivkraft for dansk industrieksport, jf. figur 1.20. Det skal ses i sam-
menhæng med, at medicinaleksporten er relativt lidt følsom over for konjunkturudsving.  
 
Øget industriproduktion skaber vækst i andre erhverv og derigennem beskæftigelse, mens 
der kun ventes en meget begrænset stigning i selve industribeskæftigelsen. Det skal ses i 
sammenhæng med den trendmæssige nedgang i industribeskæftigelsen, der er sket over de 
seneste 40 år. Det er alene inden for medicinalindustrien, at der er skabt væsentligt flere job 
siden slutningen af 1980’erne, jf. figur 1.21.  
 
Faldet i industribeskæftigelsen går igen i andre lande. Det afspejler en generel tendens til, at 
mere velstående lande har et højere produktivitetsniveau i industrien, og at efterspørgslen i 
større grad er rettet mod serviceydelser, jf. figur 1.22. Den mindre andel skal dog også ses i 
lyset af, at industrivirksomheder i velstående lande i stadig større grad udliciterer en række 
servicefunktioner, fx rengøring, hvor beskæftigelsen tidligere blev klassificeret under industri. 
Det afgørende er imidlertid ikke, om beskæftigelsen er i det ene eller det andet erhverv, men 
at ressourcerne anvendes mest effektivt og giver mest mulig værdiskabelse. 
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Figur 1.21 
Beskæftigelse inden for industrien 
 

 

Figur 1.22 
Industribeskæftigelsens andel af den samlede 
beskæftigelse og velstandsniveau, 2012 
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Kilde: Eurostat, OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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1.5 Bilagstabel  
 

Tabel 1.3 
Sammenligning med vurderingen i december af skønnene for 2014 og 2015 på udvalgte områder  

 2013    2014    2015 

  Dec. Maj Dec. Maj 

Realvækst, pct.      

Privat forbrug 0,0 1,3 1,7 1,6 2,0 

Samlet offentlig efterspørgsel 0,8 1,6 1,2 -0,1 0,2 

- heraf offentligt forbrug 0,8 1,5 1,2 0,6 0,9 

- heraf offentlige investeringer 0,5 2,1 0,7 -8,4 -7,9 

Boliginvesteringer -5,0 4,1 3,3 1,4 2,2 

Faste erhvervsinvesteringer 4,8 2,2 0,7 6,0 6,0 

I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 0,5 1,6 1,5 1,6 1,9 

Ændringer i lagerinvesteringer i pct. af BNP 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

I alt indenlandsk efterspørgsel 0,6 1,6 1,5 1,6 1,9 

Eksport 1,2 3,7 3,8 4,7 4,8 

- heraf industrieksport 2,6 4,8 5,2 6,1 6,1 

Samlet efterspørgsel 0,8 2,4 2,4 2,7 3,0 

Import 1,7 3,9 4,3 4,5 4,9 

- heraf vareimport 4,1 4,2 4,1 5,2 4,2 

BNP 0,4 1,6 1,4 1,9 2,0 

Bruttoværditilvækst 0,4 1,6 1,7 1,8 1,8 

- heraf i private byerhverv 1,5 1,8 2,4 2,5 2,6 

Ændring i 1.000 personer      

Arbejdsstyrke 5 15 5 9 11 

Beskæftigelse, i alt 6 17 20 16 17 

- heraf i den private sektor 10 8 12 14 14 

- heraf i offentlig forvaltning og service -3 9 8 2 3 

Beskæftigelsen korrigeret for lærerkonflikt, i alt 10 13 16 16 17 

- heraf i offentlig forvaltning og service 1 5 4 2 3 

Bruttoledighed -9 -6 -16 -8 -7 

Nettoledighed -1 -2 -16 -7 -6 
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Tabel 1.3 (fortsat) 
Sammenligning med vurderingen i december af skønnene for 2014 og 2015 på udvalgte områder  

 2013      2014      2015 

  Dec. Maj Dec. Maj 

Stigning, pct.      

Eksportpriser, varer -0,5 1,1 0,8 1,5 1,5 

Importpriser, do. -2,2 0,8 0,3 2,0 1,5 

Bytteforhold, do. 1,7 0,3 0,4 -0,4 0,0 

Huspriser (enfamiliehuse) 2,6 2,5 2,5 2,0 2,5 

Forbrugerprisindeks 0,8 1,2 0,9 1,8 1,6 

Timeløn 1,4 2,0 2,0 2,2 2,2 

Real disponibel indkomst, privat sektor 0,5 3,7 2,1 4,9 5,2 

Real disponibel indkomst, husholdninger1) 1,0 2,6 3,5 1,0 1,5 

Timeproduktiviteten i private byerhverv 1,8 1,2 1,7 1,7 1,8 

Pct. p.a.       

Rente, 1-årigt flekslån 0,2 0,4 0,3 0,7 0,6 

Rente, 10-årig statsobligation 1,8 2,1 1,9 2,6 2,5 

Rente, 30-årig realkreditobligation 3,5 3,8 3,6 4,3 4,2 

De centrale balancestørrelser       

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 135,4 125,5 134,5 136,0 143,0 

Offentlig saldo (mia. kr.) -17,2 -22,8 -26,7 -57,6 -58,4 

Bruttoledighed (årsgns., 1.000 personer) 153 147 137 139 130 

Bruttoledighed (i pct. af arbejdsstyrken) 5,4 5,1 4,8 4,8 4,5 

Nettoledighed (årsgns., 1.000 personer) 118 115 102 108 96 

Nettoledighed (i pct. af arbejdsstyrken) 4,1 4,0 3,6 3,8 3,3 

Eksterne forudsætninger       

Handelsvægtet BNP-vækst i udlandet, pct.  0,9 2,2 2,3  2,6 2,5  

Eksportmarkedsvækst (industrivarer), pct. 1,0 5,4 5,8  6,5  6,5 

Dollarkurs (kr. pr. dollar) 5,6 5,5 5,4 5,5 5,4 

Oliepris, USD pr. td. 108,7 108,2 108,9 113,4 113,1 

Oliepris, kr. pr. td. 610,9 600,2 589,1 629,0 610,3 

   

1) Den korrigerede indkomst, jf. afsnit 4.1. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Det går bedre i den globale økonomi. Genopretningen er ved at bide sig fast i de avancerede 
økonomier, herunder i euroområdet, og fremgangen er særligt tydelig i de lande, som Dan-
mark handler mest med. I lande som Storbritannien, USA og Tyskland er der tegn på en sta-
digt mere selvbærende fremgang, hvor den indenlandske efterspørgsel i stigende grad sup-
plerer eksporten som drivkraft bag væksten. 
 
Fremgangen er nu også at spore i de gældsplagede lande i Sydeuropa, hvor de seneste års 
reformindsats er begyndt at bære frugt. Frygten for en genopblussen af gældskrisen er afta-
get betydeligt, men reformbehovet er fortsat stort i periferilandene i euroområdet, som tynges 
af høj ledighed og gæld.  
 
Både i USA og Europa understøttes væksten fortsat af lempelig pengepolitik, og fremadrettet 
ventes modvinden fra de finanspolitiske opstramninger gradvist at løje af – om end konsolide-
ringsbehovet fortsat er betydeligt i nogle lande.  
 
BNP-væksten hos Danmarks vigtigste samhandelspartnere ventes at tiltage fra blot 1 pct. 
(handelsvægtet) sidste år til henholdsvis 2¼ pct. og godt 2½ pct. i 2014 og 2015, i takt med 
at opsvinget tager til i styrke. 
 
Generelt er risikobilledet blevet mere balanceret, og risiciene på Danmarks primære ek-
sportmarkeder er aftaget betydeligt det seneste års tid. Der er dog stadig en række udfor-
dringer, som kan hæmme tempoet i genopretningen af europæisk økonomi. Det gælder pri-
mært håndteringen af misligholdte lån og en generel genopbygning af bankernes balancer. 
Samtidig kan den lave inflation bide sig fast og blandt andet hæmme tilpasningen af de fort-
sat høje offentlige og private gældsniveauer. 
 
Mens genopretningen er ved at finde fodfæste i USA og Europa, er der tegn på, at væksten 
er dæmpet en smule i de nye vækstøkonomier, så som Kina og Brasilien, om end fra et rela-
tivt højt niveau. Disse lande ventes fortsat at være global vækstmotor, men der er kommet 
mere usikkerhed om udviklingen.  
 
Over de seneste år har en række af de nye vækstøkonomier blandt andet haft en kraftig kre-
ditvækst og opbygget ubalancer, som er blevet mere tydelige over det seneste år. Det øger 
risikoen for kapitaludstrømning og ustabilitet på de finansielle markeder, som kan sætte øko-
nomierne tilbage. Det vurderes dog kun at have meget begrænset afsmitning på risici for 
vækstudsigterne hos Danmarks primære samhandelsparter.  

2. International økonomi 
Nyt kapitel 
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2.1 Den internationale konjunktursituation 
 
Gennem 2013 er den globale genopretning blevet styrket. Mens væksten de seneste år i vidt 
omfang har været trukket af fremgang i de nye vækstøkonomier, drives den globale vækst nu 
i højere grad af en bedring i de avancerede økonomier. Både i dele af Europa og i USA er 
væksten gradvist ved at bide sig fast, og ved indgangen til 2014 var billedet langt lysere end 
et år tidligere, jf. figur 2.1. I de avancerede økonomier understøttes væksten af en fortsat 
lempelig pengepolitik, og af at de finanspolitiske opstramninger er mindsket. Omvendt bød 
2013 på en vis svækkelse i de nye vækstøkonomier, hvor strukturelle udfordringer, herunder 
finansielle ubalancer som følge af kraftig kreditvækst i de foregående år, lagde en dæmper 
på væksten.   
 

Figur 2.1 
BNP-vækst gennem 2013 

-2

-1

0

1

2

3

4

-2

-1

0

1

2

3

4

F
IN

IT
A

E
S

P

E
A

1
8

D
K

F
R

A

N
LD

B
E

L

N
O

R

D
E

U

P
R

T

JP
N

U
S

A

U
K

S
W

E

BNP BVT ekskl. råstof (kun for Danmark)

Pct. Pct.

 

Anm.: Figuren viser væksten fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013.  
Kilde: Reuters EcoWin, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
I euroområdet er genopretningen blevet mere udtalt, og uroen i forbindelse med gældskrisen 
har efterhånden lagt sig. Størstedelen af eurolandene var i vækst gennem andet halvår og 
ind i 2014, og fremgangen er således ikke længere begrænset til få kernelande. Samtidig er 
statsrenterne i Sydeuropa efterhånden faldet til under niveauet fra før krisen. Det peger på, at 
reformindsatsen bærer frugt, og investorerne gradvist har genvundet tilliden til genopretnin-
gen, i takt med at en række interne og eksterne ubalancer er blevet mindsket.  
 
Selvom genopretningen er ved at finde fodfæste, er der stadig store udfordringer. Ledighe-
den ligger fortsat højt, og der skal betydelig mere vækst til for at gøre et væsentligt indhug i 
arbejdsløsheden i de sydlige eurolande. Der har dog været tegn på en vis bedring siden slut-
ningen af 2013, og beskæftigelsen lader til at have stabiliseret sig, jf. figur 2.2.  
 
Det er fortsat Tyskland, der fungerer som vækstmotor i euroområdet. Her har ledigheden nå-
et et historisk lavt niveau, og den indenlandske efterspørgsel er ved at komme op i gear, 
mens eksporten fortsætter med at understøtte væksten.  
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Figur 2.2 
Beskæftigelse udvalgte lande  
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Figur 2.3 
Inflation, euroområdet 
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Anm: Figur 2.2 viser summen af deltids- og fuldtidsbeskæftigede i alderen 15-64 år i de europæiske lande. 
”Andre EU” er beskæftigelsen i hele EU fratrukket Tyskland og de sydlige eurolande. Kerneinflatio-
nen er inflationen eksklusive fødevarer og energi.  

Kilde: Reuters EcoWin 
 
Der er fortsat betydelig ledig kapacitet på tværs af regionen, og de seneste års rebalancering 
har blandt andet ført til en lavere lønstigningstakt i mange af de gældsplagede lande. Det er 
en del af baggrunden for, at mange lande har oplevet meget lav inflation.  
 
Den lave prisstigningstakt skyldes dog også mere midlertidige forhold, herunder faldende 
energi- og importpriser, der trykkes ned af apprecieringen af euroen. Euroområdet som hel-
hed har således haft en inflation på under 1 pct. siden oktober sidste år, mens kerneinflatio-
nen (inflationen renset for uforarbejdede fødevarer og energi) har ligget højere, jf. figur 2.3. 
Der vil altid være varegrupper, hvor priserne er faldende, og udbredelsen af prisfald på vare-
grupper er aktuelt ikke væsentligt større end tidligere set siden 2000, jf. boks 2.1. På den 
baggrund vurderes der ikke at være udsigt til mere generel deflation i euroområdet. 
 
På andre store eksportmarkeder er genopretningen længere fremme end i euroområdet, og 
særligt amerikansk økonomi har været drivkraft bag bedringen over det seneste år. Væksten 
understøttes af den fortsat meget lempelige pengepolitik, mens modvinden fra finanspolitik-
ken er aftaget, jf. afsnit 2.2. Med den toårige budgetaftale fra december og suspensionen af 
gældsloftet indtil næste år, er usikkerheden om den finanspolitiske kurs i USA foreløbigt 
mindsket.  
 
Det meget kolde amerikanske vintervejr gav anledning til nogen svaghed i starten af 2014, 
men de seneste nøgletal peger på, at afmatningen kun var midlertidig. Væksten lader såle-
des til at være tilbage på sporet, herunder med en betydelig beskæftigelsesfremgang og fal-
dende ledighed, jf. figur 2.2. Trods de umiddelbare tegn på bedring på det amerikanske ar-
bejdsmarked synes det fortsat præget af en vis svaghed, jf. boks 2.2.  
 
re 
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Boks 2.1 
Inflation i euroområdet – hvor bredt funderet er deflationstendensen? 

Inflationen i euroområdet har ligget på ½-1 pct. i årets første måneder – betydeligt under den Europæiske 

Centralbanks (ECB) målsætning om inflation på knap 2 pct. Det har givet anledning til bekymring for, om 

der er risiko for decideret deflation i euroområdet. ECB definerer deflation som et længerevarigt fald i pri-

serne på tværs af forskellige varegrupper, sektorer og lande, med selvopfyldende forventninger.  

 

I omkring en fjerdedel af varegrupperne i det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) er der aktuelt deci-

derede prisfald sammenlignet med for et år siden. Denne andel er stadig lidt under niveauet for fire år siden, 

hvor finanskrisen var på sit højeste, og kerneinflationen ikke kom væsentligt under 1 pct. Endvidere er pris-

faldet for nogle varer nært knyttet til prisfald på importerede varer, som skal ses i lyset af en appreciering af 

euroen. Den effekt på inflationen må samlet set forventes at være midlertidig. 

 

Inflationsforventningerne er faldet en smule over det seneste år, men befinder sig stadig på 1-2 pct., jf. af-

snit 3.1. Deflationstendenserne er desuden primært begrænset til de gældsplagede lande i Sydeuropa, hvil-

ket kan have gavnlige konsekvenser for rebalanceringen internt i euroområdet, jf. afsnit 2.3. 

 
 

Figur a 
Antal varegrupper i HICP, der oplever faldende priser 
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Kilde: Reuters EcoWin. 
 

Også i Storbritannien viser genopretningen styrke, og økonomien har oplevet fremgang gen-
nem hele 2013 og ind i 2014. Væksten er gradvist blevet mere solid og går hånd i hånd med 
en betydelig bedring på arbejdsmarkedet, mens der er meget høje prisstigninger på bolig-
markedet. Den kraftige fremgang på boligmarkedet kan dog vise sig uholdbar på lidt længere 
sigt.  
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Boks 2.2 
Hvor lyst ser det ud på det amerikanske arbejdsmarked?  

Et af de helt centrale spørgsmål i forhold til tilstanden i amerikansk økonomi, og hermed timingen af den fo-

restående renteforhøjelse fra Federal Reserve, er, hvor langt arbejdsmarkedet er fra ligevægt. Ses der på 

ledigheden alene, er der klare tegn på bedring, og ledighedsprocenten er nu under 1 pct.-point fra central-

bankens egen vurdering af det strukturelle niveau på 5½ pct. af arbejdsstyrken, jf. figur a.  
 

Det er imidlertid ikke hele historien om arbejdsmarkedet, hvilket har foranlediget Federal Reserve til ikke 

længere at kigge entydigt på ledighedsraten i vurderingen af arbejdsmarkedets tilstand. Eksempelvis er an-

delen af erhvervsaktive i den arbejdsdygtige alder, erhvervsfrekvensen, faldet, jf. figur a. Siden starten af 

1990’erne har erhvervsfrekvensen ligget nogenlunde stabilt på 66-67 pct. af befolkningen i den arbejdsdyg-

tige alder. Siden tilbageslaget i 2008-09 er erhvervsfrekvensen imidlertid faldet kraftigt, i takt med at mange 

amerikanere har opgivet at søge job eller valgt at trække sig (tidligere) tilbage fra arbejdsmarkedet. Den fal-

dende ledighed kan således overvurdere bedringen på arbejdsmarkedet.   

 

Ser man på ledighedsraten korrigeret for de ledige, der enten har opgivet at søge arbejde indenfor den se-

neste måned, eller de der er deltidsansatte, men ønsker at bestride en fuldtidsstilling, så er den faktiske le-

dighed også betydeligt højere, jf. figur b. Ydermere er der endnu kun svage tegn på, at gabet mellem de to 

er begyndt at lukkes.  

 
 

Figur a 
Ledighed og erhvervsfrekvens 
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Figur b 
Ledighed med og uden underbeskæftigelse og 
personer med marginal tilknytning til arbejds-
markedet 
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Anm.: Det udvidede ledighedsbegreb udgøres af bruttoledigheden samt personer med marginal tilknytning 
til arbejdsmarkedet og personer, der arbejder deltid, men ønsker at arbejde fuldtid.   

Kilde: Reuters EcoWin og Bureau of Labor Statistics.  
 
I Japan har ekspansiv finans- og pengepolitik understøttet væksten i 2013. Den største frem-
gang var i første halvår 2013, mens den er aftaget noget siden sommer. I starten af 2014 
blev væksten understøttet af et stærkt privatforbrug, men det vurderes i høj grad at være et 
resultat af, at forbrug er blevet fremrykket til inden momsforhøjelsen den 1. april i år.  
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Den ekspansive økonomiske politik kan også aflæses i japansk inflation, der nu nærmer sig 2 
pct. Inflationen har dog især været drevet af stigende importpriser som følge af den svække-
de valuta. Samtidig er den japanske lønvækst meget beskeden – trods et betydeligt ledig-
hedsfald – og de stigende priser har indebåret en tilbagegang i reallønnen. Det har medvirket 
til at holde privatforbruget tilbage i andet halvår 2013.  
 
Mens der generelt er tegn på, at genopretningen vinder fodfæste i Europa og USA, lader det 
til, at de nye vækstøkonomier har mistet noget momentum. Kinesisk vækst er aftaget, om 
end fra et relativt højt niveau, jf. figur 2.4. Ligeledes har der været tegn på svaghed i Rusland, 
som er blevet mere udtalt af de seneste måneders usikkerhed omkring konflikten med Ukrai-
ne. 
 
I starten af året bidrog nedtrapningen af den meget ekspansive amerikanske pengepolitik til 
en vis uro på de finansielle markeder i de nye vækstøkonomier (primært udenfor Kina). Uro-
en var dog betydeligt mere beskeden end i sommeren 2013, hvor spekulationer om pengepo-
litiske opstramninger i USA tog til. Kreditvæksten er fortsat høj, og der er stadig tegn på fun-
damentale ubalancer i de nye vækstøkonomier, jf. afsnit 2.3. 
 

Figur 2.4 
BNP-vækst, BRIK-landene 
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Figur 2.5 
Dekomponeret vækst 2011-13, BRIK-landene 
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Kilde: Reuters EcoWin og Oxford Economics. 
 

Situationen i de nye vækstøkonomier varierer betydeligt fra land til land, hvilket både afspej-
ler forskellige konjunkturmønstre og strukturelle forhold, jf. figur 2.5. Eksempelvis kan stør-
stedelen af vækstafmatningen i Rusland over de seneste år tilskrives konjunkturelle forhold, 
så som den afdæmpede vækst i energipriserne.  
 
I Kina vurderes størstedelen af afmatningen siden 2011 imidlertid at skyldes strukturelle for-
hold, så som overinvestering og et aftagende vækstbidrag fra demografien. Der er dog fortsat 
lang vej igen, før Kina når et niveau for BNP pr. capita, der ud fra historiske erfaringer tilsiger 
en egentlig afbødning af væksten, jf. boks 2.3.   
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Boks 2.3 
Konvergens og vækstpotentiale  

Kina er endnu kun en brøkdel af vejen til at indhente de ledende økonomier og ligger fortsat betydeligt un-

der det niveau for BNP pr. capita (relativt til USA), som eksempelvis Japan og Sydkorea var på, da væksten 

afbøjede i disse lande i henholdsvis starten af 1970’erne og midten af 1990’erne, jf. figur a. Ud fra en kon-

vergensbetragtning er der således fortsat et betydeligt vækstpotentiale. Den klassiske konvergenstanke-

gang peger på, at relativt fattige og mindre udviklede lande har betydeligt større vækstpotentiale end rigere 

lande. Det skyldes især, at fattige lande kan udnytte den know-how, der er opbygget i de mere udviklede 

lande, ved eksempelvis at replikere produktionsmetoder, teknologier og institutioner. Dermed kan væksten 

øges betydeligt uden deciderede investeringer i forskning og udvikling, der ellers i langt højere grad er nød-

vendigt for de lande, der befinder sig højere oppe ad udviklingsstigen.  

Konvergensen er imidlertid ikke automatisk, og evnen til at adoptere de udviklede landes viden vil i høj grad 

afhænge af Kinas vilje til at gennemføre reformer på en række områder, herunder af valutakursen, ejen-

domsmarkedet og den finansielle sektor.  

 

Figur a 
PPP-korrigeret BNP pr. capita 
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Anm.: Første-aksen markerer antallet af år, siden væksten for alvor tog fat i de enkelte lande (så langt tilba-
ge data haves). Således er år 1 lig 1960 for Japan, 1970 for Sydkorea og 1980 for Kina. Figuren viser 
de PPP-korrigerede niveauer for BNP pr. capita relativt til USA, som anses for at være den mest 
avancerede økonomi i verden.  

Kilde: IMF, Verdensbanken og egne beregninger.  
 

2.1.1 Vækstudsigter  
Den globale vækst ventes at tage til både i år og til næste år. Fremgangen i de avancerede 
lande er fortsat i starten af 2014, og nøgletal peger på, at bedringen vil fortsætte gennem før-
ste halvår. Eksempelvis er erhvervstilliden, der almindeligvis giver et godt fingerpeg om de 
kommende kvartalers BNP-vækst, blevet styrket i euroområdet, jf. figur 2.6. Samtidig under-
støttes billedet af en vis bedring på arbejdsmarkedet, styrket forbrugertillid og fortsat høje ak-
tiekurser. De nye vækstøkonomier vil fortsat have stor betydning for fremgangen i den globa-
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le økonomi, om end de kortsigtede indikatorer peger på en vis afdæmpning af væksten over 
den kommende tid, jf. figur 2.7. 
 

Figur 2.6 
Erhvervstillid (PMI) og BNP-vækst,  
euroområdet 
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Figur 2.7 
PMI i avancerede lande vs. PMI i nye vækst-
økonomier 
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Anm: De avancerede økonomier er et vægtet gennemsnit af PMI i fremstillingserhvervet i euroområdet, 
USA, Japan og Storbritannien. De nye vækstøkonomier udgøres af Kina, Indien, Brasilien og Rus-
land. En værdi over 50 indikerer, at økonomien ekspanderer, mens en værdi under 50 peger på en 
afmatning af væksten. 

Kilde: Reuters EcoWin. 
 

 
Danmarks største samhandelspartnere (Europa og USA) ventes i stigende grad at bidrage til 
global vækst over de kommende år, jf. figur 2.8. Både virksomheder og forbrugere er blevet 
mere optimistiske, og en fortsat lempelig pengepolitik og aftagende konsolideringstempo ven-
tes at understøtte den indenlandske efterspørgsel.  

 
I euroområdet ventes væksten at tage til i 2014 og 2015. Selvom der fortsat er betydelig vari-
ation i udsigterne landene imellem – med højest vækst i kernelandene og Østeuropa – er der 
nu tegn på, at genopretningen bliver mere bredt funderet. Der er således også udsigter til 
fremgang i de gældsplagede lande i Sydeuropa. 
 
Eksporten er fortsat en af hoveddrivkræfterne bag fremgangen, men stærke tal for både de-
tailsalg og forbrugertillid peger på, at privatforbruget vil styrkes fremadrettet, jf. figur 2.9. Det 
gælder særligt i Tyskland, hvor væksten i stigende grad ventes at blive drevet af den inden-
landske efterspørgsel, understøttet af de meget lave renter og stigende realindkomster.  
 
I periferilandene ventes tendensen at være den samme. Her vurderes høj gæld – både privat 
og offentlig – sammen med de høje ledighedsniveauer dog fortsat at lægge en dæmper på 
den indenlandske efterspørgsel over prognoseperioden.  
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Figur 2.8 
Bidrag til global BNP-vækst 
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Figur 2.9 
Forbrugertillid og privatforbrug, euroområdet 
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Anm.: I figur 2.8 er det nominel PPP-justeret BNP. 
Kilde: IMF, Reuters EcoWin, Eurostat og egne beregninger 

 
I USA ventes genopretningen gradvist at blive endnu mere selvbærende i takt med, at sti-
gende beskæftigelse og øgede formuer styrker privatforbruget. Den lempelige pengepolitik 
og aftagende konsolideringstempo ventes dog fortsat at holde hånden under væksten, blandt 
andet gennem en styrket investeringslyst. Normaliseringen af pengepolitikken over de kom-
mende år ventes at gå hånd i hånd med en bedring i økonomien og forventes derfor ikke at 
bremse genopretningen.  
 
I Japan ventes væksten at aftage en smule over prognoseperioden, blandt andet som følge 
af momsforhøjelserne 1. april i år og oktober 2015. Samtidig ventes yderligere konsolidering 
af de offentlige finanser i løbet af næste år at lægge en vis dæmper på væksten. 
 
I de nye vækstøkonomier er udsigterne afdæmpet en smule som følge af interne ubalancer 
og behovet for rebalancering, jf. afsnit 2.3. I Kina ventes væksten generelt at blive mere be-
hersket i takt med, at økonomien gennemgår et strukturelt skifte fra en investeringsdrevet 
vækst til en forbrugsdrevet vækst. Væksten ventes således at stabilisere sig på et niveau, der 
er noget lavere end de foregående år, men vurderes på den anden side at blive mere hold-
bar.   
 
Samlet set er vækstudsigterne for Europa og USA omtrent uændrede i 2014 og 2015 sam-
menlignet med Økonomisk Redegørelse, december 2013, jf. tabel 2.1. Omvendt ser væksten 
i flere af de nye vækstøkonomier – særligt Rusland og Kina – ud til at blive lidt svagere i både 
2014 og 2015 end forudsat i december. 
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Tabel 2.1 
Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 

 2013 2014 2015 

      

  Dec. Maj Dec. Maj 

Realvækst, pct.  

Handelsvægtet BNP 1,1 2,2 2,3 2,6 2,5 

USA 1,9 2,9 2,8 3,4 3,2 

EU28 0,1 1,4 1,6 1,9 2,0 

Euroområdet -0,4 1,0 1,2 1,6 1,7 

Tyskland 0,4 1,7 1,8 2,0 2,0 

Frankrig 0,2 1,0 1,0 1,6 1,5 

Italien -1,9 0,6 0,6 1,4 1,2 

Spanien -1,2 0,5 1,1 1,0 2,1 

Holland -0,8 -0,1 1,2 0,9 1,4 

Storbritannien 1,7 2,4 2,7 2,5 2,5 

Polen 1,6 2,7 3,2 3,3 3,4 

Sverige 1,5 2,3 2,8 3,0 3,0 

Norge 0,6 2,8 2,4 3,1 2,4 

Japan 1,5 1,5 1,5 1,0 1,3 

Indien 3,9 4,7 4,7 5,7 5,4 

Kina 7,7 8,2 7,2 7,5 7,4 

Rusland 1,3 2,3 1,0 2,9 2,0 

Brasilien 2,3 2,2 2,6 2,5 2,9 

Eksportmarkedsvækst 1,0 5,4 5,8 6,5 6,5 

       

Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2014, og egne beregninger. 
 
Eksportmarkedsvæksten for danske industrivarer forventes at udgøre omtrent 5¾ pct. i år og 
6½ pct. næste år. Skønnet er baseret på de historiske sammenhænge mellem væksten i 
BNP og import af industrivarer i de enkelte lande, jf. boks 2.4. Set over prognoseperioden er 
skønnet omtrent uændret i forhold til decemberredegørelsen. Fremgangen i eksportmarkeds-
væksten ventes primært at være drevet af genopretningen i Europa. Især en bedring hos 
Danmarks største samhandelspartnere – Tyskland, Sverige og Storbritannien – ventes at un-
derstøtte eksporten af industrivarer.  
 
De internationale vækstudsigter er stadig præget af en vis usikkerhed, men risikobilledet er 
blevet væsentligt mere balanceret, jf. afsnit 2.3.  
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Boks 2.4 
Konjunkturelle forhold er formentlig årsag til en svag udvikling i verdenshandlen i forhold til BNP  

Traditionelt har væksten i verdenshandlen været ca. 2 pct., når verdens BNP vokser med 1 pct., jf. figur a. 
Men i årene efter tilbageslaget i 2008-09 har der været en noget svagere vækst i verdenshandlen relativt til 

BNP. Det vurderes overvejende at skyldes særlige forhold knyttet til konjunkturerne og ikke et strukturelt 

skifte i sammenhængen.  

 

For det første er udsving i verdenshandlen på kort sigt væsentligt kraftigere end ændringer i BNP end den 

traditionelle langsigtede sammenhæng mellem handel og BNP tilsiger, jf. figur b. Fx faldt væksten i ver-

denshandlen med ca. 8½ pct.-point i 2011, da væksten i global BNP faldt med 1¼ pct.-point. Det betyder 

omvendt også, at væksten i verdenshandlen kan blive noget kraftigere på kort sigt, når den globale vækst 

forventes at tiltage, end den landsigtede sammenhæng skulle tilsige.  

 

For det andet er verdenshandlen særligt påvirket af den træge vækst i Europa i årene efter tilbageslaget. 

Da handel udgør relativt meget af BNP i de europæiske lande i forhold til andre lande, har trægheden i Eu-

ropa i særlig grad trukket ned i væksten i verdenshandlen.  

 

For det tredje skyldes trægheden i BNP-væksten i høj grad, at væksten i investeringerne har været under-

drejede. Historisk er importindholdet højest i investeringerne, så vækstsammensætningen har dermed også 

trukket ned i verdenshandlen.  

  

Der synes på den baggrund ikke at være tegn på, at sammenhængen mellem udviklingen i BNP og ver-

denshandlen de senere år skulle være udtryk for et mætningspunkt for den internationale arbejdsdeling eller 

lignende. Derfor er det fortsat de historiske sammenhænge mellem BNP-vækst og handelsvækst, der er 

benyttet til at beregne eksportmarkedsvæksten i prognoseårene.  

 

Figur a 
Verdenshandel i forhold til global BNP  

Figur b 
Verdenshandel og global BNP 
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Kilde: IMF, World Economic Outlook, april 2014, Reuters Ecowin og egne beregninger. 
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2.1.2 Råvare- og valutamarkeder 
 
Siden årsskiftet har oliepriserne ligget relativt stabilt på omkring 105-110 USD pr. tønde Brent 
råolie, jf. figur 2.10. På den ene side er udsigterne til stigende olieudbud, blandt andet fra Li-
byen, med til at lægge et nedadgående pres på priserne. På den anden side har den kolde 
vinter i USA været med til at presse priserne op i årets første måneder, samtidig med at uro-
en i Ukraine ledte til en midlertidig stigning i priserne i starten af marts. Denne effekt har imid-
lertid fortaget sig, og med mindre konflikten eskalerer, er der ikke udsigter til, at priserne vil 
gå voldsomt i vejret igen.   
 
Over prognoseperioden ventes oliepriserne at stige i takt med, at en generel bedring i global 
økonomi fører til øget efterspørgsel efter energi, jf. figur 2.11. Stigende udbud af både olie og 
gas fra særligt USA, Irak og Libyen vurderes dog at lægge en dæmper på priserne fremadret-
tet.  
 
 

Figur 2.10 
Oliepris 
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Figur 2.11 
Den globale olieefterspørgsel fra IEA 
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Anm.: Figur 2.10 viser spotolieprisen for Nordsøolie.  
Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 

 
 

Årsgennemsnittet for 2014 ventes at være omkring 108 USD pr. tønde, hvilket er omtrent 
uændret fra sidste år. Næste år ventes olieprisen at stige til godt 113 USD pr. tønde. Målt i 
amerikanske dollar er olieprisskønnet omtrent uændret sammenlignet med Økonomisk Re-
degørelse, december 2013. I danske kroner er skønnet nedjusteret for både 2014 og 2015, 
hvilket skyldes, at kronen er styrket overfor dollar, jf. tabel 2.2.  
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Olieprisskønnet for 2014 og 2015 er baseret på en kombination af priser på futures-
kontrakter (med information frem til den 1. maj) og en tilpasning hen mod det Internationale 
Energi Agentur, IEA’s, skøn for olieprisen i 2020.1  
 
Valutakurserne antages at ligge stabilt på det gennemsnitlige niveau i perioden op til 1. maj. 
Sammenlignet med skønnene i decemberredegørelsen indebærer det en lille opjustering af 
eurokursen og en nedjustering af dollarkursen i 2014 og 2015.  
 
 

Tabel 2.2 
Oliepris- og valutakursforudsætninger 

 2013 2014 2015 

  Dec. Maj Dec. Maj 

Oliepris (pr. tønde)      

USD 108,7 108,2 108,9 113,4 113,1 

DKK 610,0 600,3 589,2 628,9 610,3 

      

Valutakurser      

EUR/USD (pr. 100 EUR) 132,8 134,5 138,0 134,5 138,3 

EUR/DKK (pr. 100 EUR) 745,8 745,9 746,5 745,9 746,6 

USD/DKK (pr. 100 USD) 561,8 554,7 541,0 554,7 539,6 

Eff. kronekurs (indeks, 1980=100) 102,4 103,0 104,1 103,0 104,2 

                          

Kilde: Reuters EcoWin, IEA og egne skøn. 
 
 

2.2 Offentlige finanser 
 
De seneste år er der sket en væsentlig styrkelse af de offentlige finanser i Europa og USA. 
Det skal ses i lyset af strukturelle forbedringer af den offentlige saldo hvert år fra og med 
2010, mens konjunkturerne kun har bidraget i mindre omfang, jf. figur 2.12.  
 
I 2013 faldt de offentlige underskud med godt ½ pct.-point og udgjorde henholdsvis 3½ og 3 
pct. af BNP i EU og euroområdet. Den tiltagende økonomiske aktivitet ventes at indebære, at 
de offentlige underskud for både EU og euroområdet falder til omkring 2½ pct. af BNP i år og 
næste år, jf. figur 2.13. Hermed ventes det gennemsnitlige underskud bragt under Stabilitets- 

 

1 Til Økonomisk Redegørelse anvendes de langsigtede skøn fra World Energy Outlook ”New Policies Scenario”. 
Skønnet på kort sigt er konstrueret ved at tage udgangspunkt i 3-måneders futures-priser (gennemsnit af de 10 
seneste dagsobservationer) og interpolere herfra til IEA’s første punktskøn, der ligger i 2020, jf. IEA, World Ener-
gy Outlook 2013, november 2013. 
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og Vækstpagtens grænse for det offentlige underskud på 3 pct. af BNP for første gang siden 
2008. I EU-Kommissionens forårsprognose ventes ikke yderligere strukturelle saldoforbed-
ringer i EU og euroområdet under et i prognoseperioden. 
 

Figur 2.12 
Finanspolitiske stramninger 

Figur 2.13 
Offentlig saldo i EU28 

 

Anm.: Stramninger i euroområdet er beregnet som et simpelt gennemsnit baseret på EU-Kommissionens 
skøn og målt ved ændringen i struktursaldoen. For USA og Japan er stramningerne målt ved æn-
dringen i den primære struktursaldo baseret på OECD’s skøn, da EU-Kommissionen ikke laver en 
opgørelse af strukturel saldo for de to lande. 

Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2014, og OECD, Economic Outlook 95, maj 2014. 
 
I USA er de seneste års usikkerhed om den finanspolitiske udvikling blevet afløst af en perio-
de med større stabilitet og forudsigelighed om finanspolitikken. Siden december sidste år er 
der således indgået tværgående politiske aftaler om budgettet for 2014-15, en bevillingslov 
for 2014 og en suspendering af gældsloftet frem til marts 2015. 
 
Konsolideringen af de offentlige finanser i USA ventes at fortsætte og dermed bidrage til, at 
det faktiske underskud på de offentlige finanser falder yderligere i 2014-15 i EU-
Kommissionens forårsprognose. Udviklingen understøttes af den økonomiske fremgang. 
Samlet set ventes det offentlige underskud reduceret fra ca. 13 pct. af BNP i 2009 til 5½ pct. 
af BNP i 2014 og yderligere til 4¾ pct. af BNP i 2015. I kraft af budgetaftalen fra december 
2013 er en del af de planlagte automatiske besparelser i 2014 og 2015 erstattet med mere 
målrettede tiltag i årene frem mod 2023, men omlægningen påvirker kun stramhedsgraden af 
finanspolitikken marginalt i forhold til udgangspunktet. Ifølge OECD udgør den underliggende 
strukturelle forbedring af de offentlige finanser knap ¾ pct. af BNP i 2014 og 2015.2 
 

 

2 EU-Kommissionen laver skøn for den offentlige og strukturelle saldo for landene omtalt i afsnit 2.2, med und-
tagelse af den strukturelle saldo for Japan og USA, som derfor er fra OECD, Economic Outlook 95, maj 2014. 
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I Japan afløses de seneste års lempelige økonomiske politik af finanspolitiske stramninger i 
år og næste år. Indførelsen af en momsstigning fra 5 til 8 pct. af BNP i 2014 og en yderligere 
planlagt stigning til 10 pct. i oktober 20153 bidrager sammen med udfasningen af tidligere ek-
spansive tiltag til konsolideringen af de offentlige finanser. Japans offentlige underskud top-
pede i 2013 på 9 pct. af BNP, men ventes ifølge EU-Kommissionen reduceret til 6¼ pct. af 
BNP i 2015, jf. figur 2.14  
 
Otte EU-medlemslande skønnes fortsat at have et underskud, der er større end 3 pct. af BNP 
i 2014, jf. figur 2.14. I takt med fortsatte finanspolitiske stramninger i disse lande ventes antal-
let at falde i 2015. 
 

Figur 2.14 
Offentlig saldo, udvalgte lande 

 

Anm.: Der er anvendt egne skøn for Danmark. For EU og euroområdet er beregnet simple gennemsnit.  
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2014. 

 
Konsolideringsindsatsen i de enkelte EU-lande er således fortsat differentieret efter landenes 
finanspolitiske udfordringer, og landene med de største underskud og henstillinger under 
EU’s procedure for uforholdsmæssigt store underskud gennemfører fortsat en konsolidering. 
Det afspejles i strukturelle budgetforbedringer gennem prognoseperioden for disse lande, jf. 
figur 2.15. 
 
EU-Kommissionen ventes i begyndelsen af juni at fremsætte forslag til eventuelle videre 
skridt – inden for proceduren for uforholdsmæssigt store underskud – over for de 14 EU-
lande, som aktuelt har en henstilling, herunder Danmark. Der kan være tale om forslag til at 
ophæve, forlænge eller optrappe proceduren alt efter, hvordan efterlevelsen vurderes, jf. 

 

3 Hvorvidt, den planlagte momsforhøjelse i 2015 gennemføres, afhænger af konjunkturudviklingen i den mellem-
liggende periode. 
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boks 2.5. Portugal, Grækenland og Cypern har også henstillinger, men de vurderes i forbin-
delse med deres låneprogrammer. 
 
 

Figur 2.15 
Strukturelle stramninger, udvalgte EU-lande 
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Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2014. 

Danmark, Belgien, Tjekkiet, Østrig og Slovakiet har frist for at bringe deres underskud under 
3 pct. af BNP i 2013. Kommissionens vurdering af, om betingelserne for ophævelse af hen-
stillingerne er til stede, vil være baseret på, om underskuddet på de offentlige finanser er 
bragt holdbart under 3 pct. af BNP, dvs. om underskuddene skønnes at holde sig under 3 
pct. af BNP gennem prognoseperioden.4 Det er tilfældet for de pågældende lande, herunder 
Danmark. For de resterende lande med frister i 2014-16 vil EU-Kommissionens vurdering af 
landenes efterlevelse af deres henstillinger blandt andet tage højde for, om landenes struktu-
relle stramninger i 2014 er på linje med henstillingernes krav om strukturelle budgetforbedrin-
ger, jf. boks 2.5.5   
 

 

4 I Østrig kan ophævelsen blive udskudt på grund af potentielle engangsomkostninger ved afviklingen af en bank. 
5 Den skønnede udvikling i 2015 spiller en mindre rolle, da landene endnu ikke har fremlagt finanslovforslag for 
2015, og EU-Kommissionens skøn for 2015 dermed er baseret på en antagelse om uændret politik. 
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Boks 2.5  
EU’s vurdering af finanspolitiske stramninger 

EU-henstillinger har to overordnede krav: Ét om at bringe det nominelle underskud under 3 pct. af BNP in-

denfor en bestemt frist, og ét om at sikre strukturelle budgetforbedringer. Henstillinger, der er vedtaget efter 

reformen af Stabilitets- og Vækstpagten i 2011, indeholder årlige nominelle saldomål, årlige krav om struk-

turelle stramninger af en given størrelse (mindst ½ pct. af BNP) og om budgettiltag af en vis størrelse i de 

enkelte år. EU-Kommissionen foretager løbende helhedsvurderinger af, om henstillingerne efterleves. De 

danner grundlag for EU-Kommissionens forslag til ministerrådet om, hvorvidt henstillingerne skal ophæves, 

optrappes eller fristen skal forlænges. Vurderingerne bygger på følgende kriterier: 

 

• I løbet af henstillingsperioden skal både det nominelle og det strukturelle krav efterleves. Hvis dette er til-

fældet, vurderes efterlevelsen af henstillingen at være på sporet.  

• Hvis stramningen er på linje med stramningskravet, men saldoen ikke er på linje med de nominelle mål 

på grund af uventet lav vækst, kan der være grundlag for en eventuel fristforlængelse.  

• Hvis saldoen ikke er på linje med målene, og den strukturelle stramning viser sig at være utilstrækkelig, 

kan proceduren derimod blive optrappet.  

• Et nominelt underskud under 3 pct. af BNP i friståret samt skøn under 3 pct. af BNP i resten af progno-

seperioden tilstrækkeligt for en beslutning om ophævelse. 

 

Vurderingen af landenes strukturelle stramninger er som udgangspunkt baseret på den strukturelle saldo. 

Derudover bruges andre indikatorer, såsom estimater for den direkte effekt på de offentlige finanser af gen-

nemførte finanspolitiske tiltag (målt ved summen af de enkelte tiltags provenuvirkning). Sådanne ”bottom-

up” målinger har med tiden fået relativt større vægt i vurderingerne, og Kommissionen er i samarbejde med 

landene ved at udvikle en fælles metode for disse opgørelser. Det skyldes, at EU-Kommissionens struktur-

saldo påvirkes af forskydninger i økonomien og dermed ikke altid giver et retvisende billede af landenes ak-

tive finanspolitik. Både den ventede ændring i struktursaldoen og bottom-up-målinger for 2014 peger på, at 

landenes finanspolitiske stramninger i år kun sikrer delvis efterlevelse af henstillingerne, jf. figur a og b. En 

række lande har dog vedtaget yderligere tiltag siden vinterprognosen.  
 

Figur a 
Stramningskrav og strukturel stramning, 2014 
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Figur b 
Stramningskrav og effekt af budgettiltag, 2014  
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Anm.: Strukturel stramning er målt som ændringen i struktursaldoen korrigeret for blandt andet revision af 
potentielle vækstskøn. Effekten af budgettiltag er målt som provenuvirkning af finanspolitiske tiltag.  

Kilde: EU-Kommissionens note om budgetovervågning, marts 2014 og vinterprognose, februar 2014. 
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I EU og euroområdet bidrager primære overskud på den offentlige saldo og fremgang i øko-
nomierne isoleret set til gældsreduktion allerede fra 2014. Høje renteudgifter betyder imidler-
tid, at gælden i EU og euroområdet fortsat stiger svagt i 2014. Bruttogælden i EU og euroom-
rådet ventes således først bragt på en nedadgående bane fra 2015, hvor stigende primære 
overskud og tiltagende økonomisk vækst ventes at resultere i en marginal gældsreduktion på 
trods af fortsat høje renteudgifter, jf. figur 2.16. Bruttogælden i EU og euroområdet er siden 
2007 øget med ca. 30 pct.-point af BNP og ventes i 2014 at toppe på henholdsvis 90 og 96 
pct. af BNP, jf. figur 2.17.  
 
Japans bruttogæld er steget markant siden 2007, hvor den udgjorde omtrent 180 pct. af BNP. 
I kraft af fortsatte offentlige underskud og relativt svag vækst ventes gælden fortsat at stige til 
omtrent 245 pct. af BNP i 2015 ifølge EU-Kommissionens forårsprognose. Den tiltagende 
konsolideringsindsats er således ikke tilstrækkelig til at vende gældsudviklingen. 
 
Planlægning og gennemførelse af yderligere konsolideringstiltag i de kommende år vurderes 
af OECD at være en forudsætning for opnåelse af den japanske regerings målsætning om 
strukturel balance på den primære saldo for de offentlige finanser i 2020. Decideret gælds-
nedbringelse fra 2021 vil dog ifølge OECD kræve ikke blot strukturel balance fremadrettet, 
men betydelige primære overskud på den offentlige saldo og reformer, der forbedrer økono-
miens underliggende vækstpotentiale. 
 

Figur 2.16 
Gældsdynamikken i euroområdet  
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Figur 2.17 
Offentlig bruttogæld 

 

Anm.: I figur 2.16 angiver prikkerne den totale ændring i bruttogæld i forhold til BNP målt ved et vejet 
gennemsnit for euroområdet. Ændringen er forklaret ved summen af bidrag fra stock-flow tilpasnin-
ger, bidrag fra renteudgifter på udestående gæld, bidrag fra overskud elle underskud på den primære 
saldo på de offentlige finanser, bidrag fra effekten af inflation (værdien af udestående gæld reduceres 
i takt med inflationsudviklingen) samt bidrag fra effekten af vækst eller fald i BNP, der påvirker 
gældsraten opgjort i procent af BNP via den såkaldte nævner-effekt. I figur 2.17 er anvendt data for 
EU27 i årene 2000 og 2007, da der ikke foreligger data for EU28 i de pågældende år. 

Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2014. 
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Den amerikanske bruttogæld (målt i procent af BNP) ventes ifølge EU-Kommissionen at fort-
sætte med at stige gennem prognoseperioden og toppe midlertidigt på 105 pct. af BNP i 
2015, jf. figur 2.17.  De seneste år er der dog tale om en væsentlig opbremsning i gældsfor-
øgelsen, som afspejler de seneste års omfattende konsolideringsindsats. I den seneste mel-
lemfristede prognose fra Kongressens budgetkontors (CBO) fra februar i år ventes gælden at 
stige på ny fra 2017 og frem mod 2024 som følge af stigende aldringsomkostninger.6 For at 
sikre finanspolitisk holdbarhed på længere sigt er der dermed behov for en mellemfristet fi-
nanspolitisk plan, som kan nedbringe gælden. 
 
 

2.3 Globale risici og ubalancer 
 
Hen over det seneste år er risiciene på de primære danske eksportmarkeder aftaget betyde-
ligt. I Europa er tilliden forbedret, og kapitalbevægelserne ud af de sårbare lande er vendt, jf. 
kapitel 3. Samtidig er ubalancerne knyttet til betalingsbalanceunderskud, underskud på de of-
fentlige finanser og konkurrenceevne blevet reduceret, og i USA er usikkerheden forbundet 
med gældsloftet udskudt til 2015.  
 
Der er imidlertid stadig en række risici, som kan give anledning til et svagere vækstforløb i 
udlandet end lagt til grund for prognosen i denne Økonomisk Redegørelse. Det gælder især 
sårbare finansielle balancer i nogle europæiske banker og risiko for deflation i euroområdet, 
potentielle finansielle udfordringer i de nye vækstøkonomier samt geopolitiske konflikter. Om-
vendt kan de senere års reformer – særligt i de kriseramte europæiske lande – vise sig at få 
kraftigere effekt på væksten end indarbejdet i prognosen. Dette vil specielt være tilfældet, 
hvis det samtidig udløser det efterspørgselspotentiale – i kraft af aktuelt stor opsparing hos 
virksomheder og husholdninger – der er i de lande, som er kommet bedre ud krisen.   
 
De seneste år har europæiske banker gennemgået en tilpasning af balancerne, hvor de har 
fået tilført mere kapital og sænket deres samlede udlån. Det har forbedret forholdet mellem 
udlån og kapital. Samtidig er den generelle tillid til det finansielle system blevet forbedret. 
Men høje gældsniveauer hos banker og virksomheder i Europa udgør fortsat en væsentlig ri-
siko for vækstudsigterne i forhold til grundlaget i prognosen.  
 
Det skyldes for det første et stigende og højt niveau af misligholdte lån – primært til virksom-
heder – i særligt de kriseramte lande, jf. figur 2.18. Det høje niveau af misligholdte lån udgør i 
sig selv en risiko, men samtidig øger det bankernes hensættelser. Det reducerer bankernes 
indkomst og mindsker dermed deres evne til at opbygge kapital til nye udlån. Samtidig opta-
ger misligholdte lån kapitalressourcer. De to forhold har reduceret udbuddet af kredit.  
 
For det andet er finansieringsomkostningerne for banker i de sårbare lande stadig højere end 
i det øvrige euroområde. Det er tilfældet på trods af, at markedet vurderer, at de systemiske 

 

6 CBO’s gældsprognose er baseret på en anden gældsopgørelse end EU-Kommissionens, idet den ikke medregner 
gæld og forpligtelser i offentlige selskaber.   
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risici er aftaget. De højere finansieringsomkostninger skal formentlig ses i lyset af landespeci-
fikke vækstudsigter og risici samt bekymringer for, om de enkelte lande kan håndtere udfor-
dringen med svage banker og høj gæld.  
 
De to forhold sammen med generelt højere investeringsrisiko har medvirket til, at udlånsren-
terne til virksomheder i de sydeuropæiske lande og Irland fortsat er væsentligt højere end i fx 
Tyskland, jf. figur 2.19. Den meget lave pengepolitiske rente får dermed ikke fuldt gennem-
slag på realøkonomierne i de lande. Denne fragmentering betyder, at der er en risiko for, at 
nye og/eller hurtigt voksende virksomheder i mindre grad opnår den nødvendige finansiering, 
mens svage virksomheder, som bankerne allerede har bundet penge i, overlever. Problemet 
er værst for små og mellemstore virksomheder, da mange af de store virksomheder har op-
nået finansiering fra obligationsmarkedet. Hermed kan virksomhedsdynamikken og væksten 
blive hæmmet i større grad end forudsat i de kriseramte lande.  
 

Figur 2.18 
Misligholdte lån  
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Figur 2.19 
Udlånsrenter til mindre virksomheder 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

06 07 08 09 10 11 12 13 14

Tyskland Spanien Portugal Italien Irland

Pct. Pct.

 

Anm.: Udlånsrenterne i figur 2.19 er på lån op til 1 mio. euro. 
Kilde: Reuters EcoWin og IMF, Global Financial Stability Report, april 2014. 

 
Disse forhold er en medvirkende årsag til, at ECB i 2014 gennemfører en omfattende gen-
nemgang og vurdering af risici i de 130 største banker i euroområdet. Hermed kan der even-
tuelt ske rekapitalisering af de banker, der har behov for yderligere kapital. En troværdig og 
dybdegående gennemgang kan medvirke til at øge tilliden til bankernes værdi og dermed gø-
re det nemmere at skaffe kapital til udlån. Det skal ses i lyset af, at de europæiske banker i 
gennemsnit stadig er værdifastsat lavere end deres bogførte egenkapital på trods af klare 
forbedringer det sidste halve års tid. Det er både et tegn på, at investorerne vurderer, at ban-
kernes indtjeningspotentiale er svagt, men også manglende tillid til, at bankernes aktiver (ud-
lån) har den værdi, de er bogført til. Den forestående implementering af det styrkede bank-
samarbejde i Europa kan endvidere medvirke til at bryde samspillet mellem svage banker og 
stater og dermed potentielt reducere bankernes finansieringsomkostninger i de kriseramte 
lande.  
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Gældstilpasningen vanskeliggøres af den lave inflation i euroområdet, jf. figur 2.20. Det med-
fører, at tilpasningen af gældsniveauerne i mange lande – både privat og offentlig gæld – ta-
ger længere tid. Hvis væksten i priserne og lønningerne var højere, ville gælden og renteud-
gifterne hurtigere udgøre en mindre andel af virksomheders, husholdningers og staters øko-
nomi. Det er særligt en udfordring, fordi de lande, som oplever lav inflation, typisk også har 
høj nettogæld.  
 
Den lave inflation skal imidlertid blandt andet ses i lyset af, at der i perioden op til tilbagesla-
get i 2008-09 skete en betydelig svækkelse af en række eurolandes interne konkurrenceev-
ne, jf. figur 2.21. Det har nødvendiggjort en betydelig omkostningsreduktion i nogle eurolande 
for at forbedre deres konkurrenceevne. Det afspejles i en relativt lavere inflation i forhold til 
de andre eurolande.  
 
Tilpasningen i lande med konkurrenceevneudfordringer vanskeliggøres ved, at landene med 
god konkurrenceevne også oplever en lav inflation. Den lave inflation generelt i landene skyl-
des flere forhold som faldende energipriser, appreciering af euroen og den træge økonomi-
ske aktivitet de seneste år, jf. afsnit 2.1. 
 

Figur 2.20 
Inflation i udvalgte lande  

Figur 2.21 
Enhedslønomkostninger i udvalgt lande 

 

Kilde: Reuters Ecowin og EU-Kommissionens forårsprognoses, maj 2014. 

Risikoen er, at den lave inflation bliver vedholdende igennem en nedadgående løn-pris spiral, 
hvor en lav inflation gradvist presser inflationsforventningerne ned i euroområdet som helhed. 
Det vil hæve realrenten og dermed svække væksten og yderligere hæmme de finansielle ba-
lancer. Mens inflationsforventningerne på længere sigt kun er aftaget lidt, har der det seneste 
år været et fald i de kortsigtede inflationsforventninger, jf. kapitel 3. Det er også derfor, at 
ECB har udtrykt vilje til at udnytte utraditionelle instrumenter, hvis der er udsigt til en for lang 
periode med lav inflation. 
 
I de seneste år har nye vækstøkonomier oplevet en høj udlånsvækst, ligesom det var tilfæl-
det for mange europæiske lande op til finanskrisen, jf. figur 2.22. Gældende for alle nye 
vækstøkonomier er, at de har haft mange førstegangslånere. Det medfører en større risiko 
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for bankerne, da de ikke kender låntagernes kredithistorie. Samtidig kan nogle af landene 
være ved at opbygge ubalancer som for store underskud på betalingsbalancen og den offent-
lige saldo, udlandsgæld samt høj inflation, jf. figur 2.23. Overordnet set kan det afspejle en 
for kraftigt lånefinansieret forbrugsvækst, som kan give anledning til fremtidige finansielle 
problemer. De kan blive realiseret ved et økonomisk stød, fx ved en kraftig og uventet norma-
lisering af den amerikanske pengepolitik. Det gælder specielt, hvis landenes virksomheder og 
stater er afhængig af finansiering fra udlandet. 
 

Figur 2.22 
Gennemsnitlig årlig kreditvækst til den private 
ikke-finansielle sektor, 2007-12 

Figur 2.23 
Økonomiske nøgletal i udvalgte lande 2013 
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Anm.: Kreditvæksten for Kina i figur 2.22 indeholder også udlån igennem skyggebanksektoren. 
Kilde: Reuters EcoWin og OECD Economic Outlook 94 database og IMF World Economic Outlook data-

base. 
 
Den direkte effekt på væksten i de avancerede lande vurderes dog at være af mindre betyd-
ning af et sådant forløb i (nogle af) de nye vækstøkonomier. Det skyldes, at handlen med de 
nye vækstøkonomier fortsat udgør en mindre del af de avancerede landes udenrigshandel. 
Derimod kan der være nogle afledte finansielle risici, specielt i lyset af at mange europæiske 
banker har store tilgodehavender i de nye vækstøkonomier, jf. figur 2.24.  
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Figur 2.24 
Banksystemets tilgodehavender i de nye vækst- og udviklingsøkonomier 

 

Anm: Andre nye vækst- og udviklingslande gælder resten af de lande, som er karakteriseret som udviklings-
lande. 

Kilde: IMF, Global Financial Stability Report, april 2014, Bank for International Settlements og Reuters 
Ecowin. 

 
Den økonomiske vækst i Kina siden 2008 har også i høj grad været stimuleret af en høj in-
denlandsk kreditvækst. Den samlede kreditbeholdning i økonomien er således steget fra 125 
pct. af BNP i 2008 til 200 pct. af BNP i 2013. Det afspejler en kraftig vækst uden for den tradi-
tionelle banksektor – i den såkaldte skyggebanksektor. Den potentielt direkte afsmittende ef-
fekt på OECD-landene fra problemer i den kinesiske finansielle sektor vurderes dog af OECD 
at være lille.7 Det skyldes, at Kina endnu ikke er en dominerende eksportdestination, og at en 
stor del af Kinas import bliver reeksporteret, dvs. er afhængig af efterspørgslen fra andre lan-
de. Samtidig er den kinesiske finansielle sektor stadigvæk forholdsvis afkoblet fra det interna-
tionale finansielle system på grund af kinesiske kapitalrestriktioner. Derudover har Kina op-
bygget en betydelig valutareserve. Derimod kan finansiel uro i Kina påvirke de udviklede lan-
de igennem indirekte effekter som tillid og lavere værdifastsættelse af aktiver.  
 
Igennem foråret har et usikkerhedselement været geopolitisk uro mellem Ukraine og Rus-
land, som ved en kraftig eskalering kan få betydelige konsekvenser for væksten i Europa. Det 
skyldes Europas afhængighed af det russiske energimarked og ikke så meget risikoen for la-
vere vækst i Rusland. Frygten for en eskalering illustreres ved, at virksomheder ifølge ECB 
har trukket kapital svarende til 160 mia. euro ud af Rusland i 1. kvartal.  

 

7 Se OECD, Economic Outlook 95, maj 2014. OECD vurderer, at en nedgang på 2 pct.-point i den kinesiske inden-
landske efterspørgsel i et år kan reducere væksten i OECD-landene med 0,1 pct.-point. Udenlandske banker hav-
de således ved udgangen af 2012 mindre end 2 pct. af de totale kinesiske bankaktiver. Problemet er i høj grad og-
så et internt anliggende, da der er et stort opsparingsoverskud og udlandsformue i Kina, og landets valutareserver 
svarer ifølge IMF til 6½ gange deres eksterne kortsigtede potentielle finansieringsbehov.  
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Pengepolitikken i USA og euroområdet – og dermed også i Danmark – understøtter i disse år 
vækst og beskæftigelse, og den vurderes at forblive lempelig i hele prognoseperioden. Der er 
dog forskelle på den pengepolitiske kurs. I USA er tegnene på økonomisk fremgang så stær-
ke, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed), er begyndt at neddrosle sine 
opkøbsprogrammer (”tapering”) i starten af 2014. I euroområdet betyder den aktuelt meget 
lave inflation til gengæld, at yderligere pengepolitiske lempelser fortsat er et tema.   
 
De lange renter steg igennem det meste af 2013, men er siden årsskiftet faldet en smule til-
bage i både USA og Europa. Det skal blandt andet ses i lyset af en midlertidig afmatning af 
opsvinget i USA først på året, aftagende inflation i euroområdet og på det seneste også i et 
vist omfang den usikre geopolitiske situation i Ukraine. De lange danske obligationsrenter har 
i store træk fulgt de tilsvarende tyske obligationsrenter. De korte danske obligationsrenter lig-
ger stadig på et meget lavt niveau. 
 
I Europa har realøkonomisk fremgang sammen med krisehåndteringstiltag, gennemførte 
strukturreformer og konsolidering af de offentlige finanser medvirket til at forbedre tilliden til 
den økonomiske og politiske udvikling og medført en gradvis stabilisering af de finansielle 
markeder. Det ses tydeligst i en fortsat indsnævring af de sydeuropæiske landes rentespænd 
til tyske statsobligationer. I forhold til situationen før gældskrisen er der dog større spredning 
på landenes kreditvurdering. Danmark har, som et af relativt få lande, bevaret den højeste 
kreditvurdering på AAA. 
 
Danske husholdningers rentefølsomhed er steget markant fra slutningen af 1990’erne og op 
gennem 00’erne. Det skyldes en kombination af stigende boliggæld og udbredelsen af real-
kreditlån med årlig rentetilpasning. Husholdningernes rentefølsomhed har været svagt vigen-
de siden 2009. En stigning i den korte rente på 1 pct.-point vil reducere husholdningernes di-
sponible indkomster med ca. ½ pct. Effekten på husholdningernes økonomi er mindre på 
længere sigt. Den relativt store boliggæld modsvares af betydelige pensionsformuer, og pen-
sionsafkastet vil naturligvis øges ved en rentestigning. 
 
Den øgede rentefølsomhed har isoleret set haft en stabiliserende effekt på dansk økonomi. 
De lave renter efter 2008 har i betydeligt omfang understøttet danske husholdningers øko-
nomi. En stigende rentefølsomhed øger vigtigheden af international tillid til dansk økonomi og 
dermed betydningen af sunde offentlige finanser og balancer i forhold til udlandet. 

   

3. Finansielle markeder
Nyt kapitel 
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3.1 Rente- og valutaforhold 
 
Den Europæiske Centralbank (ECB) har i løbet af de seneste år løbende nedsat sine penge-
politiske renter til et meget lavt niveau. Refinansieringsrenten og renten på den stående ud-
lånsfacilitet blev senest nedsat med ¼ pct.-point til henholdsvis 0,25 og 0,75 pct. i forbindelse 
med rentemødet i starten af november 2013, jf. figur 3.1.  
 
En lav inflation og lave inflationsforventninger taler for en fortsat lempelig europæisk penge-
politik trods tiltagende vækst i Europa. Inflationen i euroområdet er faldet ganske betydeligt 
over det seneste par år, så den nu ligger et godt stykke under ECB’s inflationsmål på under, 
men tæt på to pct., og der er i enkelte lande tale om faldende priser. Den lave inflation har 
medvirket til, at inflationsforventningerne i euroområdet også er faldet, jf. figur 3.2. De lang-
sigtede inflationsforventninger har dog ligget forholdsvis stabilt.   
 

Figur 3.1 
Korte renter i euroområdet  
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Figur 3.2 
Inflationsforventninger i euroområdet  
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Anm.: I figur 3.2 er inflationsforventningerne baseret på nulkupons inflationsswaps, som er et afledt finan-
sielt instrument, der kan anvendes til at afdække inflationsrisici. Den ene part i kontrakten betaler en 
fast rente (break-even inflationen), og den anden part betaler en variabel rente baseret på den fakti-
ske inflation. Den faste rente i inflationsswappen kan således tolkes som den forventede gennem-
snitlige inflation over swappens løbetid.  

Kilde: ECB, Bloomberg, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Der er tiltagende realøkonomisk vækst i euroområdet, og der er også tegn på fremgang i de 
udsatte lande i Sydeuropa og Irland. Det har i kombination med de europæiske krisehåndte-
ringstiltag og den løbende konsolidering af de offentlige finanser medvirket til at reducere 
usikkerheden for investorerne i disse lande. Således er de finansielle aktørers tillid til den 
økonomiske og politiske udvikling gradvist blevet genopbygget over det seneste par år, og 
det har bidraget til at stabilisere de finansielle markeder i euroområdet. Det kommer blandt 
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andet til udtryk ved, at (netto-)kapitalbevægelserne er vendt og nu igen tilflyder de udsatte 
lande, jf. figur 3.3.1  
 
I løbet af den europæiske gældskrise har de berørte lande oplevet en kapitalflugt, i takt med 
at de er blevet trukket ind i krisen. Krisen eskalerede i sommeren 2011, da kapitalen også 
begyndte at strømme ud af store eurolande som Italien og Spanien. Selvom denne udstrøm-
ning havde forskellig karakter i de enkelte lande, så var der fællestræk i form af et frasalg af 
statsobligationer og en reduktion af udenlandske bankindeståender mv., som grundlæggen-
de var udtryk for mangel på tillid til stabiliteten af det finansielle system og til de offentlige fi-
nanser. Denne tendens blev først brudt i sommeren 2012 med tilkendegivelsen fra ECB om, 
at centralbanken er villig til at tage ekstraordinære tiltag i brug for at sikre stabilitet på de fi-
nansielle markeder i euroområdet.  
 

Figur 3.3 
Akkumulerede nettokapitalbevægelser til ud-
satte lande i euroområdet siden 2005 
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Figur 3.4 
Overskudslikviditet i euroområdet 
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Anm.: I figur 3.3 er nettokapitalbevægelserne beregnet ved hjælp af Target2-balancer og akkumulerede be-
talingsbalancer. Sidste observation er februar 2014. Juli 2012 blev et vendepunkt for nettokapitalbe-
vægelserne. Her signalerede ECB, at centralbanken er villig til at tage ekstraordinære tiltag i brug for 
at sikre stabiliteten på de finansielle markeder i euroområdet. I figur 3.4 er overskudslikviditeten be-
regnet som summen af de pengepolitiske modparters indeståender på ECB’s indlånsfacilitet og deres 
indskud på reservekravskonti ud over reservekravet. Sidste observation er april 2014. 

Kilde: Reuters EcoWin, Eurostat, Osnabrück University, ECB og egne beregninger. 
 
Siden slutningen af januar 2013 har det været muligt for de europæiske banker at tilbagebe-
tale lån optaget i forbindelse med de to ekstraordinære 3-årige likviditetstildelinger – de så-
kaldte 3-årige LTRO’er – før tid, og den mulighed har en række banker, også fra de udsatte 
lande, benyttet sig af. Det har medvirket til, at bankernes indestående hos ECB er reduceret, 
og at overskudslikviditeten som følge deraf er faldet markant, jf. figur 3.4. Det har bidraget til 

 

1 Kapitalbevægelserne består af finansielle transaktioner med udlandet (fx lån mellem banker, direkte investerin-
ger, køb af statsobligationer eller bankindskud). 
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at trække pengemarkedsrenterne i euroområdet en smule op. Udviklingen kan ses som et 
tegn på, at finansielle institutioner i de kriseramte lande, der i løbet af de seneste år har væ-
ret afhængige af likviditet fra ECB’s udlånsfaciliteter, nu har bedre adgang til at låne i penge-
markedet, og at de finansielle markeder er blevet mindre fragmenterede end tidligere.  
 
Den faldende overskudslikviditet i euroområdet har også præget udviklingen i Danmark. Så-
ledes har de korte pengemarkedsrenter i Danmark i en periode været lavere end i euroområ-
det, og det har medvirket til, at den danske krone er blevet svækket over for euroen, jf. figur 
3.5. Således har den danske krone siden nytår ligget relativt svagt over for euroen, og det fik 
i april Nationalbanken til at intervenere i valutamarkedet for godt 20 mia. kr. og forhøje renten 
på indskudsbeviser med 0,15 pct.-point til 0,05 pct.  
 
Den ensidige danske renteforhøjelse kan ses som en del af en gradvis normalisering af for-
holdene på de finansielle markeder. Således ligger de pengepolitiske rentespænd mellem 
Danmark og euroområdet nu omkring 0 pct.-point efter at have været negative det seneste 
par år, jf. figur 3.6. I den aktuelle situation med overskydende likviditet i pengemarkedet er 
det Nationalbankens indlånsrenter, der primært er bestemmende for pengemarkedsrenterne 
og dermed også for kronens kurs over for euroen.  
 

Figur 3.5 
Afvigelse fra DKK/EUR paritetskurs og Dan-
marks Nationalbanks nettointerventionskøb 
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Figur 3.6 
Pengepolitisk rentespænd til euroområdet 
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Anm.: Figur 3.5 viser afvigelsen af den faktiske DKK/EUR-kurs fra den fastsatte centrale paritetskurs på 
7,46038 kr. per euro og Danmarks Nationalbanks månedlige nettointerventionskøb af valuta. Et po-
sitivt (negativt) tal betyder køb (salg) af valuta og salg (køb) af kroner. I figur 3.6 er ”Indlån” spæn-
det mellem Nationalbankens indskudsbevisrente og renten på ECB’s stående indlånsfacilitet, ”Ud-
lån” er spændet mellem Nationalbankens udlånsrente og ECB’s refinansieringsrente, mens de to 
pengemarkedsspænd er beregnet som forskellen mellem Cibor- og Euribor-satserne med de respek-
tive løbetider.  

Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
I USA er den økonomiske fremgang så stærk, at det har fået den amerikanske centralbank, 
Federal Reserve (Fed), til at påbegynde en udfasning af sine ekstraordinære pengepolitiske 
tiltag. Centralbanken iværksatte i forbindelse med sit rentemøde i december en nedtrapning 
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(tapering) af sine månedlige obligationsopkøb, de såkaldte kvantitative lempelser (QE3). Fed 
har på hvert af de seneste fire møder reduceret de månedlige opkøb af stats- og realkreditob-
ligationer med USD 10 mia., så der nu opkøbes for samlet set USD 45 mia. hver måned. 
Fortsætter nedtrapningen i det samme tempo, vil de løbende obligationskøb i forbindelse 
med opkøbsprogrammet være helt ophørt ultimo 2014. Det vil fremadrettet lægge en dæm-
per på væksten i Fed’s balance, jf. figur 3.7. 
 
Stramninger af den konventionelle pengepolitik i form af renteforhøjelser vil formentlig først 
komme på tale herefter. I prognosen er det lagt til grund, at Fed medio 2015 påbegynder en 
serie renteforhøjelser. Det er umiddelbart i tråd med de forventninger, som medlemmerne af 
Fed’s pengepolitiske komité, Federal Open Markets Committee (FOMC), offentliggjorde i for-
bindelse med rentemødet i marts, jf. figur 3.8. De finansielle markeders aktuelle forventninger 
til fremtidige renteforhøjelser, målt ved Federal Funds Futures Rates, er mere afdæmpede. 
 

Figur 3.7 
Fed’s aktiver som andel af BNP 
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Figur 3.8 
Aktuel markedsforventning til Fed Funds Effec-
tive Rate og FOMC Prognose 
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Anm.: I figur 3.7 består ”Statsobl.” af Fed’s beholdning af amerikanske statsobligationer, mens ”Realkre-
ditobl.” dækker over Fed’s beholdning af realkreditobligationer og obligationer udstedt af Fannie 
Mae, Freddie Mac, m.fl. ”Krisetiltag” er Fed’s likviditetsfaciliteter og beholdning af værdipapirer fra 
afvikling af finansielle selskaber. ”Udlån” er pengepolitiske udlån og repoer. ”Andre” dækker over 
Fed’s beholdning af guld, aktiver i fremmed valuta samt diverse andre aktiver. I figur 3.8 er ”For-
ventning maj” Federal Funds Futures Rates fra den 21. maj 2014. ”FOMC median” er baseret på 
Fed’s offentliggørelse ”FOMC Projections Table” fra rentemødet den 18.-19. marts 2014, hvor be-
styrelsesmedlemmerne og præsidenterne for de regionale afdelinger af centralbanken har givet ud-
tryk for deres forventninger til udviklingen i den pengepolitiske rente.   

Kilde: Bloomberg, Federal Reserve og egne beregninger. 
 
Det er i prognosen antaget, at pengepolitikken forbliver lempelig i både euroområdet og USA 
i hele prognoseperioden. De økonomiske udsigter for euroområdet er blevet bedre, men det 
dækker stadig over store forskelle på tværs af landene, og der er betydelig ledig kapacitet 
især i de udsatte sydeuropæiske lande. Samtidig er inflationen i øjeblikket under ECB’s infla-
tionsmålsætning. USA er noget længere fremme i opsvinget, og Fed’s ekstraordinære pen-
gepolitiske tiltag er under udfasning. Det er lagt til grund for prognosen, at de pengepolitiske 
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renter forbliver på deres nuværende lave niveau frem til anden halvdel af 2015. De korte 
markedsrenter forventes således at forblive på et lavt niveau i hele prognoseperioden, jf. ta-
bel 3.1. Det gælder også i Danmark. 
 

Tabel 3.1 
Skøn for korte renter 

  2013 2014 2015 

Årsgennemsnit (pct.)   

Euroområdet 
ECB’s refinansieringsrente 0,5 0,3 0,3 

3-mdrs. pengemarkedsrente 0,2 0,3 0,5 

Danmark 

Diskonto 0,0 0,0 0,1 

Rente på indskudsbeviser -0,1 0,0 0,2 

3-mdrs. pengemarkedsrente 0,3 0,3 0,5 

USA 
Fed Funds Target Rate 0,3 0,3 0,5 

3-mdrs. pengemarkedsrente 0,3 0,3 0,7 
 

Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB, Federal Reserve, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
 

3.2 Obligations- og aktiemarkeder 
 
Obligationsrenterne steg frem til årsskiftet, men er derefter faldet en smule tilbage som følge 
af lidt svagere nøgletal i blandt andet amerikansk og asiatisk økonomi samt uroen forbundet 
med den geopolitiske situation i Ukraine. De lange danske obligationsrenter er ligeledes fal-
det noget tilbage siden årsskiftet og er fortsat på et lavt niveau, jf. figur 3.9. Den 10-årige 
danske statsobligationsrente har stort set fulgt udviklingen i den tilsvarende tyske statsobliga-
tionsrente. Den korte realkreditobligationsrente har derimod været stort set uændret i 2014. 
 
Der er faldet mere ro på obligationsmarkederne i Europa. Rentespændene på statsobligatio-
ner mellem de sydeuropæiske lande og Tyskland er fortsat med at falde i 2014, jf. figur 3.10. 
Udviklingen skal ses i lyset af reducerede balanceproblemer i de udsatte lande, fremskridt 
med strukturelle reformer og gennem det seneste år også en vis realøkonomisk fremgang.  
 
Den gradvise normalisering af obligationsmarkederne afspejles også i, at en række udsatte 
lande helt eller delvist er vendt tilbage til markedsfinansiering. Irland genoptog udstedelsen af 
lange statsobligationer i juli 2012, og landet vendte fuldt tilbage til markedsfinansiering i for-
bindelse med udløbet af låneprogrammet i december 2013. Portugal begyndte at udstede 
lange statsobligationer på markedet i januar 2013 og forventes at træde ud af sit låneprogram 
i løbet af foråret 2014. Også Grækenland er vendt tilbage til obligationsmarkederne. Således 
udstedte landet – for første gang siden landet blev omfattet af låneprogrammer og gældsre-
strukturering – i april nye statsobligationer, om end dette formentlig ikke kan tages til indtægt 
for en generelt større markedstillid til Grækenland eller generel græsk adgang til markedsfi-
nansiering. 
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Figur 3.9 
Danske obligationsrenter 
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Figur 3.10 
Rentespænd i forhold til Tyskland på 10-årige 
statsobligationer 
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Anm.: Outright Monetary Transactions (OMT) er et program under  ECB, hvor banken kan opkøbe stats-
obligationer fra eurolandene i det sekundære marked (outright transactions) under visse betingelser. 

Kilde: Realkreditrådet og Reuters EcoWin. 
 
De europæiske lande oplever gradvist mere normale forhold på blandt andet de finansielle 
markeder. Der er imidlertid få lande, der har bevaret den kreditvurdering, de havde inden kri-
sen, jf. figur 3.11. Samtidig er forskellen op til den højeste kreditvurdering øget for de fleste 
lande, jf. figur 3.12. Det skyldes dels, at landene i varierende grad blev ramt af krisen, dels at 
krisen har vist, at der ikke i alle tilfælde var fuldt grundlag for de tidligere vurderinger. Dan-
mark har sammen med seks andre EU-lande beholdt den højeste kreditvurdering på AAA 
hos alle de store kreditvurderingsbureauer, og den høje danske rating blev senest bekræftet i 
maj af Standard & Poors.  
 
I de udsatte lande er en høj statsgæld, en relativt svag realøkonomisk udvikling og et forhøjet 
renteniveau samt vanskeligere kreditforhold for virksomheder og husholdninger fortsat en ud-
fordring i forhold til at få gang i væksten og nedbringe statsgælden og dermed for at forbedre 
kreditværdigheden. I takt med at den økonomiske fremgang i landene tager til, og balance-
problemerne forhåbentlig reduceres yderligere, kan kreditværdigheden forbedres. Dette vil 
også tilsige en yderligere indsnævring af rentespændene, men formentlig ikke til de meget 
lave niveauer før krisen, som måske også kunne anses som kunstigt lave i lyset af de fakti-
ske udfordringer.    
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Figur 3.11 
Antal EU-lande (28) med AAA-rating 
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Figur 3.12 
Spredning af kreditratinger af EU-lande (28) 
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Anm.: Figur 3.11 er baseret på EU-lande med højeste rating hos alle ratingbureauerne, dvs. Moodys, S&P 
og Fitch. I 2014 er landene med den højeste rating hos samtlige ratingbureauer: Danmark, Sverige, 
Finland, Tyskland, Luxembourg og Storbritannien. I figur 3.12 er ratingen fra S&P, og der er an-
vendt øverste kvartil (25 pct.), median og nederste kvartil blandt de 28 EU-lande.   

Kilde: Bloomberg og egne beregninger. 
 

 
På baggrund af den seneste markedsudvikling er skønnene for de lange renter i 2014 nedju-
steret lidt i forhold til decembervurderingen, jf. tabel 3.2. De lange renter i Danmark, Tyskland 
og USA ventes dog stadig at stige hen over prognoseperioden, i takt med at den realøkono-
miske fremgang gradvist tager til. 
 

Tabel 3.2 
Skøn for obligationsrenter  

 2013 2014 2015 

  Dec. Maj Dec. Maj 

Årsgennemsnit (pct.)      

10-årig statsobligation, Danmark 1,8 2,1 1,9 2,6 2,5 

10-årig statsobligation, Tyskland 1,6 2,0 1,8 2,5 2,4 

10-årig statsobligation, USA 2,3 3,1 2,9 3,5 3,5 

Gennemsnitlig obligationsrente, Danmark 1,6 1,9 1,7 2,3 2,1 

1-årig rentetilpasningsobligation, Danmark 0,2 0,4 0,3 0,7 0,6 

30-årig realkreditobligation, Danmark 3,5 3,8 3,6 4,3 4,2 
 

Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Der har i et stykke tid været usikkerhed om, hvorvidt de styrkede likviditetsregler for kreditin-
stitutter, som skal træde i kraft i EU fra 2015, vil tage tilstrækkeligt hensyn til de danske real-



Kapitel 3 Finansielle markeder 
 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2014 67 

kreditobligationers generelt høje likviditet. De nye regler indebærer, at kreditinstitutterne skal 
holde et vist likviditetsberedskab. EU-Kommissionen har fået delegeret opgaven med at fast-
sætte, hvilke aktiver der er tilstrækkeligt likvide, og hvordan de må tælle med i et sådant likvi-
ditetsberedskab. I en situation, hvor brugen af realkreditobligationer i likviditetsberedskabet 
måtte blive pålagt væsentlige begrænsninger sammenlignet med de eksisterende regler, så 
vil det kunne påvirke markedet for realkreditobligationer, og det vil indebære en risiko for hø-
jere boligrenter. 
 

Boks 3.1 
Danske realkreditobligationer og de kommende EU-regler for kreditinstitutters likviditet 

De nye EU-regler for kapital og likviditet (CRD IV/CRR) betyder, at kreditinstitutter fra 2015 skal leve op til 

nye fælles krav om at opretholde et likviditetsberedskab til at modstå uro på de finansielle markeder. Opga-

ven med at udpege de aktiver, som må indgå i likviditetsberedskabet, er uddelegeret til EU-Kommissionen 

af Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Siden Basel-komitéen offentliggjorde sine anbefalinger om styrke-

de globale kapital- og likviditetsregler (Basel III), har der været usikkerhed om, hvorvidt danske realkreditob-

ligationer, trods deres generelt meget høje likviditet, vil kunne medregnes blandt de mest likvide aktiver i 

kreditinstitutternes likviditetsberedskab. 

EU-Kommissionens første udkast til en likviditetsklassificering fra 9. maj 2014 lægger op til at inkludere eks-

tremt likvide realkreditobligationer blandt de særdeles højt likvide papirer (level 1), som er de mest likvide 

aktiver kreditinstitutter kan medregne i deres likviditetsberedskab. Disse papirer vil være omfattet af færre 

begrænsninger end kategorien af højt likvide papirer (level 2A), som dog også vil kunne indeholde nogle re-

alkreditobligationer med lidt lavere likviditet. Realkreditobligationer må ifølge udkastet udgøre op til 70 pct. 

af det samlede likviditetsberedskab, og de omfattes af et såkaldt haircut på 7 pct.2    

Danske realkreditobligationers høje kreditkvalitet og likviditet har gjort dem til det foretrukne instrument for 

danske kreditinstitutters daglige likviditetsstyring. Omtrent 35 pct. af de danske realkreditobligationer ejes 

således af danske penge- og realkreditinstitutter. Såfremt danske realkreditobligationer også i de endelige 

regler anerkendes som særdeles højt likvide (level 1) inden for rammerne af EU-Kommissionens udkast, vil 

kreditinstitutterne kunne holde realkreditobligationer til likviditetsformål i stort set samme omfang som hidtil. 

I så fald forventes de nye likviditetsregler samlet set ikke umiddelbart at få konsekvenser for den rente, som 

danske boligejere og virksomheder betaler på deres realkreditlån.  

De endelige regler udestår fortsat, og de skal efter planen vedtages af EU-Kommissionen gennem en dele-

geret retsakt senest 30. juni i år. Herefter vil reglerne træde i kraft, medmindre Ministerrådet (med et kvalifi-

ceret flertal) eller Europa-Parlamentet (med et almindeligt flertal) afviser den delegerede retsakt.  

 
Realkreditobligationer vil – ifølge EU-Kommissionens første udkast til principper for de nye 
regler – under visse betingelser også fremover kunne indgå i den mest likvide kategori af 
kreditinstitutternes likviditetsberedskab sammen statsobligationer, jf. boks 3.1. Hvis de ende-
lige regler udformes som i EU-Kommissionens udkast, forventes kreditinstitutterne at kunne 
holde realkreditobligationer til likviditetsformål i stort set samme omfang som hidtil. Dermed 

 

2 Et ”haircut” på 7 pct. vil i denne sammenhæng betyde, at aktiverne højst kan medregnes til 93 pct. af deres no-
minelle værdi i forhold til opfyldelsen af kravet til institutternes likviditetsberedskab. 
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vil risikoen for, at de nye likviditetsregler påvirker renterne på realkreditobligationer, være 
mindsket betydeligt. 
 
Stigning i aktiekurser 

Aktiekurserne i USA og Danmark er steget i de seneste to år, mens udviklingen i euroområ-
det har været mere afdæmpet, jf. figur 3.13. Udviklingen i USA er understøttet af en fortsat 
relativt lempelig pengepolitik og en høj indtjening i virksomhederne. Der er samtidig sket et 
vist skift i investorernes efterspørgsel fra obligationer til aktier siden midten af 2013.3 Stram-
ninger af pengepolitikken i USA er historisk sjældent ledsaget af fald i aktiekurser, hvilket skal 
ses i lyset af, at pengepolitikken normalt strammes, når fremgangen i økonomien samtidig 
styrkes.4 De stramninger af pengepolitikken, der blev iværksat i 1994, 1999 og 2004, har så-
ledes ikke været ledsaget af en større korrektion af aktiekurserne, jf. figur 3.14.  
 
 

Figur 3.13 
Aktiekurser 
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Figur 3.14 
Udvikling i aktiekurser i USA før og efter 
stramninger af pengepolitikken 
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Anm.: I figur 3.14 er anvendt S&P 500, og indekset er normaliseret til at være 100 på tidspunkt t=0. Stram-
ningen er målt ved, at US Federal Funds Target Rate er steget efter i mindst seks måneder at have 
været uændret eller aftaget og derefter at være efterfulgt af en stigning i mindst seks måneder, jf. 
IMF, World Economic Outlook, oktober 2013.  

Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
 
 
 

 

3 Jf. BIS Quarterly Review, marts 2014. 
4 Aktiekurserne kan opfattes som den tilbagediskonterede værdi af virksomhedernes fremtidige indtjening, og 
dermed vil stigende renter isoleret set reducere aktiekurserne, mens virksomhedernes indtjening (og dermed ak-
tiekurserne) i nogen grad vil øges som følge af højere vækst.  
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3.3 Kreditudvikling 
 
Danske pengeinstitutters udlån til virksomheder og husholdninger har været aftagende siden 
2008. Realkreditinstitutternes udlån til virksomheder og husholdninger er derimod øget i 
samme periode, jf. figur 3.15 og 3.16. Rentetilpasningslån har samtidig udgjort en stadig stør-
re andel af de samlede realkreditlån, siden de blev introduceret i 1996. Ultimo 2013 udgjorde 
lån med rentetilpasning ca. 70 pct. af den samlede realkreditlånemasse, hvoraf alene lån 
med en rentetilpasning inden for et år udgjorde knap 50 pct. af den samlede lånemasse jf. fi-
gur 3.17. Rentetilpasningslånene har i særlig grad vundet udbredelse i perioder med stort 
spænd mellem de korte og lange renter.  
 
 

Figur 3.15 
Udlån til husholdninger  
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Figur 3.16 
Udlån til ikke-finansielle selskaber  
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Anm.: Beholdninger er opgjort nominelt og ultimo. Sidste observation er 4. kvartal 2013. Udlånsstatistik-
ken (MFI-statistikken) fra Danmarks Nationalbank er ændret fra og med 4. kvartal 2013. Således er 
4. kvartal 2013 opgjort ud fra den ændrede opgørelse, mens udlånene før er opgjort med den gamle 
statistik. Der er dermed et databrud i serierne for udlånene.  

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
 
Omfanget af realkreditlån med rentetilpasning under et år er de senere år faldet, målt i for-
hold til BNP, efter at være steget kraftigt i det meste af 00’erne. Det samlede omfang af udlån 
fra pengeinstitutter, der også som hovedregel har en rentetilpasning under et år, har ligele-
des været aftagende siden 2009, jf. figur 3.18.  Dermed er de samlede lån til husholdninger 
og virksomheder med rentetilpasning under et år reduceret de senere år. 
 
Sammensætningen af gæld, og især udbredelsen af rentetilpasningslån, har betydning for 
det umiddelbare gennemslag af ændringer i den korte rente på husholdningernes og virk-
somhedernes disponible indkomst. Når husholdningerne finansierer boligkøb med rentetil-
pasningslån frem for fastforrentede lån, vil deres rentebetalinger være mere påvirkelige af 
ændringer i den korte rente. Den kortsigtede rentefølsomhed på husholdninger og virksom-
heders indkomster er stadig på et væsentligt højere niveau end i starten af 00’erne, omend 
den er reduceret lidt i de senere år. 
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Den øgede rentefølsomhed kan i sig selv have en stabiliserende effekt på dansk økonomi, så 
længe konjunkturerne i Danmark udvikler sig i takt med konjunkturerne i euroområdet. Pen-
gepolitikken i euroområdet afstemmes med inflationsudviklingen og lempes typisk i lavkon-
junkturer og strammes i højkonjunkturer. En høj rentefølsomhed i husholdninger og virksom-
heder betyder, at pengepolitikken har et stort gennemslag på dansk økonomi.  De lave renter 
efter 2008 har fx i betydeligt omfang understøttet dansk økonomi. Omvendt er dansk økono-
mi mere sårbar over for asymmetriske renteændringer som fx forhøjelser i rentespændet til 
Tyskland. Den stigende rentefølsomhed øger således vigtigheden af international tillid til 
dansk økonomi og dermed betydningen af sunde offentlige finanser og balancer i forhold til 
udlandet. 
 
 

Figur 3.17 
Realkreditlån med rentetilpasning i forhold til 
samlede realkreditlån  
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Figur 3.18 
Samlet udlån fra banker og realkredit til hus-
holdninger og virksomheder 
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Anm.: Figur 3.17 er samlet realkreditlån til husholdninger og virksomheder. Beholdninger er opgjort nomi-
nelt og ultimo. Der er databrud i 3. kvartal 2013. Sidste observation er 4. kvartal 2013. Den hidtidige 
MFI-statistik har ikke opgjort banklån med rentetilpasning mindre end 1 år, og det er antaget, at 
samtlige banklån har en tilpasning på mindre end et år, hvilket svarer til oplysningerne i den nye 
MFI-statistik. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
 
 

Rentefølsomhed i danske husholdninger 
Den samlede rentefølsomhed er steget markant fra slutningen af 90’erne og op gennem 
00’erne. En stigning i renten på 1 pct.-point i 2013 vil reducere husholdningernes disponible 
indkomst med ca. 0,5 pct., mens en sådan rentestigning omkring årtusindskiftet stort set ikke 
ville have påvirket indkomsterne samlet set, jf. figur 3.19. Den samlede effekt på 0,5 pct. i 
2013 kan opdeles på en effekt på ca. 0,6 pct. fra realkreditlån og en effekt på ca. -0,1 pct. fra 
(netto-)lån mv. fra pengeinstitutter med en rentetilpasning under et år. Langt hovedparten af 
husholdningernes rentefølsomhed skyldes således den forholdsvis store private realkredit-
gæld med rentetilpasning inden for et år. 
 
Husholdningernes indlånsunderskud overfor bankerne er siden 2011 vendt til et indlånsover-
skud, hvilket har bidraget til, at den samlede rentefølsomhed i 2013 er lidt lavere end rente-
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følsomheden fra realkreditrentetilpasningslån. Det samme var tilfældet i midt 90’erne, hvor 
der også var indlånsoverskud. Med et indlånsoverskud øges nettorenteindtægterne fra ban-
kerne ved en rentestigning. Lån fra pengeinstitutter udgør ca. 20 pct. af det samlede udlån til 
husholdninger, og de påvirker derfor i mindre grad husholdningernes rentefølsomhed 
 
Beregningen af husholdningernes rentefølsomhed omfatter det kortsigtede rentegennemslag 
på husholdningernes disponible indkomst, jf. boks 3.2. En sådan beregning omfatter netto-
renter på samtlige af husholdningernes rentebærende aktiver og passiver med en rentetil-
pasning inden for et år. Pensionsafkast fra husholdningernes pensionsformue, som blandt 
andet er modstykket til realkreditgælden, er således ikke omfattet af beregningen. Det skyl-
des, at dette afkast for hovedparten af husholdningerne er illikvidt. Pensionsformueafkastet 
bliver naturligvis påvirket af en rentestigning, men dette afkast tilfalder først husholdningerne 
på længere sigt, og det er derfor her ikke medtaget i opgørelsen af husholdningernes kortsig-
tede rentefølsomhed.    
 
Stigningen i husholdningernes rentefølsomhed siden 1995 kommer både fra, at realkredit-
gælden er steget i forhold til disponibel indkomst, og fra en ændret sammensætning af lån, 
hvor lån med rentetilpasning er blevet mere udbredt. De to forhold har siden 1995 bidraget 
omtrent i samme omfang til udviklingen i husholdningernes rentefølsomhed, jf. figur 3.20.  
 

Figur 3.19 
Samlet rentefølsomhed i husholdninger 
 

 

Figur 3.20 
Bidrag til øget rentefølsomhed fra niveau og 
sammensætning af realkreditgæld 

 

Anm.: Figur 3.19 viser ændring i husholdningernes nettorenteudgifter (efter skat) i forhold til disponibel 
indkomst ved en stigning i den korte rente på 1 pct.-point, jf. boks 3.2. Der er anvendt årstal, og be-
holdninger i beregningerne er opgjort ultimo året. Der er databrud i 2013 på grund af ny MFI-
statistik.  

Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 
Siden 2009 har en afdæmpet udvikling i husholdningernes samlede realkreditlån i forhold til 
indkomsten bidraget til at dæmpe rentefølsomheden i husholdningerne en smule. Udviklingen 
i realkreditlånene skal blandt andet ses i lyset af en moderat udvikling i boligpriserne og en 
konsolidering i husholdningerne. Ligeledes vil en (konjunktur)normalisering af spændet mel-
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lem den korte og lange rente bidrage til, at lån med kort rentetilpasning bliver mindre efter-
spurgt. Højere bidragssatser på variabelt forrentede realkreditlån trækker isoleret set også i 
retning af reduceret efterspørgsel efter disse typer lån.     
 
 

Boks 3.2 
Beregningsforudsætninger ved opgørelse af rentefølsomhed i husholdninger 

For at beregne husholdningernes rentefølsomhed af en ændring i den korte rente et givet år skal udlån og 

indlån med en rentetilpasning under et år kendes. Effekten på disponibel indkomst ved en stigning i den 

korte rente på 1 pct.-point fremkommer ved at sætte 1 pct. af den nettofinansielle formue (eksklusive pensi-

onsformue) med kort rentetilpasning i forhold til disponibel indkomst. Derved fremkommer effekten på hus-

holdningernes nettorenter før skat. Den samlede effekt tager på aktivsiden højde for beholdninger af inde-

stående i pengeinstitutter og kortfristede obligationer, og på passivsiden tager den højde for realkreditlån og 

banklån. Pensionsafkast påvirker husholdningernes nettorenter på længere sigt og indgår derfor ikke i det 

kortsigtede rentegennemslag. Beregningerne er baseret på nominelle beholdninger af ind- og udlån, der an-

tages ikke at ændre sig, når renten ændres. 

Husholdningernes udlån fra penge- og realkreditinstitutter er i udlånsstatistikken (MFI-statistikken) opgjort 

på lån med rentetilpasning under et år. Disse oplysninger foreligger imidlertid ikke før perioden september 

2013. For at beregne udviklingen i husholdningernes rentefølsomhed over tid er det derfor nødvendigt at 

gøre visse antagelser. Husholdningernes andel af rentetilpasningslån med tilpasning under et år er således 

beregnet ud fra fordelingen af afdragsfrie rentetilpasningslån med tilpasning under et år i ejerbolig og fritids-

huse og landbrug i forhold til samme kategoriers samlede lån. Husholdningernes udlån fra banker antages 

at have en rentetilpasning under et år. For indlånene antages ca. ¾ at have en rentetilpasning under et år. 

Andelen er baseret på en vurdering af rentetilpasningen på forskellige indlånsformer.  

Effekten fra realkreditlån kan opdeles i en effekt fra sammensætningen af realkreditlån og fra niveauet af 

realkreditgælden. I figur 3.20 er effekten fra sammensætningen af realkreditgælden beregnet under forud-

sætning af, at den samlede realkreditgæld i forhold til disponibel indkomst er konstant på 1995-niveau 

(1995-niveauet er 106 pct., og 2013-niveauet er 200 pct.), mens fordelingen på lånetyper er som den histo-

riske fordeling med tilpasning under et år. Effekten fra realkreditgældens niveau er beregnet residualt. 

Husholdningernes økonomi påvirkes gennem en række forskellige kanaler af renteændringer. Beregninger-

ne belyser ændringerne i husholdningernes rentefølsomhed som følge af nettorenteudgifternes påvirkning 

af den disponible indkomst. Det er navnlig denne rentefølsomhed, der er ændret over tid som følge af en 

større udbredelse af rentetilpasningslån og en øget realkreditgæld.  

Kilde: ”Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?”, Kvartalsoversigt 2011, Danmarks Nationalbank. 

 
Den (kortsigtede) rentefølsomhed, som her er beregnet for Danmark, kan ikke umiddelbart 
opgøres for andre lande. Det hænger sammen med, at oplysningerne om lånenes rentetil-
pasning ikke er tilgængelige i internationale udlånsstatistikker.  
 
Hvis man vil have et indtryk af danske husholdningers rentefølsomhed i et internationalt per-
spektiv, må man derfor tage afsæt i husholdningernes rentebærende finansielle nettoformuer 
i de internationalt sammenlignelige nationalregnskabsstatistikker. Husholdningernes rente-
bærende finansielle nettoformuer opgøres som indskud i pengeinstitutter plus beholdninger 
af obligationer (ekskl. pensionsformuen) fratrukket rentebærende gæld, der hovedsageligt er 
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lån hos banker og realkreditinstitutter. En rentestigning på 1 pct. for alle rentesatser vil alt an-
det lige indebære, at husholdningernes nettorenteudgifter (indtægter) stiger med netop 1 pct. 
af den rentebærende finansielle nettoformue. Ved at sætte denne ændring i renteudgifterne i 
forhold til husholdningernes disponible indkomst får man et groft udtryk for husholdningernes 
gennemsnitlige rentefølsomhed. 
 
Beregnet under disse antagelser påvirkes danske husholdningers disponible indkomst (eks-
klusive pensionsformueafkast) relativt mere af en rentestigning end en række andre OECD-
lande jf. figur 3.21. Det skyldes husholdningerne høje bruttogæld. Der bør dog tages højde 
for, at bruttogælden modsvares af betydelige pensionsformuer. På længere sigt vil hushold-
ningernes disponible indkomst naturligvis blive positivt påvirket af det øgede løbende afkast 
på den rentebærende pensionsformue. Medregnes den rentebærende del af husholdninger-
nes pensionsformue, vil rentegennemslaget på danske husholdninger således være relativt 
lille sammenlignet med andre OECD-lande.5 En tilsvarende problemstilling gør sig gældende 
for fx Nederlandene og Sverige, der også har relativt store pensionsformuer blandt andet 
som følge af obligatoriske arbejdsmarkedspensioner. 
 
Endvidere bør der tages højde for, at påvirkningen af husholdningernes økonomi ved en 
permanent rentestigning, fx gennem en rentenormalisering, ikke er uafhængig af de øvrige 
indenlandske sektorer. Navnlig bør der tages højde for de offentlige finanser. Den offentlige 
nettogæld er yderst begrænset i Danmark, og den vil derfor ikke belaste husholdningernes 
økonomi gennem et øget finansieringsbehov til den offentlige sektors rentebetalinger. Hus-
holdningerne i lande med en meget høj statsgæld vil derimod kunne få en påvirkning fra sti-
gende offentlige rentebetalinger, fx gennem øgede skattebetalinger eller færre offentlige ser-
viceydelser eller overførlser. Husholdningerne i fx Italien, Belgien og Japan har store positive 
rentebærende nettoformuer, jf. figur 3.22, men den positive påvirkning på husholdningernes 
indkomst i disse lande af øgede rentebetalinger vil blive modsvaret af en påvirkning på de of-
fentlige finanser.6  
 
Samlet set giver det således et billede af, at danske husholdninger ved et højere renteniveau 
på langt sigt er relativt gunstigt stillede i en international sammenligning, når der tages højde 
for husholdningernes øvrige finansielle aktiver og de andre sektorers finansielle balancer. På 
kort sigt har pengepolitikken et relativt stort gennemslag på danske husholdninger, jf. oven-
for. Danmark er derfor relativt bedre stillet ved konjunkturudsving, såfremt disse er afstemt 
med konjunkturudviklingen i navnlig euroområdet.   
 
 
 

 

5 Denne betragtning tager ikke højde for, at det ikke nødvendigvis er de samme, der har gæld og pensionsformu-
er. Analyser af data på mikroniveau af Danmarks Nationalbank o.a. viser dog, at det hovedsageligt er hushold-
ninger med høje indkomster og finansielle aktiver, der har en høj gæld, og at husholdningernes økonomi generelt 
set er robust. 
6 En høj offentlig nettogæld vil give anledning til, at den private sektor på sigt må forvente at skulle finansiere den 
offentlige gæld gennem fx skatter og afgifter, og som reaktion vil den private sektor typisk øge opsparingen og 
nettoaktiverne.     
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Figur 3.21 
Rentefølsomhed i husholdninger i OECD-lande 
i 2012 
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Figur 3.22 
Finansielle nettoaktiver i privat og offentlig 
sektor i 2012 

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

G
R

C
P

R
T

IR
L

E
S

P
IT

A
C

A
N

S
W

E
F

R
A

A
U

T
U

K
F

IN D
K

D
E

U
U

S
A

B
E

L
JP

N
N

LD
N

O
R

Offentlig sektor, finansielle nettoaktiver
Privat sektor, finansielle nettoaktiver (residual)
Nettofordringer for hele økonomien

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

Anm.: Beregningen til figur 3.21 er foretaget ved at sætte 1 pct. af den rentebærende ukonsoliderede netto-
finansielle formue (tidsindskud i banker, værdipapirer og lån) i forhold til disponibel indkomst. Som 
udtryk for den rentebærende pensionsformue (før skat) for OECD-landene er anvendt de finansielle 
kontis opgørelse af pensionskassers og forsikringsselskabers aktiver af værdipapirer (undtagen akti-
er), tidsindskud i banker og lån. I figur 3.22 er anvendt samtlige finansielle nettoaktiver opgjort 
ukonsolideret, dvs. såvel rentebærende som ikke rentebærende nettoaktiver. For den offentlige sek-
tor er der ikke korrigeret for udskudt skat som følge af beskatning af pensionsudbetalinger. 

Kilde: OECD og egne beregninger. 
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Genopretningen af efterspørgslen ventes at komme tilbage på sporet efter et par år præget af 
træghed. Den samlede efterspørgsel ventes at vokse med knap 2½ pct. i år og 3 pct. næste 
år. Det afspejler i første omgang en styrkelse af dansk eksport, som efterfølgende via øget 
produktion og beskæftigelse forplanter sig i højere privat indenlandsk efterspørgsel. 
 
Den europæiske økonomi er kommet op i omdrejninger, så de fleste af Danmarks vigtigste 
samhandelspartnere nu er med til at trække vare- og tjenesteeksporten op i fart. Eksporten 
hjælpes på vej af, at lønkonkurrenceevnen er blevet forbedret hvert år siden 2009. Samtidig 
er der gennemført økonomisk-politiske initiativer med det sigte at understøtte virksomheder-
nes konkurrencedygtighed. Eksporten skønnes på den baggrund at vokse over en bred kam 
med godt 3¾ pct. i 2014 og godt 4¾ pct. i 2015. Dermed vil eksporten være en vigtig drivkraft 
for væksten i BNP og for den fortsatte genopretning af dansk økonomi. 
 
Fremgangen i eksporterhvervene giver højere indkomster og øget kapacitetsudnyttelse og 
skaber dermed grundlag for øget forbrug og investeringer i den private sektor. Der er allerede 
tegn på, at det private forbrug er på vej op igen i forlængelse af det stemningsskifte, der ind-
traf sidste år. Husholdningerne har i de seneste år holdt igen med forbruget – for nogle alene 
som konsekvens af den generelle økonomiske usikkerhed, for andre som en helt nødvendig 
tilpasning oven på en periode med et for højt og delvist lånefinansieret forbrug. Forbruget er 
nu blevet bedre afstemt med indkomsterne, og der er plads til, at det kan vokse med 1¾ pct. i 
år og 2 pct. næste år i kraft af stigende disponible realindkomster.  
 
Boligmarkedet er også i fremgang, og boligpriserne vokser igen, dog især i og omkring de 
større byer. Tilpasningen efter de uholdbare boligprisstigninger frem til 2007 ser dermed ud til 
at have fundet sted, og de fortsat meget lave renter giver grundlag for yderligere moderate 
boligprisstigninger i de kommende år. Det vil medvirke til at trække forbruget og boliginveste-
ringerne op. Efter de seneste års tilbagegang i kølvandet på byggeboomet i midten af 
00’erne ventes der at komme mere gang i nybyggeriet, i takt med at fremgangen på bolig-
markedet bliver mere robust  
 
Virksomhedernes investeringer har ligget lavt de senere år som følge af lav kapacitetsudnyt-
telse siden tilbageslaget i 2008-09. Behovet for nyt produktionsapparat vil øges i de kom-
mende år, efterhånden som stigende afsætning lægger pres på produktionskapaciteten. I år 
trækker udløbet af investeringsvinduet ned i materielinvesteringerne, som til gengæld ventes 
at vokse en del til næste år, understøttet af fortsat lave renter og en stor opsparing i virksom-
hederne. Bygge- og anlægsinvesteringerne holdes fortsat oppe af en række store offentlige 
anlægsprojekter. 

4. Indenlandsk efterspørgsel 
og udenrigshandel 

Nyt kapitel 
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4.1 Indkomster og formue  
 

4.1.1 Husholdningernes indkomster 
Der er udsigt til en fremgang i husholdningernes disponible indkomster i 2014 og 2015 på i 
gennemsnit 3¾ pct., når der korrigeres for udsving i pensionsbeskatningen, beskatning knyt-
tet til omlægning af kapitalpensioner og andre særlige forhold.1 Der er dog i øjeblikket usik-
kerhed knyttet til den foreløbige opgørelse af pensionsindbetalingerne for 2013, hvorfor ud-
viklingen i husholdningernes indkomster snarere bør ses for hele perioden 2013-15 under ét. 
Samlet set ventes husholdningernes disponible indkomster at vokse med godt 3 pct. om året 
i perioden 2013-15. 
 
En aktuelt lav inflation indebærer en real fremgang i den disponible indkomst på i gennemsnit 
2½ pct. årligt i 2014 og 2015, jf. figur 4.1 og tabel 4.1. Der er således igen udsigt til en gene-
rel fremgang i de reale disponible indkomster efter nogle år, hvor indkomsterne kun omtrent 
fulgte med priserne. Den underliggende indkomstudvikling ventes fra 2014 at blive mere 
selvbærende, hvor den i årene før i vid udstrækning var understøttet af faldende renter og la-
vere indkomstskatter.  
 
 

Figur 4.1 
Udvikling i den nominelle og reale korrigerede disponible indkomst 
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Anm.: Inflationen er defineret som udviklingen i deflatoren for det private forbrug i nationalregnskabet. Se 
tabel 4.1 for definitionen af den korrigerede disponible indkomst. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 

 

1 Hvis ikke andet er nævnt, fokuseres der i det følgende på udviklingen i husholdningernes korrigerede disponible 
indkomst. Den korrigerede disponible indkomst vurderes at give et mere retvisende billede af udviklingen i hus-
holdningernes forbrugsmuligheder end indkomsten ifølge nationalregnskabet, jf. i øvrigt tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 
Væksten i de disponible indkomster 

 Gnst. 
01-13 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vækst, pct.         

Husholdningernes nominelle  
disponible indkomst ifølge NR1) 3,4 2,5 5,4 3,2 2,2 1,3 4,2 4,7 

Privat forbrugsdeflator 1,9 1,5 2,7 2,7 2,8 1,0 1,0 1,6 

Real disponibel indkomst:         

Husholdninger ifølge NR1) 1,5 0,9 2,6 0,4 -0,5 0,3 3,2 3,1 

Husholdninger korrigeret2) 1,5 2,6 2,0 -0,2 -0,3 1,0 3,5 1,5 

Samlet privat sektor1)3) 1,5 -2,8 4,8 -0,6 -0,5 0,5 2,1 5,2 

   

1) Dvs. efter nationalregnskabets definition, jf. bilagstabel B.17.  
2) Korrigeret for blandt andet dødsbobeskatning, skat på aktiekursgevinster samt skat på private pensi-

onsdepoter, skat knyttet til omlægningen af kapitalpensioner samt skat vedrørende SP-
udbetalingerne i 2009 og 2010. Se også bilagstabel B.15.  

3) Inklusive offentlige selskaber mv. Udviklingen i den private sektors indkomst i de enkelte år kan væ-
re stærkt påvirket af udsving i pensionsafkastskatten som følge af kursændringer. Også selskabsskat-
ten kan variere betydeligt. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Fremgangen på arbejdsmarkedet i de næste år gør, at indkomstvæksten i stigende grad 
trækkes af fremgang i den samlede lønsum, jf. figur 4.2. Den stigende lønsum kommer som 
følge af såvel en forventet stigning i reallønnen som en fremgang i den samlede beskæftigel-
se.  
 
I år ventes indkomsten desuden særligt at blive påvirket af udviklingen i nettoudbetalingerne 
fra pensionsopsparing. Det skyldes for det første, at der ventes en gradvis normalisering af 
pensionsudbetalingerne som andel af formuen, efter at de har været forholdsvis lave i de se-
nere år. For det andet var pensionsindbetalingerne ekstraordinært høje i 2013, og det er for-
udsat, at de falder i år. Begge forhold øger væksten i husholdningernes indkomster. Der knyt-
ter sig dog en del usikkerhed til både opgørelsen i 2013 og til tidspunktet for en normalisering 
af pensionsudbetalingerne. 
 
I årene 2014 og 2015 under ét ventes den økonomiske politik i form af renteændringer og 
diskretionære skatteændringer ikke at bidrage nævneværdigt til indkomstudviklingen. Det er 
første gang siden 2009, at den økonomiske politik ikke giver et positivt bidrag til væksten i 
indkomsterne. I perioden fra 2010 til 2013 har udviklingen i husholdningernes nettorenteud-
gifter og diskretionære personskatteændringer isoleret set øget de reale disponible indkom-
ster med ca. 5½ pct.-point, hvilket skal holdes op imod, at den samlede reale disponible ind-
komstfremgang i perioden blot var 2½ pct.  
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Figur 4.2 
Bidrag til samlet vækst i den reale korrigerede disponible indkomst  
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Anm.: ”Kerneindkomst” er løn og overførselsindkomst undtagen pension, ”nettopension” er bidraget fra 
pensionsudbetalinger minus bidrag fra pensionsindbetalinger, ”ændret beskatning” er alene diskreti-
onære skatteændringer, ”renter” angiver nettorenteindtægter, mens ”andet” dækker alle andre ud-
sving i indkomsten. For en oversigt over disse, se bilagstabel B.15. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

4.1.2 Husholdningernes nettofordringserhvervelse og formuer  
Husholdningernes samlede nettokøb af finansielle aktiver – nettofordringserhvervelsen – har 
siden 2009 svinget omkring nul, når der ses bort fra enkeltstående forhold. I de kommende år 
ventes husholdningerne også at have en svagt positiv nettofordringserhvervelse, når der kor-
rigeres for store skattebetalinger knyttet til omlægningen af kapitalpensioner mv., jf. figur 4.3. 
Den beherskede nettolåntagning afspejler blandt andet, at husholdningerne i gennemsnit 
fortsat har relativt lave friværdier, og at nogle husholdninger stadig har behov for at konsoli-
dere deres økonomi. 
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Figur 4.3 
Husholdningernes nettofordringserhvervelse 
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Anm.: Nettofordringserhvervelsen er korrigeret for effekten af udbetalingen af SP, efterlønstilbagebetaling 
og omlægningen af beskatningen af kapitalpensioner. Der er alene korrigeret for særlige forhold i pe-
rioden 2008-14, og der kan være andre særlige forhold, der har påvirket nettofordringserhvervelsen i 
tidligere perioder. Se bilagstabel B.16 for nærmere detaljer. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Styrkelsen af husholdningernes nettofordringserhvervelse skal ses i lyset af, at der efter 2008 
er sket en tilpasning af boligejernes indtægter og udgifter, så de nu er i balance for store 
grupper af boligejere. Lånefinansieringen, der i midten af 00’erne var med til at løfte forbrug 
og boliginvesteringer op over et holdbart niveau, er således ophørt. Hovedparten af tilpasnin-
gen er sket ved, at forbruget og investeringerne er steget langsommere end den reale dispo-
nible indkomst for boligejerne, jf. boks. 4.1. 
 
I de seneste år har husholdningerne under ét oplevet en vis genopretning af deres balancer 
efter betydelige formuetab som følge af de faldende boligpriser og aktiekurser i forbindelse 
med først finanskrisen (2008-09) og siden gældskrisen i euroområdet (2011). Boligformuen 
har de sidste to år været svagt stigende nominelt, mens aktiekurserne er steget betydeligt de 
sidste par år. En del husholdninger har således opnået betydelige kursgevinster, der samlet 
set er væsentligt større end stigningen i boligformuen, jf. figur 4.4 og 4.5.  
 
Det er dog et forholdsvist begrænset antal husholdninger, der har væsentlige aktiebeholdnin-
ger. Aktiekursgevinsterne er således betydeligt mindre lige fordelt på husholdninger end 
fremgangen i boligpriserne, og deres påvirkning af det private forbrug er derfor også mere 
usikker, end det ville være tilfældet for en tilsvarende fremgang i boligformuen.  
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Boks 4.1  
Boligejernes forbrug, investeringer og indkomst 

I en periode midt i 00’erne, hvor boligpriserne steg kraftigt, var der en del af boligejerne, der valgte at an-

vende betydeligt mere, end de tjente, på privatforbrug og investeringer i deres bolig. I årene 2004 til 2008 

vurderes det, at en gennemsnitlig boligejer brugte ca. 10 pct. mere end sin indkomst på privatforbrug og bo-

liginvesteringer, jf. figur a. Det merforbrug kunne de som følge af de stigende boligpriser finansiere med for-

holdsvis billige realkreditlån. 

 

I takt med at boligpriserne faldt i årene fra 2007 til 2009, blev mulighederne for yderligere låntagning stærkt 

begrænset for de fleste boligejere. Den samlede låntagning faldt også betydeligt, og fra 2010 har der samlet 

set været en vis nettoopsparing for boligejerne. Det skal dog i 2012 ses i lyset af, at nogle husholdninger fik 

tilført betydelige engangsudbetalinger i form af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag.  

 

Det er et bredt udsnit af boligejerne, der har konsolideret deres økonomi i løbet af 2012 ved at øge deres 

indestående i pengeinstitutter og særligt reducere deres bankgæld, jf. figur b. De boligejere med den høje-

ste gæld i forhold til deres boligs værdi skiller sig dog ud ved at have den største nettoopsparing i 2012. 

Opsparingen for denne gruppe af boligejere har primært fundet sted ved at nedbringe gæld til pengeinstitut-

ter, mens der kun er mindre ændringer i realkreditgæld og indlån mv. Den relativt store opsparing for denne 

gruppe skal ses i lyset af, at de har begrænsede lånemuligheder.  
 

 

Figur a 
Indkomst og udgifter til forbrug og boliginve-
steringer for boligejere  
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Figur b 
Bidrag til samlet vækst i disponibel indkomst 
siden 2008 

 

 
 

Figur b 
Finansiel opsparing i 2012 fordelt efter belå-
ningsgrad i 2011 
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Anm.: Indkomst er individernes disponible indkomst. I de fleste år er engangsudbetalingerne forholdsvis 
beskedne, men i 2009 var der betydelige udbetalinger fra Særlig Pensionsordning og i 2012 fra tilba-
gebetaling af efterlønsbidrag. Forbrug i figur a dækker over et beregnet imputeret forbrug og inklu-
derer udgifter til boligforbedringer. Det imputerede forbrug findes som den enkeltes indkomst tillagt 
engangsudbetalinger og ændring i finansielle beholdninger. Der indgår alene personer, der boede i 
den samme bolig som året før. Belåningsgrad i figur b findes som samtlige finansielle passiver divi-
deret med værdien af ejendomsaktiver. En positiv værdi af ændring i bankgæld i figur b betyder, at 
boligejerne har reduceret deres bankgæld. De finansielle passiver er ikke nødvendigvis gæld optaget 
til boligformål. Selvstændige er udeladt. For en gennemgang af beregningsmetoden, se Økonomisk 
Analyse nr. 18. 

Kilde: Egne beregninger på Lovmodellen, Økonomisk Analyse nr. 18: Tilpasning af gæld og forbrug, 2014. 
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Med den foreløbige udvikling på aktiemarkederne i starten af året er der udsigt til endnu en 
kraftig fremgang i husholdningernes formue i år. Den ventes særligt at blive drevet af en stig-
ning i aktieformuerne, hvor husholdningernes beholdning af danske aktier vurderes at stige 
betydeligt i værdi. Husholdningernes samlede formue vil dermed ved udgangen af 2015 næ-
sten være oppe på samme andel af indkomsten som i 2007, men fordelingen af aktiverne er 
anderledes, med en væsentligt mindre vægt på boligaktiver og en større vægt på pensions-
formue og aktier. Fordelingen af disse aktiver på de enkelte husholdninger er som nævnt an-
derledes end boligformuen, så der kan stadig være nogle husholdninger, der også ved udlø-
bet af prognoseperioden har et vist konsolideringsbehov. 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.4 
Ændring i boligformuen 
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Figur 4.5 
Kursgevinster på aktier 
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Anm.: Ændring i boligformuen i figur 4.4 dækker både over ændringer i boligpriserne og ændringer i bolig-
beholdningen som følge af nybyggeri og forbedringer af eksisterende boliger. I figur 4.5 indgår alene 
aktiebeholdninger, der er direkte ejet af husholdninger, og aktiebeholdninger holdt gennem pensi-
onsselskaber indgår således ikke. Der indgår såvel realiserede som urealiserede kursgevinster. For en 
oversigt over udviklingen i husholdningernes samlede formue se bilagstabel B.18. 

Kilde: Nationalbanken, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 

4.2 Det private forbrug 
 
Det samlede private forbrug var ifølge det foreliggende nationalregnskab stort set uændret i 
2013 sammenlignet med 2012. Den svage udvikling skal ses i lyset af, at forbruget af forsik-
ringer blev reduceret med 3,2 mia. kr. nominelt, som følge af stormene Allan og Bodil. Stor-
mene medførte ekstraordinære store udbetalinger til forsikringsskader, hvilket registreres 
som et negativt forbrug af forsikring i nationalregnskabet. Ses der bort fra de to storme, var 
der en vækst i det private forbrug i 2013 på 0,4 pct., hvilket er omtrent på linje med vurderin-
gen i december. 
 
Stormene slører også – sammen med udviklingen i energiforbruget – den reelle udvikling i 
privatforbruget igennem sidste år. Det underliggende forbrug – det samlede forbrug renset for 
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påvirkningen af storme og ekskl. energiforbruget – viste således klare tegn på bedring imod 
slutningen af 2013, jf. figur 4.6. Det faldt sammen med et stemningsskifte i midten af sidste 
år, som blandt andet kom til udtryk i en markant stigning i forbrugertilliden, jf. figur 4.7. Den 
høje forbrugertillid er blevet fastholdt i starten af i år, og det nuværende niveau er lidt over det 
historiske gennemsnit. Det peger på en fremgang i det private forbrug i løbet af året.  
 
Vendingen i forbrugertilliden blev i vid udstrækning drevet af en forbedret vurdering af Dan-
marks økonomiske situation, der steg fra et meget lavt niveau. Husholdningernes vurdering 
af deres egen aktuelle økonomiske situation er også blevet mere positiv, men ligger stadig på 
et relativt lavt niveau. Den svage vurdering af deres egen økonomiske situation kan få hus-
holdningerne til at holde igen med forbruget og dermed dæmpe den forventede stigning i for-
bruget. 
 
 

Figur 4.6 
Akkumuleret ændring i det private forbrug 
gennem 2012 og 2013, mængder 
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Figur 4.7 
Forbrugertillid og vurdering af familiernes egen 
økonomi, 3 måneders glidende gennemsnit 
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Anm.: Familiernes egen økonomiske situation er sammenlignet med situationen for et år siden. Vurderin-
gen af familiernes egen økonomi er et gennemsnit af alle besvarelser, og en værdi på 0 svarer således 
til, at lige mange af de adspurgte har vurderet, at deres økonomi er bedre end for et år siden, som 
der er adspurgte, der vurderer, at deres økonomi er dårligere end for et år siden. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
 
Der er imidlertid tegn på, at den underliggende fremgang i det private forbrug i slutningen af 
2013 er fortsat i starten af i år, understøttet af de lave prisstigninger, som har styrket frem-
gangen i de reale indkomster. Den underliggende fremgang i forbruget ventes i kombination 
med normaliseringen af forsikringsforbruget at medføre et vist rebound i forbruget i starten af 
2014. For året som helhed ventes en vækst på 1,7 pct., hvoraf knap ½ pct.-point afspejler, at 
forbrugsniveauet i 2013 er trykket ned af stormene, jf. figur 4.8. Væksten i det samlede for-
brug i 2015 vurderes at blive 2,0 pct.  
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Figur 4.8 
Vækst i privatforbruget 
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Figur 4.9 
Udvikling i husholdningernes forbrugskvote 
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Anm.: Forbrugskvoten i figur 4.9 er forbrug i forhold til den korrigerede disponible indkomst. For en defi-
nition af den korrigerede disponible indkomst, se boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, december 2013. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Set over perioden 2013-15 ventes forbrugsvæksten at blive stort set på linje med det forud-
satte i decembervurderingen. Den svage prisudvikling har dog givet plads til lidt større privat-
forbrug fremadrettet målt i mængder. 
 
I år ventes forbrugsvæksten særligt at blive trukket af forbruget af øvrige tjenester, hvilket 
først og fremmest er et udtryk for normaliseringen af forbruget af forsikringer. Omvendt ven-
tes forbruget af energi at falde, da den seneste vinter har været varm modsat den kolde vin-
ter 2012/2013. Udover normaliseringen af forbruget af forsikringer ventes forbruget i år sær-
ligt at blive trukket op af en kraftig stigning i bilsalget, som i starten af i år ligger på et rekord-
højt niveau, jf. tabel 4.2. Det er forudsat, at den kommende vinter bliver gennemsnitlig, hvilket 
medfører en normalisering af energiforbruget i 2015.  
 
Siden 2008 er forbruget vokset lidt langsommere end indkomsten, hvilket har medført et fald i 
husholdningernes forbrugskvote til et lavt niveau set i et historisk perspektiv, jf. figur 4.9. I lø-
bet af prognoseperioden vurderes det nominelle forbrug i store træk at følge indkomstudvik-
lingen, og forbrugskvoten skønnes således at stabilisere sig på det nuværende niveau. Den 
forholdsvis lave forbrugskvote skal ses i lyset af, at husholdningerne under ét fortsat har en 
forholdsvis lav friværdi og en høj bruttogæld. Mulighederne for at øge forbruget hastigere end 
indkomsten vurderes således aktuelt at være begrænset. 
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Tabel 4.2 
Det private forbrugs underkomponenter 

 2013 1991-
20131) 2012 2013 2014 2015 

 Mia. kr. Andel Realvækst i pct. 

Detailomsætning 289 32,0 1,4 -0,5 0,0 1,4 1,9 

- Fødevarer og nydelses-
 midler 132 14,6 0,2 -2,4 -0,5 1,2 1,4 

- Øvrige varer 157 17,4 2,5 1,1 0,5 1,5 2,4 

Bilkøb 45 5,0 4,3 4,4 8,6 11,0 3,0 

Energi 75 8,3 0,7 -0,8 -1,2 -4,2 2,7 

- Brændsel m.m. 52 5,8 1,0 1,1 -0,3 -6,0 4,0 

- Benzin og lignende 22 2,5 0,0 -4,8 -3,2 0,0 0,0 

Boligbenyttelse 207 22,9 0,9 1,1 0,7 0,7 0,9 

Øvrige tjenester og kollektiv 
trafik 290 32,1 1,6 -0,7 -1,0 2,8 2,4 

Forbrug i alt 905 100,0 1,4 -0,1 0,0 1,7 2,0 

Forbrugskvote2), pct.   99,4 97,4 96,5 94,8 95,2 
 

1) Gennemsnitlig stigning i årene 1991-2013. Forbrugskvoten er gennemsnittet af årene 1990-2012. 
2) Forbrugskvoten er som andel af den korrigerede disponible indkomst. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 

4.3 Boligmarkedet 
 

4.3.1 Boligpriser 
Priserne på enfamiliehuse blev styrket gennem 2013, og de seneste tal peger på, at frem-
gangen er fortsat ind i 2014, jf. figur 4.10. Bedringen på boligmarkedet ses også i et faldende 
antal tvangsauktioner, der nærmer sig det laveste niveau i snart fem år, jf. figur 4.11. Samti-
dig peger et betydeligt fald i restanceprocenten på, at boligejerne er blevet stadigt bedre til at 
overholde deres gældsforpligtigelser.  
 
Handelsaktiviteten er dog fortsat lav og salgstiderne lange – særligt udenfor de store byer.  
 
Priserne på ejerlejligheder er steget betydeligt over de seneste år, og i februar 2014 lå de 
næsten 8 pct. højere end i samme måned sidste år. De kraftige prisstigninger på ejerlejlighe-
der skyldes primært udviklingen i København, hvor omkring to tredjedele af alle lejligheds-
handler finder sted. 
 
Boligpriserne er generelt steget mest i og omkring de store byer, mens der endnu ikke er 
fundet samme vending sted i andre dele af landet.  
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Figur 4.10 
Boligpriser, månedsindeks  

 

40

50

60

70

80

90

100

110

40

50

60

70

80

90

100

110

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Enfamiliehuse Ejerlejligheder

Indeks (2006=100) Indeks (2006=100)Indeks (2006=100) Indeks (2006=100)

 

Figur 4.11 
Restancer og tvangsauktioner 
 

 

Anm.: Danmarks Statistiks boligpriser på månedsbasis opgøres kun fra og med 2006. Tal for 2004-05 i fi-
gur 4.10 er baseret på kvartalsdata.  

Kilde: Danmarks Statistik og Realkreditrådet. 
 
I både 2014 og 2015 ventes huspriserne at stige 2½ pct. Det svarer til en moderat fremgang i 
de reale boligpriser – på linje med den langsigtede trendvækst, jf. figur 4.12. De reale bolig-
priser befinder sig således fortsat omkring det langsigtede trendniveau. Fremgangen under-
støttes af de lave renter samt stigende indkomster og beskæftigelse. I takt med at vækst og 
beskæftigelse tager til på tværs af landet, ventes opsvinget på boligmarkedet også at blive 
bredere geografisk funderet og ikke kun centreret omkring de største byer.   
 
 

Figur 4.12 
Reale huspriser 

 

Anm.: Figur 4.12 viser den reale kontantpris på enfamiliehuse og er beregnet som den nominelle boligpris 
deflateret med forbrugerpriserne, vist som logaritmisk trend. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Restanceprocent

Tvangsauktioner, ejerboliger (h. akse)

Pct. af samlede ydelse Antal

0

20

40

60

80

100

120

140

0

20

40

60

80

100

120

140

55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15

Faktisk real huspris Trend (1955-2012) Trend (1955-2005)

Indeks (2005=100) Indeks (2005=100)



Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 
 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2014 88 

4.3.2 Regional udvikling på boligmarkedet 
Fremgangen i boligpriserne på landsplan dækker over betydelige regionale forskelle, hvor 
bedringen er mest fremtrædende i og omkring de store byer. Stigningen i boligpriserne har 
således været kraftigst i Region Hovedstaden, jf. figur 4.13. Det var dog også her, at de stør-
ste boligprisfald fandt sted i 2007-09. I Region Sjælland, hvor boligpriserne også faldt mar-
kant efter 2007, lader priserne til at have stabiliseret sig, men der er endnu ikke tydelige tegn 
på en vending på boligmarkedet. I Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark er priser-
ne endnu ikke begyndt at stige, men faldene efter 2007 var relativt beskedne, og priserne be-
finder sig kun få procent under 2006-niveauet.  
 
 

Figur 4.13 
Huspriser, regionalt fordelt 

 

Anm.: Egen sæsonkorrektion. 
Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Aktiviteten på boligmarkedet er ligeledes præget af betydelig variation. Også her er det i Ho-
vedstadsregionen, at bedringen har været mest markant, jf. figur 4.14. I resten af landet be-
finder handelsaktiviteten sig på godt halvdelen af omfanget i 2006.  
 
I takt med at både aktivitet og priser stiger i de store byer, ventes priserne i de omkringlig-
gende områder og oplande at følge med op. På samme måde som faldet efter boligboblen 
først skete i København, så ventes den kommende bedring også først at finde sted her, for 
så gradvist at sprede sig til andre dele af landet.  
 
Den betydelige forskel i prisudviklingen ses også afspejlet i boligejernes belåningsgrad i real-
kreditinstitutterne på tværs af regioner, jf. figur 4.15. Det er således særligt i Region Hoved-
staden og Region Sjælland, der oplevede de største prisfald siden 2007, at belåningsgrader-
ne i 2011 var relativt høje. I Region Sjælland havde omkring 40 pct. af boligejerne (opgjort på 
familier) en restgæld til realkreditinstituttet over lånegrænsen på 80 pct. af boligens værdi. 
Det var ca. dobbelt så stor en andel som i Region Nordjylland. De høje belåningsgrader 
mindsker mulighederne for at optage yderligere realkreditgæld og kan i sidste ende bidrage til 
at mindske aktiviteten på boligmarkedet og mobiliteten på arbejdsmarkedet. Der er imidlertid 
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tegn på, at de relativt mest forgældede husholdninger gradvist er begyndt at konsolidere de-
res økonomi, jf. afsnit 4.1. 
 

Figur 4.14 
Antal tinglyste handler, regionalt fordelt  
 

 

Figur 4.15 
Fordeling af boligejere efter belåningsgrad i 2011, 
regionalt fordelt 
 

 

Anm.: Figur 4.15 viser belåningsgraden (LTV) opgjort som forholdet mellem restgælden i realkredit og boli-
gens værdi.  

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og egne beregninger på lovmodellen. 
 
Handelsaktiviteten, her målt som antal handler i forhold til antal boliger til salg, er væsentligt 
højere i og omkring de større byer og i det nærmeste opland hertil. Rangeret efter handelsak-
tiviteten ligger de 20 kommuner, der klarer sig bedst, således i og omkring Hovedstaden, År-
hus, Odense, Ålborg og Esbjerg, jf. figur 4.16. En del af forklaringen herpå er konjunkturel, da 
der har været en større fremgang i disse dele af landet.  
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Figur 4.16 
Kommuner rangeret efter boliger til salg relativt til 
antallet af handler, 2013 

Figur 4.17 
Kommuner rangeret efter boliger til salg relativt 
til antallet af handler, 2004  

Anm.: De mørkerøde kommuner er de 20 kommuner med mindst aktivitet, mens de mørkegrønne er de 19 
kommuner med den største aktivitet, relativt til boligudbuddet. I 2013 lå Læsø kommune i bunden og 
Tårnby kommune i top, hvor henholdsvis 6 pct. og 60 pct. af boliger til salg blev solgt i 2013. Kommuna-
le tal for bolighandler mv. bør fortolkes varsomt, da de kan dække over relativt få handler, og datakvalite-
ten generelt er dårligere end Danmarks Statistiks mere aggregerede tal.   

Kilde: Realkreditrådet. 

Set over et lidt længere tidsperspektiv tegner der sig nogenlunde samme billede. Det var og-
så nemmere at handle huse i og omkring de større byer for 10 år siden, jf. figur 4.17. Dette er 
udtryk for strukturelle forskelle på boligmarkederne i de forskellige egne af landet. Kommuner 
med tilflytning har således generelt et gunstigere lokalt boligmarked end kommuner med net-
tofraflytninger, jf. boks 4.2. 
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Boks 4.2 
Strukturelle tendenser på boligmarkedet  

Flyttemønstre og den demografiske udvikling har stor betydning for udviklingen i de relative boligpriser og 

handelsaktiviteten på tværs af landet. De seneste år har der været en tendens til, at befolkningen i stigende 

grad bosætter sig i og omkring de store byer, mens der en tendens til fraflytning fra en række yderområder, 

jf. figur a. Det er isoleret set med til at lægge et nedadgående pres på priserne i yderområderne og omvendt i 

og omkring de større byer.   

Flyttemønstrene giver også anledning til stor variation i antallet af ubeboede boliger på tværs af kommuner, 

jf. figur b. I kommuner som Tønder, Lolland og Lemvig er det således mere end hver tiende bolig, der står 

ubeboet. Modsat er det kun én bolig ud af 20 i Tårnby, der står tom. Overudbuddet af boliger i visse dele af 

landet bidrager yderligere til at svække priserne og gør det sværere for den enkelte familie at få solgt sin bo-

lig.  

Figur a 
Kommuner rangeret efter befolkningstilvækst 
fra 2004 til 2014 (1. januar) 

Figur b 
Kommuner rangeret efter forholdet mellem 
ubeboede og beboede boliger, 2013 

Anm.: I figur a angiver tallet i parentes antallet af kommuner i den pågældende kategori. Data for beboelses-
status er usikre, da de inkluderer alle boliger, der ikke har et CPR-nummer tilknyttet, inklusive helårs-
boliger, der anvendes som sommerhuse. 

Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Statistik. 
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4.3.3 Boliginvesteringer 
De samlede boliginvesteringer faldt 5 pct. i 2013. Det skyldes alene, at nybyggeriet er faldet 
og nu befinder sig på det laveste niveau, som andel af BNP, siden starten af 1990’erne, jf. fi-
gur 4.18.  
 

Figur 4.18 
Investeringer i henholdsvis hovedreparationer 
og nybyggeri  
 

 

Figur 4.19 
Investeringer i nybyggeri og beskæftigelsen 
indenfor nybyggeri 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
De seneste års tilbagegang skyldes i høj grad, at der under byggeboomet i årene frem til kri-
sen blev bygget mere nyt, end markedet kunne absorbere i de følgende år. Det var derfor 
både nødvendigt og naturligt med en vis efterfølgende tilpasning. Der er nu flere tegn på, at 
tilpasningen i byggeriet er ved at være tilendebragt, jf. boks 4.3.  
 
 

Der er spæde tegn på, at nybyggeriet vil tage til i løbet af 2014, og blandt andet har beskæf-
tigelsen været stigende i starten af året, jf. figur 4.19. Over prognoseperioden ventes nybyg-
geriet således gradvist at tage til fra det aktuelt meget lave niveau, understøttet af de lave 
renter, stigende boligpriser og de seneste års meget begrænsede nybyggeri.  
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Boks 4.3 
Tilpasning i byggeriet efter overophedningen 

Under byggeboomet i midten af 00’erne kom boliginvesteringerne op på det højeste niveau som andel af 

BNP i 25 år, jf. figur a. Den voldsomme stigning i boligbyggeriet skal ses i lyset af den prisboble, der opstod 

på boligmarkedet, skabt af blandt andet lave realrenter, en real lempelse af boligbeskatningen, udbredelsen 

af nye låneformer og forventningen om fortsatte stigninger i boligpriserne. Det bidrog til en kraftig overop-

hedning indenfor bygge- og anlægserhvervet som helhed med klare tegn på flaskehalse og en uforholds-

mæssig høj beskæftigelsesvækst, jf. figur b.   

Det var derfor både nødvendigt og naturligt med en efterfølgende tilpasning. Tilpasningen blev forstærket 

af, at den kom til at falde sammen med det generelle tilbageslag i dansk og international økonomi under fi-

nanskrisen. 

Tilpasningen i kølvandet på byggeboomet indebar et stort dyk i byggebeskæftigelsen og en kraftig stigning i 

ledigheden (netto) indenfor byggefagene, jf. figur b.  

De seneste år er beskæftigelsen langsomt begyndt at stige igen, og den er ligesom ledigheden inden for 

byggefagene tilbage omkring 2004-niveauet, hvilket er relativt moderat i et historisk perspektiv. Den merle-

dighed, der var inden for byggefagene i årene efter krisen, er stort set væk nu, og lønningerne i bygge og 

anlæg stiger omtrent i samme takt som i andre hovederhverv. Der er således ikke længere tegn på, at byg-

gefagene har det mærkbart værre end resten af økonomien. 

 

Figur a 
Byggebeskæftigelse og boliginvesteringer 

Figur b 
Nettoledige i byggefaglig a-kasse 

 

Anm.: Ledighedsprocenten i figur b afspejler det samlede antal ledige i følgende byggefaglige a-kasser: Byg-
gefagenes a-kasse, El-faget, Blik og Rør (- dec. 2007) og Malerfaget og Maritime (- dec. 2007) i for-
hold til det samlede antal forsikrede i a-kasserne (sæsonkorrigeret). Ledige i 3F’s byggegruppe indgår 
ikke. Der findes ikke en samlet serie for nettoledigheden i byggefagene tilbage til 1991, og den viste 
serie er dannet via fire forskellige serier, jf. de tre lodrettet streger, som indikerer databrud. I nettole-
digheden indregnes ikke ledige i aktivering (aktiverede dagpengemodtagere og aktiverede arbejds-
markedsparate kontanthjælpsmodtagere). Disse indgår i bruttoledigheden. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Mens nybyggeriet har ligget underdrejet de seneste år, har investeringerne i hovedreparatio-
ner været stigende og udgjorde i 2013 den samme andel af BNP som under den seneste 
højkonjunktur. Mod slutningen af året betød genopbygningen efter efterårsstormene, at inve-
steringerne i hovedreparationer blev styrket yderligere.  
 
Hovedreparationerne, der udgør den største andel af de samlede boliginvesteringer, ventes 
at stige i 2014, både som følge af politiske tiltag, lave renter og en generel bedring i økono-
mien. I starten af året ventes væksten ligeledes understøttet af det relativt milde vintervejr.  
 
I forbindelse med aftalerne om Vækstplan DK i april 2013 blev der gennemført en række til-
tag, der havde til formål at understøtte boliginvesteringerne gennem øgede investeringer i 
hovedreparationer. Det gælder forlængelsen og udvidelsen af BoligJobordningen samt udvi-
delsen af Landsbyggefondens investeringsramme. Disse initiativer har bidraget til at under-
støtte væksten i 2013 og ventes fortsat at holde hånden under hovedreparationerne i 2014. 
  
I 2015 ventes de samlede investeringer i hovedreparationer at aftage, hvilket blandt andet 
skal ses i sammenhæng med, at ovenstående politiske tiltag udløber. Til gengæld ventes ny-
byggeriet at stige igen. Således er det i høj grad øget nybyggeri fra et meget lavt niveau, der 
driver den samlede vækst i boliginvesteringerne i 2015.  
 
Alt i alt ventes de samlede boliginvesteringer at stige 3¼ pct. i 2014. I 2015 ventes en styr-
kelse af nybyggeriet at hive den samlede vækst op på 2¼ pct., til trods for en nedgang i inve-
steringerne i hovedreparationer. Det indebærer, at investeringernes andel af BNP vil forblive 
omkring det historiske gennemsnit, jf. figur 4.20.  
 
 

Figur 4.20 
Boliginvesteringer 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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4.4 Erhvervsinvesteringer 
 
Erhvervsinvesteringerne steg 4¾ pct. i 2013, jf. tabel 4.3. Væksten var hovedsageligt drevet 
af en stigning i materielinvesteringerne på 5¾ pct., som især skyldes investeringsvinduet og 
energiaftalen samt en stor nettoimport af skibe. Ses der bort fra investeringerne i skibe mv. 
på godt 8 mia. kr., voksede materielinvesteringerne godt 2 pct. Bygge- og anlægsinvesterin-
gerne steg med 1¾ pct. i 2013, understøttet af en række offentlige erhvervsmæssige anlægs-
investeringer, herunder Metro Cityringen. 
 

Tabel 4.3 
Erhvervsmæssige investeringer 

 2013 
Gnst. 

1990-2013 2012 2013 2014 2015 

 Mia. kr. Årlig realvækst i pct. 

Samlede erhvervsinvesteringer 204,7 2,5 0,8 4,8 0,7 6,0 

 - ekskl. boreplatforme, skibe og fly 196,6  -3,2 1,9   

Materiel 160,2 4,2 5,7 5,8 0,5 6,5 

 - ekskl. boreplatforme, skibe og fly 152,1  0,3 2,1   

Bygninger og anlæg   44,8 -2,0 -13,4 1,8 1,5 4,2 
 

Anm.: De samlede erhvervsinvesteringer svarer til de faste bruttoinvesteringer eksklusive offentlige investe-
ringer og boliginvesteringer. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Trods det seneste par års investeringsvækst er erhvervsinvesteringernes andel af BNP fort-
sat på et lavt niveau historisk set, jf. figur 4.21. Den lave investeringskvote afspejler blandt 
andet en lav kapacitetsudnyttelse – fx målt ved det negative outputgab. Tilbageslaget har 
været så markant og langvarigt, at virksomhederne har kunnet imødekomme efterspørgslen 
uden større investeringer i produktionsapparatet. Men forventningen om en voksende efter-
spørgsel på både hjemme- og eksportmarkederne fremadrettet – og dermed en stigende ka-
pacitetsudnyttelse – skaber grundlag for øgede investeringer i et større og nyere produkti-
onsapparat. 
 
 

I prognoseperioden ventes investeringerne således gradvist at blive mere selvbærende. De 
understøttes dog fortsat i høj grad af offentlige erhvervsmæssige anlægsinvesteringer og in-
vesteringer i skibe og boreplatforme. De samlede erhvervsinvesteringer skønnes at vokse ¾ 
pct. i år og 6 pct. i 2015. 
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Figur 4.21 
Investeringskvote og outputgabet 
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Figur 4.22 
Nettoinvesteringernes andel af produktionen 
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Anm.: Nettoinvesteringernes andel af bruttoværditilvæksten i private byerhverv, hvor nettoinvesteringerne 
er opgjort som bruttoinvesteringerne fratrukket forbrug af fast realkapital. 

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og egne beregninger. 
 
Nettoinvesteringernes andel af produktionen befinder sig fortsat langt under det historiske 
gennemsnit, og trods den skønnede fremgang til et svagt positivt niveau for første gang siden 
2008 ventes den ikke at normaliseres nævneværdigt i prognoseperioden, jf. figur 4.22.  
 
Materielinvesteringerne skønnes kun at stige ½ pct. i år. Det skyldes, at investeringsvinduet 
har medført et betydeligt incitament til at fremrykke allerede planlagte investeringer fra 2014 
til 2013. Mens udløbet af investeringsvinduet på den ene side trækker ned i år, ventes mate-
rielinvesteringerne på den anden side at blive understøttet af en øget import af skibe.  
 
I 2015 skønnes en stigning i materielinvesteringerne på 6½ pct. I takt med at konjunkturerne 
bedres både herhjemme og i vores nærmeste samhandelslande, ventes virksomhedernes in-
vesteringslyst at tage til understøttet af fortsat lave renter og en betydelig finansiel opsparing 
hos virksomhederne.  
 
Bygge- og anlægsinvesteringerne ventes at vokse 1½ pct. i år. Fremgangen drives primært 
af offentlige erhvervsmæssige anlægsinvesteringer. Grundlæggende er der ikke tydelige tegn 
på en egentlig fremgang i byggeinvesteringerne, der fortsat ligger underdrejet som følge af 
byggeboomet i midten af 00’erne. I 2015 er det fortsat de offentligt initierede investeringer, 
der holder hånden under væksten. Samlet set ventes bygge- og anlægsinvesteringerne at 
vokse med 4¼ pct. i 2015.  
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4.5 Udenrigshandel og betalingsbalance 
 
Dansk eksport viser klare tegn på fremgang. Både vare- og tjenesteeksporten voksede igen-
nem 2013, og den samlede eksport var 1¼ pct. højere end året før. Det skal ses i lyset af en 
stigende efterspørgsel i Europa og dermed på de danske nærmarkeder. 
 
Fremgangen på Danmarks primære eksportmarkeder er fortsat ind i 2014, og det ventes at 
trække eksporten op i tempo i løbet af året. Eksporten skønnes at vokse over en bred kam, 
med godt 3¾ pct. i 2014 og godt 4¾ pct. i 2015, jf. tabel 4.4. Det indebærer, at eksporten vil 
være en vigtig drivkraft for væksten i BNP i både 2014 og 2015 og dermed for den fortsatte 
genopretning af dansk økonomi. Overordnet set er forventningerne til væksten i eksporten i 
begge år på linje med vurderingen i december. 
 

Tabel 4.4 
Hovedtal for eksporten og importen 

 Gnst. år-
lig vækst 

2000-13 

2013 2014 2015 

  Dec. Maj Dec. Maj 

Pct.     

Eksport 2,5 1,2 3,7 3,8 4,7 4,8 

Import 3,5 1,7 3,9 4,3 4,5 4,9 

Eksportens bidrag til BNP-
væksten (pct.-point)  0,1 0,7 0,5 1,0 0,9 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

4.5.1 Udviklingen i varehandlen 
I 2013 voksede vareeksporten med 2¼ pct. Både eksporten af landbrugs- og industrivarer 
steg, mens der var et mindre fald i eksporten af energi. Stigningen i industrieksporten dækker 
over en fremgang på tværs af alle industrivaregrupper igennem 2013, jf. figur 4.23. Fremgan-
gen ser ud til at være fortsat ind i 2014, hvor også industriens eksportordrebeholdning har 
vist en opadgående tendens, jf. figur 4.24. 
 
Medicinaleksporten har været den primære drivkraft for industrieksporten de seneste tre år. 
Fremadrettet ventes væksten at blive mere bredt funderet på flere industrivaregrupper. Indu-
strieksporten understøttes af en forbedret lønkonkurrenceevne2, som siden 2008 er styrket 
med knap 15 pct.-point og dermed har indhentet omkring halvdelen af tabet i de forudgående 
otte år, jf. afsnit 5.3. 
 

 

2 Lønkonkurrencen er her målt ved de valutakurskorrigerede relative enhedslønomkostninger. 
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Figur 4.23 
Kvantumindeks for industrieksporten 
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Figur 4.24 
Industriens eksportordrebeholdning 

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Nettotal Nettotal

 

Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.23. I begge figurer angives det kvartalsvise gennemsnit.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Efterspørgslen fra Danmarks primære samhandelspartnere ventes at få mere fart i år og næ-
ste år og giver dermed en fremgang i eksportmarkedsvæksten på henholdsvis 5¾ pct. og 6½ 
pct. i de to år, jf. kapitel 2. Væksten i industrieksporten ventes på den baggrund at blive 5¼ 
pct. i 2014 og tiltage til knap 6¼ pct. i 2015, jf. tabel 4.5. 
 
Industrien har de seneste par år vundet anseelige markedsandele. Det skyldes, at dansk in-
dustrieksport på grund af sin sammensætning er relativt lidt konjunkturfølsom blandt andet på 
grund af den store andel af medicinalvarer. I perioder med forholdsvis svag international 
fremgang og træg vækst i investeringerne hos vores handelspartnere vinder Danmark derfor 
ofte markedsandele, jf. boks 4.4. 
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Boks 4.4  
Udviklingen i markedsandele er afhængig af efterspørgselssammensætningen og konjunkturerne 

Siden 2010 har industrien vundet ca. 5½ pct. markedsandele, jf. figur a. Det skal ses i lyset af, at der er 

kommet nye tal for landenes import af henholdsvis industrivarer og alle varer i 2012 og 2013, som ligger til 

grund for opgørelsen af eksportmarkedsvæksten. De nye tal viser, at det samlede eksportmarked for indu-

strivarer kun er vokset med knap 6¾ pct. fra 2010-13. Det er noget mindre end hidtil antaget, og Danmark 

har dermed vundet markedsandele i 2011-13, idet eksportmarkedsvæksten beregnes som væksten i indu-

strieksporten i forhold til det samlede eksportmarked. 

 

De vundne markedsandele skal blandt andet ses i sammenhæng med efterspørgselssammensætningen 

hos Danmarks primære handelspartnere i den omtalte periode, som har bestået relativt meget af eksport og 

privatforbrug (herunder fødevarer og medicin) og relativt lidt af investeringer. Generelt lader der til at være 

en tendens til, at investeringsdrevet vækst i samhandelslandene medfører tabte markedsandele for Dan-

mark, jf. figur b. 

 

Figur a 
Industriens markedsandele 

 

Figur b 
Investeringsvækst i samhandelslande og tab af 
markedsandele  
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Sammenhængen mellem tab af markedsandele og investeringsvækst hos vores samhandelspartnere er 

dog ikke kun et billede på, at den danske eksport er relativt lidt investeringsdrevet, men også på at den har 

visse elementer af robusthed overfor konjunkturcyklen i sig. 

 

Denne sammenhæng kan også ses som et spejlbillede af sammensætningen af dansk eksport, hvor mange 

varegrupper er mindre følsomme overfor konjunkturudsving. Det gælder fx medicinaleksporten, som har vist 

sig robust overfor konjunkturcykler og udvist solide vækstrater i år med lav eksportmarkedsvækst. Medici-

nalindustrien har siden midten af halvfemserne udgjort en stigende andel af den danske industrieksport – 

en udvikling der særligt har taget fart i år med lav vækst på de danske eksportmarkeder, jf. figur c. 
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Boks 4.4 fortsat 
Udviklingen i markedsandele er afhængig af efterspørgselssammensætningen og konjunkturerne 

Metoden for opgørelsen af eksportmarkedsvæksten er også blevet ændret siden december. Den nye ek-

sportmarkedsvækst er beregnet ud fra Danmarks primære handelspartneres faktiske industriimport på bag-

grund af OECDs kvantumindeks. For de lande, hvor industriimporten ikke opgøres, er deres samlede vare-

import benyttet, da der typisk er en meget tæt sammenhæng mellem de to. Det gælder også for 2013, hvor 

der kun foreligger data for vareimporten. Tidligere var eksportmarkedsvæksten beregnet ved hjælp af histo-

riske sammenhænge (frem til 2002) mellem BNP og industriimport. Der er således tale om en væsentlig 

forbedring af eksportmarkedsbegrebet. Den nye opgørelse giver dog generelt ikke anledning til mærkbare 

ændringer af væksten fra 2002 til 2011, jf. figur d. Danmark har således stadig tabt markedsandele i 

mængder de seneste årtier. Det skal blandt andet ses i lyset af, at lande, som har et lavere BNP-niveau, 

også har større potentiale for vækst og handel og dermed vinder markedsandele, mens forholdsvis velstå-

ende lande overordnet taber markedsandele. 

 

Figur c 
Medicinalindustriens andel af industriekspor-
ten 

 

Figur d 
Eksportmarkedsvækst 
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Anm.: I figur b vises den handelsvægtede investeringsvækst for Tyskland, Sverige, USA, UK, og Norge. 
Kilde: Danmarks Statistik, IMF og egne beregninger. 

 
I 2014 forventes fremgangen i markedsandelene at vende i takt med, at væksten i udlandet 
bliver højere, og investeringerne trækker en større del af væksten hos Danmarks samhan-
delspartnere. Der skønnes således tab i industriens markedsandele på ca. ½ pct. i 2014 så-
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vel som i 2015. Tabene er dog lavere end det historiske gennemsnit. Det skal ses i lyset af et 
stort forventet vækstbidrag fra medicinalvarer.3 
 

Tabel 4.5 
Industrieksportens markedsandele og lønkonkurrenceevne 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pct.    

Eksportmarkedsvækst 7,9 -0,6 -12,3 11,7 7,2 -1,4 1,0 5,8 6,5 

Industrieksport 3,3 0,2 -14,0 7,2 7,9 1,7 2,6 5,2 6,1 

Markedsandele -4,6 0,8 -1,6 -4,6 0,7 3,1 2,1 -0,6 -0,4 

Arb. omk. pr. time          

   - Danmark 4,7 4,3 3,2 3,1 1,9 2,5 2,0 2,0 2,2 

   - Udlandet 3,4 3,6 3,1 1,6 2,9 2,5 1,7 2,2 2,6 

Effektiv kronekurs 1,6 2,5 1,9 -3,6 -0,3 -2,9 1,8 1,7 0,1 

Relativ lønudvikling  
korrigeret for valutakurs 2,9 3,2 2,0 -2,1 -1,3 -2,9 2,1 1,5 -0,3 

Lønkonkurrenceevne -4,5 -3,7 1,6 0,0 3,5 7,0 2,4 ... … 

  

Anm.: Industrieksporten er opgjort ekskl. skibe og fly mv. Markedsandele måler væksten i industriekspor-
ten i forhold til eksportmarkedsvæksten og er et udtryk for udviklingen målt i mængder. Der er an-
vendt vægte fra den effektive kronekurs til sammenvejning af lønudviklingen i udlandet, der udgøres 
af 21 OECD-lande. I prognoseperioden er det antaget, at væksten i de samlede arbejdsomkostninger 
for fremstillingserhvervene er de samme som lønstigningstakten i det respektive land. For Danmark 
er skønnene for udviklingen i arbejdsomkostninger for DA-området, mens de historiske tal kun 
dækker fremstillingserhvervene. Lønkonkurrenceevnen angiver udviklingen i de relative enhedsløn-
omkostninger korrigeret for valutakursudviklingen.  

Kilde: EU-kommissionens forårsprognose, OECD, Economic Outlook 95, maj 2014, Eurostat, Reuters 
EcoWin, DA, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Eksporten af øvrige varer (energi) forventes at trække væksten i vareeksporten lidt ned i 
2014-15. Det skal ses i lyset af aftagende produktion i Nordsøen, som indebærer et mindre 
fald i eksporten af energi i både 2014 og 2015. Sidste år blev energieksporten holdt oppe af 
reeksport af bearbejdet, importeret energi, men det forudsættes – under indtryk af betydelig 
usikkerhed – ikke at ske i yderligere omfang i år og næste år. 
 

 

3 Samtidig trækkes det historiske gennemsnit for tabte markedsandele gevaldigt op af få perioder med kraftig 
vækst i både BNP og investeringer i udlandet, hvilket ikke forventes at ske de næste par år. Uden disse perioder 
er det gennemsnitlige historiske tab mere på linje med det forventede tab af markedsandele de næste par år. 
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Landbrugseksporten ventes at vokse med 2 pct. i både 2014 og 2015. I 2015 trækkes den 
blandt andet op af liberaliseringer indenfor landbruget på EU-niveau, hvor mælkekvoterne 
bortfalder. 
 
Vareeksporten skønnes samlet set at vokse med knap 3¾ pct. i 2014 og godt 4¼ pct. i 2015, 
jf. figur 4.25. Fremgangen vil primært være drevet af industrien, som udgør knap to tredjedele 
af den samlede vareeksport. 
 
Danmark har de seneste par årtier forbedret sit bytteforhold betydeligt overfor udlandet. Det 
afspejler udelukkende et forbedret bytteforhold i handlen med varer. I 2013 blev det danske 
bytteforhold forbedret med 1¾ pct.-point, så det nu er steget 16 pct. fra 1995 til 2013. Det er 
betydeligt mere end både Tyskland, Holland, Sverige og Storbritanniens bytteforhold er øget. 
Mens faldende priser på teknologi har bidraget til at holde importpriserne nede i alle landene, 
er det særligt de kraftigt stigende priser på dansk vareeksport på 35 pct. over perioden, der 
har forårsaget den store bytteforholdsforbedring relativt til sammenlignelige lande, jf. figur 
4.26. 
 
De stigende eksportpriser har også bidraget til væksten i basisvareeksporten, som angiver 
værdien af vareeksporten i løbende priser ekskl. energivarer samt skibe og fly mv. Basisva-
reeksporten ventes at vokse yderligere med 5½ pct. i 2014 og 6¼ pct. i 2015. Væksten ven-
tes primært at være trukket af fremgang på det europæiske marked, jf. boks 4.5. 
 

Figur 4.25 
Bidrag til væksten i vareeksporten 

Figur 4.26 
Ændring i varepriser, 1995-2013 

 

Anm.: Øvrige varer i figur 4.25 omfatter energi, råvarer samt skibe, fly og boreplatforme mv. 
Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. 

 
Vareimporten steg med godt 4 pct. i 2013. Det er forholdsvis højt i lyset af den begrænsede 
fremgang i den samlede efterspørgsel. Væksten skal dog ses i lyset af investeringsvinduet, 
da importindholdet i virksomhedernes materielinvesteringer traditionelt er højt. Samtidig im-
porterede de danske rederier mange nye skibe i 2013, og energiimporten til forbrug i energi-
eksporten voksede meget kraftigt. 
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I 2014 vil importen af skibe vokse yderligere, men på baggrund af det høje niveau i 2013 vil 
bidraget til væksten være mere beskedent. I 2015 ventes en væsentlig lavere import af skibe, 
hvilket vil trække ned i den samlede vareimport. I takt med at den samlede efterspørgsel sti-
ger, vil importen af andre varer imidlertid tiltage. Derfor ventes en vækst i vareimporten på 
knap 4¼ pct. i både 2014 og 2015. 
 

Boks 4.5 
Fremgang i basisvareeksporten drevet af efterspørgsel fra mange lande 

Værdien af vareeksporten ekskl. energi samt skibe og fly mv. (den såkaldte basisvareeksport) voksede med 

1,7 pct. i 2013. Historisk set er det en beskeden vækst, men det skal ses i lyset af en svag indgang på året. 

Der har således været en solid vækst i basisvareeksporten igennem det seneste års tid, og niveauet i 1. 

kvartal 2014 lå godt 4¾ pct. højere end i 1. kvartal 2013, jf. figur a. Det afspejler en fremgang i eksporten til 

de fleste markeder. Især har eksporten af maskiner til Tyskland samt medicinalprodukter til USA trukket 

væksten betydeligt op. 

 

De seneste år har basisvareeksporten til EU udviklet sig svagt, og dansk eksport har i høj grad været holdt 

oppe af eksporten til lande udenfor EU, jf. figur b. Det forventes imidlertid, at efterspørgslen fra EU i højere 

grad vil trække dansk eksport i år og i 2015 i takt med, at efterspørgslen hos Danmarks primære handels-

partnere tiltager. 

 
 

Figur a 
Væksten i basisvareeksporten til udvalgte lan-
de, 1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal 2013 
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Figur b 
Basisvareeksporten til EU og udenfor EU 
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Anm.: Eksporten i begge figurer er sæsonkorrigeret. 3-måneders glidende gennemsnit i figur b. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 
 
 

 

4.5.2 Udviklingen i handlen med tjenester 
Tjenesteeksporten voksede igennem hele 2013, men i kraft af et lavt niveau ved indgangen 
til året, lå niveauet i gennemsnit ½ pct. lavere end året før, jf. figur 4.27. Det skyldes primært 
mindre eksport indenfor søtransport. Væksten igennem 2013 ser ud til at være fortsat ind i 



Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 
 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2014 104 

2014, og i år og næste år forudsættes en fortsat højere aktivitet hos Danmarks samhandels-
partnere at medvirke til en fremgang i tjenesteeksporten på henholdsvis 4 og knap 5¾ pct. 
 
Den danske eksport af søtransport er i høj grad afhængig af international handel, hvor speci-
elt EU, Kina og USA fylder meget. Eksporten af øvrige tjenester, som består af en lang række 
forskellige tjenesteydelser og har omtrent samme størrelse som eksporten af søtransport, er 
til gengæld mere koncentreret på nærmarkederne. Sverige, Norge og Tyskland stod således 
for at aftage knap halvdelen af den danske eksport af øvrige tjenester i 2013, jf. figur 4.28. 
Forventningen om en tiltagende og solid vækst i alle tre lande peger således også på en 
vækst i efterspørgslen af øvrige tjenester fra Danmark. 
 
 

Figur 4.27 
Tjenesteeksporten og -importen ifølge natio-
nalregnskabet 

 

Figur 4.28 
Øvrig tjenesteeksport i 2013 
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Anm.: I figur 4.28 er øvrig tjenesteeksport al eksport af tjenester fratrukket søtransport. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Tjenesteimporten faldt med 2½ pct. i 2013. Det skal ses i lyset af faldet i eksporten af sø-
transport, hvor der traditionelt er et højt importindhold af tjenesteydelser, herunder chartring 
af skibe og havnebetjening. 
 
Faldet i tjenesteimporten skyldes også stormene i efteråret, fordi de danske forsikringssel-
skaber i høj grad er genforsikret i udlandet. I forbindelse med stormene modtog forsikrings-
selskaberne skadeserstatninger fra udlandet, hvilket trak ned i deres køb af genforsikringer 
overfor udlandet og dermed tjenesteimporten. Det vil ikke være tilfældet i 2014, hvilket isole-
ret set trækker væksten i tjenesteimporten op. Derudover ventes tjenesteimporten igen at sti-
ge parallelt med den forventede fremgang i tjenesteeksporten i 2014 og 2015, og der skøn-
nes en vækst på godt 4½ pct. i 2014 og 6¼ pct. i 2015. 
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4.5.3 Betalingsbalancens løbende poster og Danmarks nettoaktiver 
over for udlandet  

Betalingsbalancens løbende poster viste et overskud på 135 mia. kr. i 2013 svarende til 7¼ 
pct. af BNP. Det afspejler blandt andet en nettoformueindkomst overfor udlandet på 77½ mia. 
kr. og et overskud på handelsbalancen på 105 mia. kr. Det betyder, at Danmark er blandt de 
OECD-lande med det største betalingsbalanceoverskud. 
 
Traditionelt opdeles handelsbalancen på henholdsvis varer og tjenester. Danmark har et 
overskud i handlen med varer på 35 mia. kr. og i handlen med tjenester på 70 mia. kr. Ulem-
pen med den type opdelinger er, at den ikke helt fanger, hvilke typer af varer eller tjeneste-
ydelser, der netto bidrager til handelsbalancen. Det skyldes, at der også skal importeres en 
række varer og tjenester for at producere den vare, der eksporteres. Fx var eksportindtæg-
terne fra søtransport på omtrent 180 mia. kr. i 2013 og bidrog dermed umiddelbart markant til 
overskuddet på tjeneste- og handelsbalancen. Men for at skabe denne eksport er rederierne 
nødsaget til at importere varer (energi) og tjenester svarende til omtrent 80 pct. af deres pro-
duktion. Det gør, at bidraget til overskuddet på handelsbalancen er nærmere 35-40 mia. kr.  
 
På samme måde kan man udregne importindholdet i de andre eksportgrupper – både det di-
rekte importindhold, men også det indirekte importindhold, når der købes input til produktio-
nen fra andre virksomheder, jf. figur 4.29. Opgørelsen viser, at industriens betydning er større 
og søtransport mindre end handelsbalancen og tjenestebalancen umiddelbart tilsiger. Samlet 
set er industrien, øvrige tjenester og landbruget de eksporterhverv, som bidrager mest til net-
toeksporten (dvs. eksport renset for import).  
 

Figur 4.29 
Eksporten renset for import 
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Figur 4.30 
Samlet import og import til indenlandsk anven-
delse 
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Anm.: I figur 4.29 er der betydelig usikkerhed om den nøjagtige størrelse af de enkelte eksportgruppers ek-
sport renset for import, da beregningerne er baseret på midlertidige, estimerede input-output matri-
cer. Det samme gælder for importen til forbrug og investeringer i figur 4.30. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Eksporten (nominelt renset for import) er nu højere end før krisen i 2008. Derimod er den im-
port, der benyttes til indenlandsk forbrug og investeringer stadig lavere end før krisen, jf. figur 
4.30. Det medvirker til, at udviklingen i den samlede import har været træg. Hermed er over-
skuddet på handelsbalancen steget siden 2008. Den træge udvikling i importen til inden-
landsk forbrug og investeringer skal blandt andet ses i lyset af, at privatforbruget af varer, 
materielinvesteringer og lagerinvesteringer, som alle traditionelt har et højt importindhold, 
endnu ikke er tilbage på samme niveau som før tilbageslaget. Det var vel at mærke også på 
et tidspunkt, hvor økonomien var overophedet, og importen derfor var relativ høj. Selv i de år 
var der overskud på handelsbalancen. 
 
At den træge import til indenlandsk anvendelse er en medvirkende årsag til det store over-
skud på handelsbalancen illustreres også ved, at der har været en relativt svagere udvikling i 
den indenlandske efterspørgsel i Danmark – og dermed importen – i forhold til udviklingen i 
udlandet.  
 
Overskuddet på betalingsbalancen skal også ses i lyset af det store overskud på nettofor-
mueindkomsten overfor udlandet, som primært skyldes to ting. For det første har Danmark en 
nettoformue overfor udlandet, hvilket for samme forrentning på aktiver og passiver vil give et 
nettoafkast. For det andet betyder sammensætningen af henholdsvis aktiver og passiver, at 
nettoformueindkomsten bliver stor. De danske virksomheders direkte investeringer4 i udlan-
det er væsentligt større end de udenlandske virksomheders investeringer i Danmark, jf. figur 
4.31. Derimod har udenlandske investorer købt flere danske obligationer, end danskere har 
købt obligationer i udlandet. Da afkastet på direkte investeringer ofte er større end afkastet 
på obligationer, bliver nettoformueindkomsten fra udlandet også tilsvarende større. Det illu-
streres også ved, at nettoformueindkomsten udgjorde 2 pct. af BNP i 2005 til 2007, på trods 
af at nettoformuen overfor udlandet på daværende tidspunkt var nul, jf. figur 4.32. 
 

 

4 Direkte investeringer omfatter aktier og andre kapitalandele, hvor en investor besidder mindst 10 pct. af egen-
kapitalen eller stemmerne i en virksomhed. Investeringer af denne størrelse antages dels at være foretaget med 
henblik på varig økonomisk forbindelse mellem investor og virksomheden, dels at give investor en væsentlig 
(men ikke nødvendigvis bestemmende) indflydelse på ledelsen, jf. Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. 
kvartal 2008. 
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Figur 4.31 
Beholdning af direkte investeringer 
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Figur 4.32 
Nettoformue og nettoformueindkomsten 

 

Anm.: Beholdningen af direkte investeringer i figur 4.31 er ekskl. gennemløbsinvesteringer. 
Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. 

 
Overskuddet fra nettoformueindkomsten overfor udlandet var ekstraordinært højt i 2013, og 
der ventes kun en mindre fremgang heri frem mod 2015. Fornyet fremgang i eksporten med-
virker dog til, at overskuddet på vare- og tjenestebalance stiger svagt frem mod 2015. 
 
Samlet ventes overskuddet på betalingsbalancen at blive 135 mia. kr. i 2014 og 143 mia. kr. i 
2015, jf. tabel 4.6. Det svarer til godt 7 pct. af BNP i 2014 og 7¼ pct. af BNP i 2015. Det be-
tyder, at udlandsformuen (nettoaktiver) vokser til godt 45 pct. af BNP i 2014 og 51 pct. af 
BNP i 2015. 
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Tabel 4.6 
Betalingsbalancens løbende poster 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mia. kr.    

Varebalancen -8,3 -10,7 36,2 38,4 39,7 34,6 34,8 36,5 39,5 

D.o. i pct. af BNP -0,5 -0,6 2,2 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 2,0 

 - Landbrugsvarer 37,8 36,5 38,4 38,8 39,8 41,6 42,0 42,7 43,6 

 - Energivarer 0,8 -14,5 -6,2 -14,0 -28,9 -30,8 -39,0 -44,7 -53,2 

 - Industrivarer -15,8 -1,7 30,1 32,5 33,2 34,7 49,2 61,1 65,5 

 - Andre varer -31,2 -31,0 -26,1 -18,9 -4,4 -11,0 -17,4 -22,6 -16,4 

Tjenestebalancen 47,1 66,3 28,8 59,2 54,2 58,1 70,2 68,9 70,9 

 - Turister -1,8 -1,4 -4,0 -1,0 0,3 0,5 1,6 2,2 2,7 

 - Øvrige tjenester 48,8 67,6 32,8 60,2 53,9 57,6 68,6 66,7 68,2 

Vare- og tjenestebalancen 38,7 55,6 65,0 97,6 93,9 92,8 105,0 105,4 110,4 

D.o. i pct. af BNP 2,3 3,2 3,9 5,5 5,2 5,1 5,7 5,5 5,6 

Formueindkomst, netto 25,4 37,2 32,2 46,3 53,9 60,5 77,5 74,9 79,2 

Lønindkomst, netto -11,9 -13,6 -11,8 -9,8 -9,5 -9,7 -10,0 -10,0 -10,0 

EU-betalinger, netto -9,4 -9,9 -9,5 -10,5 -10,6 -11,7 -14,0 -12,8 -13,4 

Andre løbende overførsler -19,7 -18,8 -19,4 -20,8 -21,2 -22,8 -23,1 -23,0 -23,2 

Løbende poster, i alt 23,0 50,5 56,5 102,8 106,5 109,2 135,4 134,5 143,0 

D.o. i pct. af BNP  1,4 2,9 3,4 5,8 5,9 6,0 7,3 7,1 7,2 

Nettoaktiver, ultimo -96 -91 68 247 511 685 729 864 1008 

D.o. i pct. af BNP -5,7 -5,2 4,1 14,0 28,5 37,5 39,2 45,4 51,0 

Værdiregulering -89 -46 104 75 152 64 -92 0 0 

  

Anm.: Betalingsbalancens underposter er opgjort på nationalregnskabsform. Opdelingen på varegrupper 
svarer til ADAM-definitioner og kan afvige fra varegrupperingen i udenrigshandelsstatistikken. In-
dustrivarer er ekskl. skibe mv. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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5. Produktion, 
arbejdsmarked, løn og 
priser 

Nyt kapitel 
 

Dansk økonomi fik mere fart på igennem 2013, og bruttoværditilvæksten i den private sektor 
ekskl. råstofudvinding steg 1,1 pct. Det er noget mere end BNP-væksten på 0,4 pct., som 
blev trukket ned af faldende produktion i Nordsøen og derfor ikke giver et reelt billede af gen-
opretningen af dansk økonomi. Nordsø-produktionen ser kun ud til at falde lidt i år og næste 
år, hvor væksten gradvist ventes at tage til i styrke. Det er i første omgang som følge af øget 
eksport, men efterhånden skønnes også den private indenlandske efterspørgsel at komme 
op i fart. BNP skønnes at stige med 1,4 pct. i 2014 og med 2,0 pct. i 2015.  
 
Fremgangen i dansk økonomi kan spores på arbejdsmarkedet. Den samlede beskæftigelse 
(korrigeret for lockouten på lærerområdet) voksede med ca. 10.000 personer fra 2012 til 
2013, hovedsageligt som følge af øget beskæftigelse i de private serviceerhverv. Generelt 
har ansatte i serviceerhvervene en lavere gennemsnitlig arbejdstid end andre erhverv, og 
samlet set blev der arbejdet færre timer i 2013 i forhold til 2012. Fremover ventes det samle-
de antal arbejdstimer at stige, hovedsageligt som følge af et højere antal beskæftigede. 
  
Stigningen i beskæftigelsen har medvirket til, at ledigheden er faldet. Det gælder både den 
registerbaserede bruttoledighed og den stikprøvebaserede AKU-ledighed. Kontanthjælpsre-
formen, der trådte i kraft 1. januar, har rent teknisk reduceret antallet af unge kontanthjælps-
modtagere, der indgår i bruttoledigheden. Der er dog også tegn på, at en lidt større andel af 
de unge kontanthjælpsmodtagere finder beskæftigelse sammenlignet med de foregående år. 
Bedringen på arbejdsmarkedet skønnes at fortsætte i år og næste år, og bruttoledigheden 
ventes reduceret fra ca. 153.000 personer i 2013 til 130.000 i 2015. 
 
Ledige ressourcer på arbejdsmarkedet har lagt en dæmper på lønudviklingen de senere år. 
Det har bidraget til en forbedring af lønkonkurrenceevnen. Nye overenskomster trækker i ret-
ning af en fortsat afdæmpet lønudvikling, og der skønnes lønstigninger på henholdsvis 2,0 og 
2,2 pct. i år og næste år. Det er fortsat lavt, men dog højt nok til at sikre en reallønsfremgang. 
 
Den lave inflation fra sidste år er fortsat ind i 2014. Det skal særligt ses i lyset af faldende im-
portpriser som følge af en styrket effektiv kronekurs og vigende energipriser. Udviklingen skal 
derfor også betragtes som en midlertidig gevinst for forbrugerne og er ikke udtryk for en de-
flationær tendens i dansk økonomi. Forbrugerprisinflationen forventes at blive 0,9 pct. i 2014. 
I 2015 ventes blandt andet højere importpriser at trække inflationen op på 1,6 pct. 
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5.1 Produktion 
 
I 2013 steg BNP med 0,4 pct., som skønnet i decemberredegørelsen. Reelt var der imidler-
tid væsentligt mere momentum i dansk økonomi. Udviklingen i BNP var således stærkt på-
virket af et ekstraordinært stort fald i udvindingen af olie og gas i Nordsøen på 19 pct., som 
trak væksten ned. Eksklusive råstofudvinding steg produktionen i den private sektor, målt 
ved bruttoværditilvæksten (BVT), med 1,1 pct., jf. figur 5.1. 
 

Figur 5.1 
Vækstrater i 2013 
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Figur 5.2 
BNP og privat BVT ekskl. råstofudvinding 

 

Anm.: Bruttoværditilvæksten, BVT, svarer til BNP fratrukket indirekte skatter og subsidier, jf. bilagstabel 
B.1. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
De seneste (men stadig foreløbige) nationalregnskabstal for 4. kvartal 2013 peger på en 
vis vækstafdæmpning omkring årsskiftet, idet BNP faldt med 0,6 pct. Også den private 
bruttoværditilvækst faldt efter tre kvartaler i træk med fremgang, jf. figur 5.2. Samtidig giver 
indikatorerne et blandet billede af udviklingen i starten af 2014. På den ene side er der 
tegn på styrket fremgang i industriproduktionen, mens væksten i andre dele af erhvervsli-
vet ser ud til at være mere behersket. 
 
Det giver imidlertid ikke anledning til at ændre vurderingen af vækstudsigterne fremadret-
tet. Industrien ser forholdsvis lyst på fremtiden, og vurderingen af ordrebeholdningen har 
igennem længere tid ligget på et relativt højt niveau, jf. figur 5.3. Serviceerhvervene forven-
ter også fortsat fremgang, om end i mindre grad på det seneste, jf. figur 5.4. Industrien ek-
sporterer i højere grad end serviceerhvervene, så forskellen skal formentlig ses i lyset af til-
tagende vækst på de danske eksportmarkeder. Det understreger, at fremgangen i dansk 
økonomi i første omgang hovedsageligt må forventes at blive trukket af eksporten. 
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Figur 5.3 
Industriens forventninger til fremtidig produk-
tion og vurdering af ordrebeholdningen 
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Figur 5.4 
Serviceerhvervenes forventninger til fremtidig 
omsætning 

 

Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Det er fortsat vurderingen, at der er sket en vending i dansk økonomi, og at væksten grad-
vist vil tiltage de kommende år. BNP ventes at stige med knap 1½ pct. i 2014 og 2 pct. i 
2015. Det dækker over en marginal nedjustering af skønnet for BNP-væksten i 2014 og en 
lille opjustering i 2015. Vurderingen af væksten igennem 2014 er samlet set fastholdt, og 
nedjusteringen af årsvækstraten er sket under indtryk af udviklingen omkring årsskiftet. I 
2015 trækker lidt lavere renter og lidt højere eksportmarkedsvækst lidt op i BNP-væksten i 
forhold til decembervurderingen. Set over de to år er vækstfremgangen samlet set på linje 
med decembervurderingen, og BNP vurderes at nå samme niveau i 2015 som skønnet i 
december. 
 
Justeringerne i forhold til decembervurderingen er klart inden for den almindelige usikkerhed, 
der er i en prognose. Prognoser må grundlæggende siges at beskrive de samme vækstud-
sigter for økonomien, hvis de konkrete skøn for væksten ikke afviger mere end ¼-½ pct.-
point. Det må en vurdering af præcisionen i en prognose også tage hensyn til. Generelt 
kommer prognosen for BNP-væksten i Økonomisk Redegørelse godt ud i en sammenligning 
med andre institutioners, og i fire ud af fem tilfælde er Økonomisk Redegørelse i stand til at 
forudsige, om væksten aftager eller tiltager i styrke det efterfølgende år, jf. appendiks 5A. 
 
Fremgangen ventes efterhånden i højere grad at blive båret af den private efterspørgsel og 
dermed blive mere selvbærende, i første omgang primært som følge af stigende eksport, jf. 
figur 5.5. Tiltagende aktivitet i udlandet forbedrer gradvist afsætningsmulighederne for de 
danske virksomheder, og eksporten ventes dermed at bidrage med gennemsnitligt ca. ¾ 
pct.-point til væksten i 2014 og 2015. 
 
Efterhånden ventes også den private indenlandske efterspørgsel at komme op i fart. Frem-
gangen i eksporten vil øge beskæftigelsen og husholdningernes indkomst. Det vil stimulere 
privatforbruget, som ventes at bidrage med godt ¼ og ½ pct.-point til væksten i henholds-
vis 2014 og 2015. 
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De positive impulser fra investeringsvinduet er bortfaldet i 2014. Dermed ventes investerin-
gerne først at bidrage til væksten fra næste år, hvor virksomhederne vurderes at få behov for 
at investere i nyt og mere tidssvarende produktionsapparat i takt med stigende efterspørgsel. 
De private investeringer skønnes at trække godt ¾ pct.-point af væksten i 2015. 
 
Den offentlige efterspørgsel bidrager fortsat lidt til væksten i år. Prognosen for 2014 er base-
ret på, at det offentlige forbrug bliver som budgetteret, mens skønnet for det offentlige forbrug 
og investeringer i 2015 er baseret på beregningstekniske antagelser. Samlet set skønnes 
den offentlige efterspørgsel (offentligt forbrug og investeringer) at bidrage med godt ¼ pct.-
point til BNP-væksten i 2014.1 I 2015 ventes den offentlige efterspørgsel hverken at trække 
op eller ned i væksten, som alene vil blive båret af den private efterspørgsel. Det dækker 
over fremgang i det offentlige forbrug, mens de offentlige investeringer er forudsat at falde til-
bage til et mere normalt niveau efter en række år med historisk højt offentligt investeringsni-
veau. 
 

Figur 5.5 
Bidrag til BNP-væksten (ekskl. importindhold) 
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Figur 5.6 
Bidrag til BVT-væksten 
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Anm.: Vækstbidragene i figur 5.5 er beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode, hvor bidra-
get fra fx eksporten bliver korrigeret for både det direkte og indirekte importindhold heri, jf. Økono-
misk Redegørelse, december 2006, boks 4.1. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Fremgangen i efterspørgslen ventes at medføre en stigning i bruttoværditilvæksten (BVT) på 
ca. 1¾ pct. i både 2014 og 2015, jf. tabel 5.1. Det er væsentligt mere end sidste år, hvor et 
ekstraordinært stort fald i udvindingen af olie og gas i Nordsøen trak BVT-væksten ned med 
0,7 pct.-point, jf. figur 5.6. 
 

 

1 De beregnede vækstbidrag afviger fra aktivitetsvirkningen opgjort med finanseffekten, jf. kapitel 6. Det skyldes, 
at finanseffekten beregner virkningen af offentligt forbrug og investeringer i forhold til en situation med neutral 
finanspolitik, defineret ved de såkaldte nulpunkter, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2011. 
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Tabel 5.1 
Vækst i BVT i udvalgte erhverv 

  Andel Gnst.      

 2013 95-08 95-13 2011 2012 2013 2014 2015 

  Realvækst i pct. 

BVT i alt 100 1,9 1,2 1,1 -0,2 0,4 1,7 1,8 

Offentlig sektor 23 1,1 0,9 -1,0 -0,6 1,3 1,0 0,5 

Privat sektor 77 2,1 1,3 1,8 -0,1 0,2 2,0 2,2 

Privat sektor ekskl. råstof 74 2,2 1,5 2,4 0,4 1,1 2,1 2,4 

Private byerhverv 64 2,2 1,6 2,7 0,7 1,5 2,4 2,6 

   

Anm.: Private byerhverv er fremstilling, bygge og anlæg samt serviceerhverv ekskl. søtransport. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
I år og næste år vurderes udvindingen i Nordsøen kun at falde lidt, hvilket sammen med en 
generel konjunkturforbedring bidrager til, at BVT i den private sektor ekskl. råstofudvinding 
vokser med henholdsvis godt 2 pct. og knap 2½ pct. Produktionen i den private sektor ekskl. 
råstofudvinding ventes dermed i 2015 at ligge ca. 2¾ pct. højere end det seneste toppunkt i 
2007. 
 
I både 2014 og 2015 ventes BVT i de private byerhverv at stige med ca. 2½ pct. Eksporten 
og privatforbruget bidrager til at trække en fremgang i industrien og i de private serviceer-
hverv, mens en svag udvikling i bygge- og anlægs- samt boliginvesteringer medvirker til, at 
BVT i bygge- og anlægserhvervene kun stiger relativt langsomt. 
 
Væksten i år og næste år ventes at være tilstrækkelig til at indsnævre outputgabet, men det 
lukkes kun langsomt, jf. figur 5.7. Det skal ses i lyset af, at det omfattende konsolideringsbe-
hov i husholdninger, virksomheder og den finansielle sektor isoleret set lægger en dæmper 
på fremgangen i efterspørgslen – på linje med erfaringerne fra tidligere finansielle kriser. 
Outputgabet2 skønnes til 2¼ pct. i 2014 og 1¾ pct. i 2015. 
 

 

2 Vurderingen af outputgabet er forbundet med usikkerhed og kan revideres fx som følge af nye skøn eller histo-
riske opgørelser af BNP mv. Erfaringsmæssigt har Finansministeriets skøn for outputgabet været relativt robust 
og revideres kun i mindre grad over tid, jf. Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer, som findes på 
www.fm.dk. 
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Figur 5.7 
Outputgabet fordelt på beskæftigelses- og produktivitetsgab 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Outputgabet vurderes primært at blive reduceret som følge af en indsnævring af produktivi-
tetsgabet3, mens beskæftigelsesgabet halter lidt bagefter. Beskæftigelsesgabet angiver ledi-
ge ressourcer på og uden for arbejdsmarkedet, og det er normalt i en konjunkturnormalise-
ring, at virksomhederne først reagerer på øget efterspørgsel ved at øge produktionen med de 
allerede tilgængelige ressourcer (og dermed øge produktiviteten). Først senere ventes virk-
somhederne at ansætte nye medarbejdere og dermed indsnævre beskæftigelsesgabet. 
 
Der ventes således også en relativt høj produktivitetsvækst i prognoseperioden. Produktivite-
ten i hele økonomien steg med 0,7 pct. sidste år, hvilket er lavt set i et historisk perspektiv, 
men skal ses i lyset af, at det kraftige fald i BVT inden for råstofudvinding også trak produkti-
vitetsvæksten ned. Produktivitetsvæksten i de private byerhverv var 1,8 pct. i 2013, især 
trukket af en kraftig fremgang i produktiviteten inden for industrien, jf. tabel 5.2. 
 
Det er industrien, der ventes at have den største produktivitetsvækst i 2014-15. Der tegner 
sig således et billede af et egentligt temposkift, jf. figur 5.8. Noget af den hurtige fremgang i 
industriens produktivitet i femårsperioden 2010-15 kan tilskrives genopretning efter det kon-
junkturbetingede produktivitetstab i forbindelse med krisen, men produktivitetsgevinsterne ser 
ud til at være fortsat, selv efter dette efterslæb var indhentet, jf. figur 5.9. Det skal blandt an-
det ses i lyset af, at de mest produktive brancher udgør en stadig større andel af industriens 
produktion, jf. boks 5.1. 
 

 

3 Målt ved forskellen mellem faktisk og potentiel totalfaktorproduktivitet. Totalfaktorproduktiviteten er et mål 
for, hvor effektivt produktionsfaktorerne (arbejdskraft og kapital) anvendes i produktionen. 
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Inden for de private serviceerhverv skønnes produktivitetsvæksten ligeledes at tage til. En 
væsentlig årsag til det er, at finansiel virksomhed igen ventes at bidrage til produktivitetsvæk-
sten. 
 

Figur 5.8 
Gennemsnitlig årlig vækst i timeproduktiviteten 
i industri og service 
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Figur 5.9 
Timeproduktivitet i industri og service 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Samlet set giver det anledning til en produktivitetsvækst inden for private byerhverv i 2014-
15, der er lidt højere end det historiske gennemsnit, jf. tabel 5.2. 
 

Tabel 5.2 
Timeproduktiviteten i udvalgte erhverv 

 Gnst. Gnst.   

Realvækst i pct.           95-08 95-13 2011 2012 2013 2014 2015 

Samlet 0,9 0,9 0,2 0,2 0,7 1,0 1,1 

Bygge og anlæg -0,4 -0,1 6,3 -1,0 -0,1 -0,8 0,0 

Industri 1,9 2,7 4,9 4,2 5,7 3,3 3,5 

Private serviceerhverv 0,9 1,0 0,6 0,7 1,0 1,3 1,6 

Private byerhverv 0,8 1,1 1,0 1,1 1,8 1,7 1,8 

      

Anm.: Private byerhverv er fremstilling, bygge og anlæg samt serviceerhverv ekskl. søtransport. Timepro-
duktiviteten er opgjort som væksten i BVT per præsteret time. Produktiviteten i den private sektor 
stiger typisk hurtigere end den samlede produktivitetsvækst, da produktivitetsvæksten i den offentli-
ge sektor i nationalregnskabet per definition er meget beskeden, fordi den alene afspejler værdifor-
øgelse af input og ikke effektiviseringer mv.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Boks 5.1 
Produktivitetsvæksten i industrien siden 2009 

Siden 2009 har den gennemsnitlige årlige stigning i produktiviteten i industrien været ca. 7 pct. Det er 4½ 

pct.-point højere end i perioden fra midten af 1990’erne og frem til 2007. De seneste års produktivitetsfor-

bedring skal i høj grad ses som udtryk for en midlertidig (konjunkturel) indhentning af det tabte i 2007-09. 

Det dækker over, at næsten alle brancher har haft fremgang, jf. figur a. Specielt i 2010 var der en meget 

stor stigning i timeproduktiviteten i industrien på 12,6 pct. Samme år faldt antallet af præsterede timer med 

9,0 pct. Udviklingen skal i høj grad ses i lyset af, at virksomhederne først med lidt forsinkelse tilpassede de-

res efterspørgsel efter arbejdskraft til faldet i deres afsætning i forbindelse med tilbageslaget. 

 

Timetallet faldt i alle brancher (36-branchegrupperingen) i 2010, men tilbagegangen var i høj grad koncen-

treret i de brancher, som i 2008 havde en relativt lav produktivitet. Det peger på en konjunkturbetinget til-

pasning, hvor lavproduktive virksomheder ikke har kunnet overleve og/eller, hvor de lavproduktive medar-

bejdere i virksomhederne i højere grad er blevet afskediget. Høj efterspørgsel før krisen har sandsynligvis 

gjort det relativt let for lavproduktive virksomheder at afsætte deres varer og opretholde deres andel af be-

skæftigelsen, mens krisen gjorde det sværere for de lavproduktive virksomheder at bevare deres markeds-

andele og dermed – for nogle – at overleve. 

 

En anden årsag til den høje produktivitetsvækst siden 2008 er imidlertid også, at en større del af ressour-

cerne inden for industrien allokeres til brancher, som er relativt højproduktive. Mens det samlede antal præ-

sterede timer i industrien er faldet med ca. 10 pct. siden 2009, var faldet i de tre mest produktive brancher 

kun ca. 1½ pct. Disse brancher – elektronik-, kemisk og medicinalindustri – udgjorde i 2008 ca. 18 pct. af 

den nominelle BVT i industrien, mens den andel var steget til knap 25 pct. i 2013, jf. figur b. Andelen af 

præsterede timer er vokset lidt langsommere, fra 14 pct. i 2008 til 17 pct. i 2013, hvilket skal ses i lyset af 

den høje produktivitetsvækst i disse brancher. 

 
 

Figur a 
Gennemsnitlig årlig vækst i produktiviteten, 
2009-13 
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Figur b 
Andel af BVT og præsterede timer i de tre mest 
produktive erhverv 
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Anm.: Der ses bort fra erhvervene olieraffinaderier, transportmiddelindustri og tekstil- og læderindustri, 

som udgør en meget lille andel af industriens BVT. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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5.2 Arbejdsmarked 
 
Arbejdsmarkedet er i bedring. Det afspejler sig både i stigende beskæftigelse og faldende le-
dighed. Den samlede beskæftigelse er steget med ca. 10.000 personer fra 2012 til 2013, når 
der korrigeres for effekten af lærerkonflikten sidste år, og bruttoledigheden er faldet med ca. 
8.500 personer. Den stigende beskæftigelse skal dog ses i sammenhæng med, at den gen-
nemsnitlige arbejdstid er faldet, så der samlet set blev arbejdet færre timer i 2013 end året 
før. 
 
I de kommende år ventes både beskæftigelsen og den samlede præsterede arbejdstid at sti-
ge, i takt med at væksten i dansk økonomi gradvist tager til. Beskæftigelsen skønnes at vok-
se med 16.000 personer i år (ekskl. effekten af lærerkonflikten) og med yderligere 17.000 
personer til næste år, jf. figur 5.10. Det er især den private beskæftigelse, der trækker frem-
gangen, men også den offentlige beskæftigelse ventes at stige i både 2014 og 2015. 
 
Ledigheden har generelt været aftagende siden midten af 2012. Det gælder både bruttole-
digheden og den stikprøvebaserede AKU-ledighed. Kontanthjælpsreformen har fra 1. januar 
2014 påvirket den statistiske afgrænsning af bruttoledigheden, hvilket har medvirket til at 
trække den opgjorte bruttoledighed ned. De bedre beskæftigelsesmuligheder har dog også 
bidraget til at reducere ledigheden. I takt med øget beskæftigelse ventes ledigheden at afta-
ge yderligere gennem 2014 og 2015 og skønnes at udgøre omkring 130.000 personer i 2015, 
jf. figur 5.11.  
 

Figur 5.10 
Samlet beskæftigelse ekskl. orlov  

Figur 5.11 
Bruttoledighed  

 

Anm.: Beskæftigelsen er korrigeret for effekten af lærerkonflikten i foråret 2013, som isoleret set indebærer 
en (teknisk) nedjustering af niveauet for den offentlige beskæftigelse (ekskl. orlov) i 2013 på ca. 
4.000 personer. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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5.2.1 Beskæftigelse og arbejdsstyrke 
Den private beskæftigelse steg med 18.000 personer i løbet af 2013. Dermed lå årsgennem-
snittet næsten 10.000 personer højere i 2013 end i 2012, jf. figur 5.12. Det skal ses i sam-
menhæng med, at bruttoværditilvæksten (BVT) voksede med 1,1 pct. i den private sektor, når 
der ses bort fra produktionen i Nordsøen, jf. afsnit 5.1. Produktionen i de private erhverv har 
dermed været stærk nok til at trække en stigning i beskæftigelsen. 
 
Fremgangen i beskæftigelsen i 2013 er sket i de private serviceerhverv. Det gælder særligt 
inden for erhvervsservice samt hotel- og restaurationsbranchen, jf. figur 5.13. Beskæftigelsen 
er derimod faldet i industrien, ligesom der har været et mindre fald inden for bygge- og an-
lægserhvervet, jf. tabel 5.3. 
 

Figur 5.12 
Privat beskæftigelse ekskl. orlov 
 

Figur 5.13 
Ændring i beskæftigelsen i private serviceer-
hverv, 2013 

 

Anm.: De stiplede linjer i figur 5.12 angiver årsgennemsnit. Erhvervsservice i figur 5.13 dækker blandt an-
det over videnservice og rejsebureauer, rengøring og anden operationel service. Øvrig service dæk-
ker blandt andet information og kommunikation, kultur mv. og ejendomshandel mv. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Udviklingen i 2013 har været på linje med den underliggende tendens gennem de sidste årti-
er, hvor beskæftigelsen er steget inden for serviceerhvervene og aftaget i industrien, jf. figur 
5.14. Beskæftigelsen i bygge- og anlægserhvervet har generelt ligget forholdsvis konstant set 
over en længere tidsperiode, dog med store udsving i forbindelse med den seneste overop-
hedning i 2007-08 og under byggeboomet i 1980’erne. 
 
Den vigende beskæftigelse i industrien er en generel tendens, der går igen i andre velståen-
de lande, jf. afsnit 1.4. Tendensen gælder i Danmark for alle underbrancher undtagen medi-
cinalindustrien, hvor beskæftigelsen er vokset over en længere årrække, jf. figur 5.15. Medi-
cinalområdet er også stort set den eneste af industriens brancher, der har haft en fremgang i 
beskæftigelsen i 2013.  
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Figur 5.14 
Privat beskæftigelse i hovederhverv 

 

Figur 5.15 
Beskæftigelse i industrierhverv 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
En række nøgletal peger på, at beskæftigelsen er fortsat med at stige ind i 2014. Den private 
lønmodtagerbeskæftigelse er således steget betydeligt i 1. kvartal, jf. figur 5.16. Et stabilt, lavt 
antal varslede afskedigelser peger også i positiv retning for beskæftigelsen, ligesom virksom-
hederne generelt har forholdsvis positive forventninger til den fremadrettede udvikling i be-
skæftigelsen.  
 
Det forventes, at udviklingen fra starten af året vil fortsætte, så der samlet sker en fremgang i 
den private beskæftigelse på 12.000 personer i 2014 i forhold til det gennemsnitlige niveau i 
2013. I 2015 skønnes væksten i den private produktion at være stærk nok til at trække en 
yderligere stigning i den private beskæftigelse på 14.000 personer, jf. figur 5.17. Beskæftigel-
sesfremgangen forventes gradvist at tage til i styrke frem mod slutningen af prognoseperio-
den. 
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Figur 5.16 
Lønmodtagerbeskæftigelse i den private sektor 
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Figur 5.17 
Privat og offentlig beskæftigelse 

 

Anm.: Nationalregnskabet opgør ikke lønmodtagerbeskæftigelsen i fuldtidspersoner, som det er tilfældet i 
statistikken for lønmodtagerbeskæftigelsen, der derfor ligger lavere. Den offentlige beskæftigelse i fi-
gur 5.17 er skønsmæssigt korrigeret for effekten af strejken i 2. kvartal 2008 og effekten af lærerkon-
flikten i 2. kvartal 2013. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I 2014 og 2015 vil det også især være de private serviceerhverv, der står for fremgangen i 
beskæftigelsen, jf. tabel 5.3. Det afspejler blandt andet, at fremgangen i bruttoværditilvæk-
sten særligt ventes at finde sted i de private serviceerhverv, jf. figur 5.18. Beskæftigelsen i 
bygge- og anlægserhvervet skønnes også at stige, mens beskæftigelsen i industrien derimod 
ventes at falde lidt frem mod 2015. Den svagt aftagende industribeskæftigelse skal ses i 
sammenhæng med en forventning om en fortsat betydelig produktivitetsvækst inden for er-
hvervet i 2014-15, jf. afsnit 5.1. 
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Figur 5.18 
Vækst i BVT i 2014-15 i udvalgte erhverv og deres andel af beskæftigelsen i private erhverv  
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Anm.: Tallene over søjlerne angiver erhvervets andel af beskæftigelsen i private erhverv i 2013. Væksten i 
BVT er den gennemsnitlige årlige vækst i 2014-15. Andelene af beskæftigelsen i private erhverv 
summerer ikke til 100, da enkelte erhverv, fx energiforsyning, er udeladt. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den offentlige beskæftigelse steg svagt fra 2012 til 2013, når der korrigeres for effekten af 
lærerkonflikten, som rent teknisk medfører et fald i den offentlige beskæftigelse ekskl. orlov 
på ca. 4.000 personer på årsbasis i 2013. Det påvirker også vækstraten i 2014, hvor den of-
fentlige beskæftigelse skønnes at stige med 4.000 personer ekskl. lærerkonflikten. I 2015 
ventes en stigning i den offentlige beskæftigelse på 3.000 personer. Udviklingen i den offent-
lige beskæftigelse skal ses på baggrund af den forventede vækst i det offentlige forbrug, jf. 
kapitel 6.  
 
Dermed kan den samlede beskæftigelse vokse med ca. 16.000 personer i år (ekskl. lærer-
konflikten) og med 17.000 personer til næste år, jf. tabel 5.3. 
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Tabel 5.3 
Ændring i beskæftigelsen i udvalgte erhverv  

 
Antal 
2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ændring, 1.000 personer         

I alt 2.734 -71 -4 -8 6 20 17 

I alt ekskl. lærerkonflikt 2.734 -71 -4 -8 10 16 17 

Privat sektor 1.907 -82 6 1 10 12 14 

Private byerhverv 1.842 -74 6 -1 8 13 14 

Bygge og anlæg 159 -15 1 1 -1 2 1 

Fremstilling 310 -29 -1 -3 -5 -2 -3 

Private serviceerhverv 1.393 -30 8 0 14 13 16 

Offentlig sektor 828 11 -11 -9 -3 8 3 

Offentlig sektor ekskl. konflikt 832 11 -11 -9 1 4 3 

   
 
Anm.: Private byerhverv er fremstilling, bygge og anlæg samt privat service ekskl. søtransport. Offentlig 

sektor ekskl. konflikt er skønsmæssigt korrigeret for effekten af lærerkonflikten i 2. kvartal 2013. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Selvom beskæftigelsen steg i 2013, blev der arbejdet færre timer. Den gennemsnitlige ar-
bejdstid er således faldet. I den private sektor blev der i gennemsnit arbejdet 0,7 pct. færre 
timer pr. beskæftiget i 2013 i forhold til 2012. Det dækker over et fald inden for alle tre private 
hovederhverv, jf. figur 5.19.  
 
Den gennemsnitlige arbejdstid ligger generelt betydeligt lavere inden for de private serviceer-
hverv i forhold til andre private erhverv. Det skal ses i sammenhæng med, at der er flere del-
tidsjob inden for serviceerhvervene. Det er især hotel- og restaurationsbranchen, rengøring 
mv. samt handel, der trækker den gennemsnitlige arbejdstid i de private serviceerhverv ned. 
Det er i høj grad inden for disse brancher, at beskæftigelsen er steget i 2013. Det er dermed 
en del af forklaringen på den generelt faldende gennemsnitlige arbejdstid i 2013. Samtidig er 
beskæftigelsen faldet i industrien, som typisk beskæftiger fultidsansatte. 
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Figur 5.19 
Gennemsnitlig arbejdstid i private hoveder-
hverv 

 

Figur 5.20 
Beskæftigelse, præsterede timer og gennem-
snitlig arbejdstid 
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Anm.: Gennemsnitlig arbejdstid er målt som det samlede antal præsterede timer i forhold til det samlede 
antal beskæftigede ekskl. orlov. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den gennemsnitlige arbejdstid forventes at være stort set uændret i prognoseperioden, jf. fi-
gur 5.20. Det skal ses i sammenhæng med en række modsatrettede tendenser. På den ene 
side trækker det ned, at størstedelen af fremgangen i beskæftigelsen forventes at ske inden 
for de private serviceerhverv, der har en lav gennemsnitlig arbejdstid. Modsat trækker refor-
mer, herunder skattereformerne i 2009 og 2012, i retning af højere gennemsnitlig arbejdstid. 
Den gradvise konjunkturnormalisering og deraf stigende efterspørgsel efter arbejdskraft vil 
formentligt også betyde en forøget arbejdstid, herunder færre på deltid og i støttet beskæfti-
gelse. Det understøttes af, at der har været en stigning i andelen af deltidsbeskæftigede, der 
er ufrivilligt på deltid, jf. boks 5.2.  
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Boks 5.2 
Deltidsbeskæftigelse  

Knap hver fjerde beskæftiget var deltidsbeskæftiget i 2012 ifølge såvel den stikprøvebaserede arbejdskraft-

undersøgelse (AKU) som den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), jf. figur a. Andelen af deltids-

beskæftigede hænger blandt andet sammen med konjunkturudviklingen, så når konjunkturerne og beskæf-

tigelsesmulighederne er gode, må der generelt forventes at være færre på deltid. Ifølge AKU var andelen af 

deltidsbeskæftigede lavere under højkonjunkturen i 2007 end under den økonomiske afmatning i 2009-10.  

 

Godt 18 pct. af de ca. 640.000 deltidsbeskæftigede i 2013 var ifølge AKU ufrivilligt på deltid, fordi de ikke 

kunne få et fuldtidsjob, jf. figur b. Denne andel er steget lidt siden højkonjunkturen i 2007, hvor det drejede 

sig om godt 13 pct. Modsat er der færre, der nu svarer, at de er på deltid som følge af familieforhold og an-

dre personlige årsager.  

 

Selv om AKU-tallene for antallet af deltidsbeskæftigede skal tolkes med varsomhed, peger udviklingen på, 

at andelen af deltidsbeskæftigede kan falde i takt med, at konjunktursituationen forbedres, og beskæftigel-

sesmulighederne bliver bedre. Det gælder især ufrivillig deltidsbeskæftigelse. Det vil alt andet lige trække i 

retning af en højere gennemsnitlig arbejdstid. I modsat retning trækker dog, at der i takt med de bedre kon-

junkturer også vil være flere studerende, som får et deltidsjob ved siden af studierne.    

 
 

Figur a 
Andel deltidsbeskæftigede 
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Figur b 
Grunde til deltidsbeskæftigelse 

 

  
 

 
Anm.: Figur a viser andelen af deltidsbeskæftigede ud af den samlede beskæftigelse. I den registerbaserede 

arbejdsstyrkestatistik (RAS) er deltid defineret som færre end 30 timers arbejde pr. uge, mens oplys-
ninger om deltid i den spørgeskemabaserede AKU er selvrapporteret (baseret på de interviewedes 
egne udsagn) og derfor behæftet med større usikkerhed. Der foreligger ikke sammenlignelige data i 
RAS for perioden før og efter 2009. RAS er for et givet år baseret på arbejdsmarkedsstatus i novem-
ber året før, og RAS-tallene i figuren viser gennemsnittet over to år. Figur b er baseret på data fra 
den fælles europæiske arbejdskraftundersøgelse, Labour Force Survey (svarende til AKU).  

Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 
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I kraft af den ventede fremgang i beskæftigelsen vil beskæftigelsesgabet – som måler for-
skellen mellem den faktiske og den estimerede strukturelle beskæftigelse – blive indsnævret 
fra knap 90.000 personer i 2013 til ca. 70.000 personer i 2015, jf. figur 5.21. Trods den forud-
satte fremgang i beskæftigelsen vil den faktiske beskæftigelse således fortsat ligge betydeligt 
under den strukturelle beskæftigelse i 2015, jf. figur 5.22. Der er dermed stadig ledige ar-
bejdskraftressourcer. Heraf udgør langt hovedparten ledige ressourcer uden for arbejdsstyr-
ken. Arbejdsstyrkegabet står således for ca. tre fjerdedele af beskæftigelsesgabet.  
 

Figur 5.21 
Beskæftigelsesgab fordelt på (netto)ledigheds- 
og arbejdsstyrkegab  
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Figur 5.22 
Faktisk og strukturel beskæftigelse 
 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og egne beregninger. 
 
Det betydelige arbejdsstyrkegab skyldes i høj grad, at der midlertidigt er mange unge uden 
for arbejdsstyrken, herunder især studerende uden bijob. Unges erhvervsdeltagelse er gene-
relt mere konjunkturfølsom end andre aldersgruppers. Det hænger sammen med, at unge har 
bedre muligheder for at trække sig midlertidigt ud af arbejdsstyrken til fx fuldtidsuddannelse, 
ligesom de også kan vælge at udskyde uddannelse, når jobmulighederne er gode.  
 
I takt med at beskæftigelsesmulighederne forbedres, bliver det lettere for studerende at finde 
et arbejde ved siden af studierne og for de unge generelt at finde et job, hvilket vil bidrage til 
at udvide arbejdsstyrken. Det forventes, at arbejdsstyrken vil vokse med ca. 5.000 personer i 
2014 og 11.000 personer i 2015.4  
 

5.2.2 Ledighed 
Fremgangen i beskæftigelsen afspejler sig i ledigheden, som generelt har været aftagende 
siden sommeren 2012. Det gælder både bruttoledigheden og den stikprøvebaserede AKU-

 

4 Arbejdsstyrken er defineret som det samlede antal beskæftigede ekskl. orlov ifølge nationalregnskabet tillagt an-
tallet af nettoledige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.  
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ledighed, som begge ligger knap 30.000 personer lavere, end da ledigheden toppede i mid-
ten af 2012. 
 
Bruttoledigheden er påvirket af dagpengereformen og fra 1. januar 2014 også af kontant-
hjælpsreformen, som har ændret den statistiske afgrænsning af bruttoledigheden. Dagpenge-
reformen indebærer, at flere ledige end tidligere opbruger den ordinære dagpengeret i 2013 
og 2014, og afspejler sig dermed også i sammensætningen af bruttoledigheden. Det skal 
blandt andet ses i lyset af, at modtagere af den særlige uddannelsesydelse (indført pr. 1. ja-
nuar 2013) og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (indført pr. 1. januar 2014) indgår i sta-
tistikken som ledige kontanthjælpsmodtagere. Gennem 2013 er antallet af ledige dagpenge-
modtagere således reduceret, mens antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere er steget, jf. 
figur 5.23. 
 

Figur 5.23 
Bruttoledige dagpenge- og kontanthjælpsmod-
tagere  

 

Figur 5.24 
AKU-ledighed opdelt på underkategorier  
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Anm.: Bruttoledigheden i figur 5.23 er opgjort i fuldtidspersoner. Pr. 1. januar 2014 er bruttoledigheden på-
virket af kontanthjælpsreformen. Øvrige AKU-ledige i figur 5.24 er personer, der ikke modtager 
dagpenge eller kontanthjælp, men er uden beskæftigelse og svarer, at de aktivt søger et job og kan til-
træde et job inden for to uger (det kan fx være efterlønsmodtagere eller personer på førtidspension). 
Kategorien dagpenge og kontanthjælp er inkl. personer i aktivering.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I alt knap 34.000 personer opbrugte dagpengeretten i 2013. En stor del af disse er dog enten 
overgået til den særlige uddannelsesordning eller til kontanthjælp, hvor de fortsat tæller som 
bruttoledige, jf. boks 5.3. Der er også ca. 14 pct., der enten er kommet i beskæftigelse eller er 
begyndt på en uddannelse på SU. 
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Boks 5.3 
Personer med opbrugt dagpengeret i 2013  

Der er 33.900 personer, der har opbrugt dagpengeretten i 2013. I oktober-december har ca. 1.500 personer 

opbrugt dagpengeretten pr. måned, hvilket er væsentligt lavere end i starten af året, hvor dagpengerefor-

men trådte i kraft, jf. figur a. 

 
Knap 8 pct.af de ledige, der opbrugte dagpengeretten i 4. kvartal 2013, var i beskæftigelse måneden efter, 

godt 5½ pct. var på SU, og over halvdelen modtog den særlige uddannelsesydelse eller kontanthjælp. Ca. 9 

pct. var hverken registreret med lønindkomst eller som modtager af en offentlig forsørgelsesydelse, jf. figur 
b. Sammenlignes status hen over året, er der en faldende tendens i andelen af personer, der en måned ef-

ter opbrugt dagpengeret var registreret uden en lønindkomst eller ydelse.  

Ifølge en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) kom knap fire ud af ti i beskæf-

tigelse (inkl. seniorjob) efter ophør af dagpengeretten. Der er tale om en spørgeskemaundersøgelse, som 

tager udgangspunkt i ledige, der var varslet til at opbruge dagpengeretten i marts 2013 og havde opbrugt 

den i juni. Ifølge tal fra Jobindsats for den tilsvarende periode var andelen imidlertid kun ca. 18 pct. (be-

skæftigelse og seniorjob). De to opgørelser afviger metodemæssigt væsentligt fra hinanden. SFI’s under-

søgelse er stikprøvebaseret med dertil hørende usikkerhed, mens Jobindsats er baseret på registerdata. 

Svarprocenten i SFI’s undersøgelse er godt 25 pct., og der kan være risiko for selektionsproblemer i spør-

geskemaundersøgelsen. Hertil kommer blandt andet variationer i prioriteringsreglerne for, om en person bli-

ver betragtet som beskæftiget eller ydelsesmodtager, forskelle i opgørelsesmetoderne for beskæftigelse og 

generel usikkerhed ved selvrapporterede oplysninger.  

 

Figur a 
Antal personer med opbrugt dagpengeret 

 

Figur b 
Status en måned efter opbrugt dagpengeret 

 

  
 

 
Anm.: På Jobindsats.dk opgøres beskæftigelse ud fra, at personen ikke modtager en offentlig ydelse i ugen, 

men har minimum en dags beskæftigelse ifølge e-Indkomst i den pågældende måned. ”Andet” om-
fatter sygedagpenge, jobrotation og dagpenge/genoptjent dagpenge. Personer, der er på vej til se-
niorjob, indgår som ”Ingen ydelse”. Kvartalstal er simple gennemsnit af månedstal.  

Kilde:  Jobindsats.dk og SFI: Dagpengemodtageres situation omkring dagpengeophør, 2014. 
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Kontanthjælpsreformen påvirker den statistiske opgørelse af bruttoledigheden fra 1. januar 
2014, fordi unge kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse 
nu modtager uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp og skal stå til rådighed for uddan-
nelse fremfor job.5 Det er kun de unge, der åbenlyst er klar til at påbegynde en uddannelse, 
som fortsat indgår i Danmarks Statistiks ledighedsstatistik. Øvrige ledige unge kontant-
hjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse indgår nu i stedet under 
ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.  
 
Antallet af ledige, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er således reduceret fra 
ca. 14.000 i december 2013 til under 7.000 personer i marts 2014. En væsentlig del af faldet 
kan forklares med, at der er sket en stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate, unge 
kontanthjælpsmodtagere uden for ledighedsstatistikken. Der er dog også tegn på, at en lidt 
større andel finder beskæftigelse sammenlignet med tidligere år, jf. boks 5.4. 
  
Kontanthjælpsreformen er således en del af årsagen til, at bruttoledigheden er faldet for-
holdsvis kraftigt i starten af året. Ledigheden udgjorde i marts ca. 136.000 personer, svaren-
de til 5,1 pct. af arbejdsstyrken.6  
 
AKU-statistikken viste en stort set uændret ledighed i 1. kvartal, jf. figur 5.24. Det dækker 
over et fald i antallet af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (inkl. ledige aktiverede), mens 
antallet af ledige studerende og øvrige AKU-ledige er steget omtrent tilsvarende.   
 
Det er forventningen, at den faldende tendens i ledigheden vil fortsætte gennem 2014 om 
end med en noget svagere styrke end i de første måneder af året, der var præget af ændrin-
gen i den statistiske afgrænsning. Der skønnes et fald i bruttoledigheden på 16.000 personer 
på årsbasis i 2014 og på 7.000 personer i 2015. Dermed vil den gennemsnitlige bruttoledig-
hed udgøre ca. 130.000 personer i 2015.  
 
Skønnet for 2014 er nedjusteret med ca. 10.000 personer i forhold til Økonomisk Redegørel-
se, december 2013. Det afspejler hovedsageligt den tekniske virkning af kontanthjælpsrefor-
men, som ikke var indregnet i decembervurderingen, idet der var stor usikkerhed om, hvor-
dan den teknisk set ville påvirke ledighedsstatistikken. 
 
 

 

5 Unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse viseres til uddannelse og modtager uddannelses-
hjælp. Der skelnes mellem ”åbenlyst uddannelsesparate”, ”øvrige uddannelsesparate og ”aktivitetsparate”. Det er 
kun de ”åbenlyst uddannelsesparate”, der skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor indgår i ledighedssta-
tistikken.  
6 Ifølge Danmarks Statistiks definition af arbejdsstyrken, som er lidt anderledes end den, der anvendes i Økono-
misk Redegørelse. Med definitionen i Økonomisk Redegørelse svarer det til ca. 4,8 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur 
5.25.   
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Boks 5.4 
Kontanthjælpsreformens effekt på unges arbejdsmarkedstilknytning 

Kontanthjælpsreformen medfører, at færre unge indgår i bruttoledigheden efter 1. januar 2014. Bruttoledig-

heden blandt 16-29-årige kontanthjælpsmodtagere er reduceret med ca. 7.200 personer gennem 1. kvartal, 

jf. figur a. Omvendt er antallet af unge, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere steget med ca. 

3.900 personer gennem 1. kvartal (ikke-sæsonkorrigeret). Det kan pege på, at det ikke kun er rent statisti-

ske omflytninger, der har ført til et fald i antallet af unge bruttoledige kontanthjælpsmodtagere.  

 

I DREAM-registret kan man følge den gruppe af 16-29-årige ledige kontanthjælpsmodtagere, som indgik i 

bruttoledighedsstatistikken i december 2013, og se deres arbejdsmarkedsstatus i februar 2014. En sådan 

analyse tyder på, at unge kontanthjælpsmodtagere har haft en lidt større afgangsrate til beskæftigelse i 

starten af 2014 end i de foregående år, jf. tabel a. Det skal naturligvis ses i sammenhæng med den generel-

le forbedring af beskæftigelsesmulighederne. Afgangsraten til beskæftigelse for 30-64-årige arbejdsmar-

kedsparate kontanthjælpsmodtagere er imidlertid ikke ændret væsentligt i år sammenlignet med de foregå-

ende år. Der er også en større andel af de unge, der (set under ét) er overgået til selvforsørgelse og SU i 

starten af 2014 end i de foregående år. 

 

Opgørelsen baseret på DREAM viser endvidere, at det kun er 27 pct. af de unge arbejdsmarkedsparate 

kontanthjælpsmodtagere, der indgik i ledighedsstatistikken i december 2013, som fortsat indgik i ledigheds-

statistikken i februar 2014. I de foregående år var denne andel på 57-59 pct. Til gengæld er der 36 pct. af 

de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der indgik i ledighedsstatistikken i december, som 

i februar er visiteret som ikke-arbejdsmarkedsparate, hvilket er noget mere end i de foregående år.  

 
 

Figur a 
Bruttoledige 16-29-årige kontanthjælpsmodta-
gere  

Tabel a 
Arbejdsmarkedsstatus i februar for 16-29-årige 
kontanthjælpsmodtagere, der var ledige i de-
cember året før 

Pct. 2012 2013 2014 

Bruttoledig samt ud-
dannelseshjælp, jobklar 57 59 27 
Kontanthjælp, ikke-  
arbejdsmarkedsparat 13 12 4 
Uddannelseshjælp,  
øvrige - - 32 
Anden overførsels-
indkomst 1 1 1 
Lønmodtager  
(ordinær beskæftigelse) 11 11 14 
 
SU og selvforsørgelse 18 17 22 

 

  
 

 
Anm.: Tabel a viser arbejdsmarkedsstatus i ugerne 6-8 i henholdsvis 2012, 2013 og 2014 for 16-29-årige ar-

bejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i uge 50 året forinden. Der foreligger endnu ikke SU-
oplysninger for januar og februar 2014, hvorfor de indgår sammen med selvforsørgelse. Der knytter 
sig en vis usikkerhed til opgørelsen, blandt andet fordi der kan forekommer efterregistreringer af 
ydelsesmodtagere i DREAM – navnlig i den seneste måned (februar 2014). Afgangsmønsteret fra 
december til januar peger imidlertid på samme tendenser.     

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger på DREAM-registret. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

07 08 09 10 11 12 13 14

Faktisk Sæsonkorrigeret

1.000 personer 1.000 personer



Kapitel 5 Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 
 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2014 132 

Nettoledigheden skønnes at aftage med 16.000 personer på årsbasis i 2014 og med 6.000 
personer i 2015. Dermed er udviklingen i nettoledigheden stort set på linje med udviklingen i 
bruttoledigheden, og antallet af aktiverede ligger nogenlunde konstant på ca. 34-35.000 per-
soner i de to år. I 2015 ventes en gennemsnitlig nettoledighed på ca. 96.000 personer. 
 
I skønnet er der ikke taget højde for regeringens udspil til en reform af den aktive beskæfti-
gelsesindsats for forsikrede ledige, idet der endnu ikke er indgået en politisk aftale herom. 
Reformudspillet påvirker aktiveringsindsatsen og styrker den strukturelle beskæftigelse frem-
adrettet, jf. boks 5.5. 
 
 

Boks 5.5 
Regeringsudspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats 

Regeringen har ultimo april 2014 fremlagt et udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats for for-

sikrede ledige. Formålet med reformen er at skabe en mere individuel indsats, styrke uddannelsesindsat-

sen, målrette aktivering og mindske bureaukrati. Derudover lægges der op til en ny og forbedret service 

overfor virksomhederne. Beskæftigelsesudspillet tager blandt andet udgangspunkt i Carsten Koch-

udvalgets anbefalinger og afspejler desuden, at indsatsen skal tilpasses den toårige dagpengeperiode. 

 

Udspillet indebærer en omprioritering af ressourcerne i beskæftigelsesindsatsen, så der prioriteres flere 

midler til ordinær og kompetencegivende uddannelse. Samtidig fremrykkes indsatsen, så ledige får tidligere 

hjælp end i dag, og kommunerne får større frihedsgrader til tilrettelæggelse af en individuel beskæftigelses-

indsats. Endelig lægges der op til en refusionsomlægning, der overdrager en større del af gevinster og om-

kostninger på beskæftigelsesområdet til kommunerne med det sigte at øge kommunernes tilskyndelse til en 

effektiv indsats.  

 

Hovedelementer i beskæftigelsesudspillet: 

• Intensiveret kontaktforløb 

• Mere central rolle til a-kasserne 

• Gentagen aktivering afskaffes, og aktivering fremrykkes for 30-59-årige 

• Pulje til uddannelsesløft og pulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb 

• Seks ugers jobrettet uddannelse (erstatter seks ugers selvvalgt uddannelse) 

• Målrettet og styrket voksenlærlingeordning 

• Ny og forbedret service for virksomhederne 

• Afbureaukratisering 

• Otte nye Regionale Arbejdsmarkedsråd (erstatter de lokale/regionale beskæftigelsesråd) 

• Refusionsomlægning 

Udspillet skønnes samlet set at styrke den strukturelle beskæftigelse med 3.500 personer i 2020 og 5.700 

personer på langt sigt, hovedsageligt som følge af refusionsomlægningen. 

Kilde: Regeringen: Vejen til varig beskæftigelse – den enkelte i centrum, april 2014. 
 
Med de forudsatte skøn vil ledighedsgabet blive indsnævret en smule i 2014 og 2015, jf. figur 
5.21. Ledighedsgabet er et mål for presset på arbejdsmarkedet og måler forskellen mellem 
den faktiske ledighed og den (strukturelle) ledighed, som er forenelig med en stabil pris- og 
lønudvikling på 2-3 års sigt. Ledighedsgabet skønnes at udgøre ca. 1½ pct. af arbejdsstyrken 
i 2015. Det skal ses i sammenhæng med, at reformvirkninger, herunder dagpengereformen, 
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vurderes at sænke den strukturelle bruttoledighed fra godt 4 pct. af arbejdsstyrken i 2012 til 
ca. 3¼ pct. i 2015, jf. figur 5.25.  
 
Reformer på arbejdsmarkedet har generelt bidraget til at reducere den strukturelle ledighed 
siden midten af 1990’erne. Det vidner om, at strukturerne på det danske arbejdsmarked ge-
nerelt er sunde. Det afspejler sig også i, at antallet af langtidsledige ligger relativt lavt i et hi-
storisk perspektiv, jf. figur 5.26 og boks 5.6.  
 

Figur 5.25 
Faktisk og strukturel bruttoledighed 

Figur 5.26 
Langtidsledige  
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Anm.: Niveauet for den strukturelle bruttoledighed er estimeret på baggrund af en statistisk model, som 
først og fremmest inddrager løn- og prisudviklingen, men også udnytter indikatorer for kapacitetsud-
nyttelse og mangel på arbejdskraft. Den beregnede strukturledighed er behæftet med en betydelig sta-
tistisk usikkerhed, som anslås at udgøre i størrelsesordenen ± godt ½ pct.-point (angivet som 95 pct. 
konfidensinterval). Den anførte statistiske usikkerhed er ekskl. modelusikkerhed. Langtidsledigheden 
er opgjort som personer, der har modtaget dagpenge, kontanthjælp, feriedagpenge eller har deltaget i 
aktivering i 80 pct. af tiden de seneste 12 måneder. 

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og egne beregninger. 
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Boks 5.6 
Langtidsledighed – ny opgørelse fra Danmarks Statistik 

Danmarks Statistik har i april 2014 introduceret en statistik for langtidsledighed, som baserer sig på en an-

den definition end den opgørelse, der tidligere har været anvendt i Økonomisk Redegørelse.  

 

I Danmarks Statistiks opgørelse er langtidsledighed defineret ved (mindst) 365 dages sammenhængende 

ledighed, idet der dog tillades perioder med midlertidigt fravær fra bruttoledighed på op til 28 dage, hvis der 

ikke forekommer ordinær lønmodtagerbeskæftigelse i denne periode. Danmarks Statistiks definition tager 

afsæt i FN’s internationale arbejdsorganisations (ILO) definition af langtidsledige, som kræver mindst 12 

måneders sammenhængende ledighed. Danmarks Statistiks opgørelse af langtidsledige dækker perioden 

februar 2009 til november 2013 og offentliggøres kvartalsvist. Tidsserien er ikke dannet længere tilbage, 

fordi opgørelsen anvender e-Indkomstregisteret, som kun indeholder oplysninger fra januar 2008 og frem. 

 

I Økonomisk Redegørelse har langtidsledige hidtil været defineret ved en bruttoledighedsgrad (inkl. ferie-

dagpenge) på mindst 80 pct. i de seneste 12 måneder. Opgørelsen er opgjort i fuldtidspersoner og er dan-

net for perioden januar 1996 til februar 2014. En væsentlig fordel ved denne metode er dermed, at der er 

adgang til en længere tidsserie. 

 

De to definitioner giver omtrent samme udvikling i langtidsledigheden, herunder en faldende tendens siden 

første halvår 2011. Derimod er der relativt stor forskel på niveauet. I de senere år har antallet af langtidsle-

dige med Danmarks Statistiks opgørelse således været omkring 14.000 personer lavere end med den sæd-

vanlige opgørelse i Økonomisk Redegørelse. 

 
 

Figur a 
Langtidsledige 
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Figur b 
Forskel mellem de to opgørelser 

 
  
 

 
Anm.: Opgørelsen af langtidsledige med den sædvanlige metode i Økonomisk Redegørelse er fra januar 

2008 baseret på Danmarks Statistiks månedlige ledighedsregister. Før 2008 er tidsserien baseret på 
registeroplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger på baggrund af registeroplysninger fra Danmarks Statistik 
og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 
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5.3 Løn 
 
Lønstigningerne i den private sektor blev øget lidt i 2013 og udgjorde i andet halvår 1,6 pct. 
Det er ¼ pct.-point højere end i samme halvår året før, men fortsat relativt lavt i et historisk 
perspektiv, jf. figur 5.27. Det vidner om vedvarende løntilbageholdenhed under indtryk af den 
afdæmpede konjunktursituation. Siden tilbageslaget i 2008-09 har lønstigningerne generelt 
været relativt lave, hvilket har medvirket til et fald i lønkvoten inden for private byerhverv, jf. 
figur 5.28. Lønkvoten, som angiver aflønningen af ansatte som andel af bruttoværditilvæk-
sten (BVT), lå dermed i 2013 omtrent på det gennemsnitlige niveau siden 1980. 
 

Figur 5.27 
Lønstigningstakter 

 

Figur 5.28 
Lønkvote i private byerhverv 

 

Anm.: Figur 5.27 viser stigningen i timefortjeneste inkl. genetillæg fra DA’s kvartalsvise KonjunkturStati-
stik. Udviklingen er korrigeret for multimedieskat og ændring af branchekoder i 2010. Lønkvoten i 
figur 5.28 er beregnet som forholdet mellem lønsum og nominel bruttoværditilvækst korrigeret for 
antallet af selvstændige. 

Kilde: DA’s KonjunkturStatistik, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Særligt inden for fremstilling samt bygge og anlæg blev lønstigningerne øget gennem 2013. 
Efter en længere periode i forlængelse af tilbageslaget med relativt lave lønstigninger inden 
for bygge og anlæg ligger erhvervets lønstigninger nu på linje med de andre hovederhvervs 
på DA-området. Det peger på, at tilpasningen efter overophedningen i byggeriet nu er ved at 
være tilendebragt, og at situationen ikke længere adskiller sig væsentligt fra det øvrige er-
hvervsliv. 
 
Forøgelsen af lønstigningstakten i fremstilling gennem 2013 betyder, at lønudviklingen i 
Danmark i slutningen af året var på linje med udlandets. Siden midten af 2011 har lønstignin-
gerne i fremstilling ellers ligget noget lavere end i udlandet, hvilket har bidraget til at styrke 
lønkonkurrenceevnen efter en forudgående periode på omtrent ti år med en løbende forvær-
ring, jf. figur 5.29.   
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Samlet set er fremstillingserhvervets lønkonkurrenceevne forbedret med ca. 15 pct.-point si-
den 2008, målt ved de relative enhedslønomkostninger7 i fælles valuta, jf. figur 5.30. Dermed 
er ca. halvdelen af tabet i perioden 2000-08 indhentet, om end opgørelsen for 2013 foreløbigt 
er baseret på et begrænset datagrundlag. Forbedringen skyldes især en relativt højere dansk 
produktivitetsudvikling i denne periode og i mindre grad en svækkelse af den effektive krone-
kurs.  
 

Figur 5.29 
Lønudvikling i Danmark og udlandet 
 

 

Figur 5.30 
Relative enhedslønomkostninger (akkumuleret, 
fra 2000 inkl. udsving i valutakurs)  
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Anm.: Figur 5.29 viser stigningen i timefortjenesten inkl. genetillæg inden for fremstillingsvirksomhed. Ud-
landet er beregnet som et handelsvægtet gennemsnit af 13 lande. I begge figurer anvendes tal for 
fremstilling (ekskl. energiforsyning). I figur 5.30 afspejler et fald i de akkumulerede relative enheds-
lønomkostninger (benævnt ”Lønkonkurrenceevne” i figuren) fra et år til et andet, at de danske en-
hedslønomkostninger stiger relativt til udlandet, og at lønkonkurrenceevnen dermed svækkes. 

Kilde: DA’s Internationale Lønstatistik, Eurostat, OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Bidraget til udviklingen i lønkonkurrenceevnen fra den relative lønudvikling ifølge national-
regnskabet har samlet set været omtrent nul i perioden 2008-13 på trods af forbedringen det 

 

7 Enhedslønomkostningerne beregnes som lønsummens andel af den reale bruttoværditilvækst og korrigeres for 
antallet af selvstændige i erhvervet. De relative enhedslønomkostninger er (approksimativt) dekomponeret på re-
lativ timeproduktivitet for beskæftigede og relativ timeløn for lønmodtagere i fremstilling samt udsving i den ef-
fektive kronekurs. For enkelte lande er der dog benyttet persontal i stedet for timetal i dekomponeringen. En-
hedslønomkostningerne for udlandet er sammenvejet på baggrund af 17-22 samhandelslandes vægte i det effekti-
ve kronekursindeks afhængigt af årstal. I alt udgør landene 73-97 pct. af det effektive kronekursindeks i perioden 
2000-12, mens andelen i 2013 kun er godt 50 pct. I figur 5.31 er der primært anvendt tal fra Eurostat, mens der 
for lande uden for EU anvendes tal fra OECD. For enkelte lande uden for EU anvendes tal for den samlede 
økonomi i perioden 2007-12. 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Forskel Danmark Udlandet

Pct. Pct.



Kapitel 5 Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 
 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2014 137 

seneste par år ifølge DA’s internationale lønstatistik8. Det skal understreges, at de første op-
gørelser for 2013 er behæftet med betydelig usikkerhed. 
 
Målt på udviklingen i lønkvoten9 er lønkonkurrenceevnen i fremstillingserhvervet ikke længere 
udfordret af tabet i perioden 2000-09, jf. figur 5.31. Det skyldes dog særligt et markant fald i 
lønkvoten i danske fremstillingsvirksomheder i 2013 ifølge opgørelsen i det foreløbige natio-
nalregnskab, som er behæftet med nogen usikkerhed. Modsat de relative enhedslønomkost-
ninger tager udviklingen i lønkvoten højde for danske fremstillingsvirksomheders eventuelle 
mulighed for at tage relativt højere priser for deres varer end udenlandske virksomheder. 
 

Figur 5.31 
Lønkvote (fremstilling) i Danmark, Sverige, 
Tyskland og for udlandet 

 

Figur 5.32 
Lønstigningstakt og bruttoledighedsgab  
 

 

Anm.: Niveauet for den strukturelle bruttoledighed i figur 5.32 er estimeret på baggrund af en statistisk 
model, som først og fremmest inddrager løn- og prisudviklingen, men også udnytter indikatorer for 
kapacitetsudnyttelse og mangel på arbejdskraft. Den beregnede strukturledighed er behæftet med 
betydelig statistisk usikkerhed, som anslås at udgøre i størrelsesordenen ± godt ½ pct.-point (angi-
vet som 95 pct. konfidensinterval). Den anførte statistiske usikkerhed er ekskl. modelusikkerhed.  

Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 
 
Lønkvoten i Danmark var en smule højere end i udlandet i starten af 00’erne, men forskellen 
blev øget til ca. 13 pct.-point i 2011. Danske virksomheders mulighed for at tage højere priser 
for deres varer kompenserede således ikke i tilstrækkelig grad for de relativt høje danske 

 

8 Lønstigningstakter opgjort på baggrund af lønsum og arbejdstimer i nationalregnskabet (NR) kan afvige fra de 
lønstigningstakter, der er opgjort i egentlige lønstatistikker som fx DA’s internationale lønstatistik, jf. Økonomisk 
Analyse nr. 15: ”Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret”, december 2013. 
9 Lønkvoterne beregnes som forholdet mellem lønsum og nominel bruttoværditilvækst inden for fremstillings-
virksomhed (ekskl. energiforsyning) og korrigeres for antallet af selvstændige i erhvervet. I figur 5.32 er lønkvo-
ten for udlandet sammenvejet på baggrund af 24 samhandelslandes vægte i det effektive kronekursindeks. For 
visse lande er der ikke data de seneste år, hvorfor de er udeladt i disse år. I alt udgør de anvendte lande 73-98 pct. 
af det effektive kronekursindeks i perioden 2000-12. 
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lønstigninger, der medvirkede til stigningen i de relative enhedslønomkostninger. De seneste 
år er lønkvoten i Danmark imidlertid faldet, mens den omvendt er steget i Tyskland og Sveri-
ge, jf. figur 5.31. 
 
Samlet set vurderes lønkonkurrenceevnen i fremstillingserhvervet fortsat at være udfordret, 
selvom situationen er forbedret i de seneste år. Der udestår således stadig en vis tilpasning 
for at opveje svækkelsen af lønkonkurrenceevnen gennem 00’erne.  
 
Der er aktuelt ledige arbejdskraftressourcer, og det ventes også at være tilfældet de kom-
mende år, jf. figur 5.32. Bruttoledigheden ligger aktuelt højere end det estimerede strukturelle 
niveau, der er forenelig med en stabil pris- og lønudvikling, ligesom beskæftigelsen er væ-
sentlig under sit strukturelle niveau. Det peger på en moderat lønudvikling fremadrettet. 
 
Konjunktursituationen har præget forårets forhandlinger om nye overenskomstaftaler i den 
private sektor, om end det økonomiske klima var mere positivt sammenlignet med forhand-
lingerne i 2012. Der er således indgået aftale om relativt afdæmpede lønsatsstigninger (inkl. 
pension og andet) de kommende tre år, jf. figur 5.33. Generelt medfører aftalerne højere 
pensionsbidrag under barsel samt forbedrede vilkår af øvrige elementer som fx bedre mulig-
hed for uddannelse og for længere forældreorlov med løn, jf. appendiks 5B. 
 

Figur 5.33 
Overenskomstmæssigt referenceforløb og faktisk lønstigning (ekskl. genetillæg) på DA-området 

 

Anm.: Den faktiske lønudvikling fra henholdsvis KonjunkturStatistikken (KS) og StrukturStatistikken (SS) 
er ekskl. genetillæg, og lønudviklingen i KS er i 2010 korrigeret for effekten af multimedieskatten og 
ændrede branchekoder. ”Andet” kan fx dække over arbejdsgiverbidrag til Fritvalgs Lønkonto eller 
ændrede forhold for barsel og sygdom. 

Kilde: DA’s KonjunkturStatistik og StrukturStatistik, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
På hovedparten af overenskomstområderne fastsættes alene mindstebetalings- og minimal-
lønssatser centralt, mens de faktiske lønreguleringer forhandles lokalt og påvirkes af fx kon-
junktur- og konkurrencesituationen samt muligheden for at tiltrække og fastholde kvalificeret 
arbejdskraft på den enkelte arbejdsplads. Disse forhold vil være væsentlige kilder til afvigel-
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ser mellem den faktiske lønstigningstakt og et overenskomstbaseret referenceforløb for løn-
udviklingen på DA-området.  
 
Referenceforløbet er opgjort på baggrund af de overenskomstmæssigt fastsatte satsændrin-
ger og en beregningsteknisk antagelse om fuldt relativt gennemslag af ændringerne i over-
enskomsternes lønsatser og andre overenskomstelementer, dvs. en antagelse om samme 
procentvise stigning for alle medarbejdere. 
 
Referenceforløbet er således ikke et præcist skøn for udviklingen i den faktiske lønstignings-
takt. Generelt har de faktisk aftalte lønstigninger på DA-området siden 2000 været større end 
referenceforløbet. Forventningen om en fortsat bedring på arbejdsmarkedet ligger til grund 
for en skønnet lønstigningstakt på 2,0 pct. i 2014 og 2,2 pct. i 2015, jf. tabel 5.4. Der skønnes 
på stigningen i timefortjenesten i DA’s StrukturStatistik. 
 

Tabel 5.4 
Lønstigninger og beregningstekniske forudsætninger 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Stigning, pct.      

Privat sektor      

- StrukturStatistikken, samlede medarbejder- 
 omkostninger pr. time 1,3 2,3 1,6 2,0 2,2 

- StrukturStatistikken, timefortjeneste (lønstigningstakt) 1,2 2,0 1,4 2,0 2,2 

- Arbejdere, årsløn 1,1 1,4 1,1 2,0 2,2 

- Funktionærer, årsløn 1,7 2,3 1,7 2,0 2,2 

Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning 0,3 1,7 0,5 0,9 1,8 

Timefortjeneste for offentligt ansatte 0,8 2,1 0,5 … … 

Satsreguleringsprocent 1,9 2,9 1,6 1,8 1,8 

   

Anm.: For den offentlige sektors årsløn er angivet den overenskomstmæssigt aftalte lønstigning inkl. bidrag 
fra reguleringsordningen, men ekskl. eventuel reststigning. Lønstigningstakterne for offentligt og 
privat ansatte kan derfor ikke sammenlignes. Årsløn ekskl. reststigning for offentligt ansatte er den 
sammenvejede fortjeneste i stat, regioner og kommuner ekskl. genetillæg, men inkl. løn under syg-
dom mv. Timefortjenesten for offentligt ansatte er et sammenvejet gennemsnit af timefortjenesten 
for ansatte i staten, regionerne og kommunerne ifølge Danmarks Statistiks lønindeks for den offent-
lige sektor. 

Kilde: DA, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I DA’s StrukturStatistik var den årlige lønstigningstakt 1,4 pct. i 2013 opgjort som stigningen i 
timefortjenesten ekskl. genetillæg, hvilket er knap ½ pct.-point lavere end den gennemsnitlige 
årsstigningstakt i DA’s KonjunkturStatistik på 1,8 pct. Lønstigningstakten i StrukturStatistik-
ken har svinget noget de seneste år, mens lønudviklingen ifølge KonjunkturStatistikken har 
været mere stabil. Forskellen mellem de to statistikker i de enkelte år skyldes en række me-
todiske forskelle, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2011. Set over en længere periode har 
udviklingen i de to statistikker derimod været ret ens. 
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En relativt lav inflation medvirker til, at der ventes en vis reallønsstigning, særligt i år men og-
så næste år. Lønfremgangen er dog fortsat beskeden historisk set og i forhold til udlandet, 
hvilket isoleret set ventes at medvirke til en forbedring af lønkonkurrenceevnen, jf. afsnit 4.5. 
 

5.3.1 Offentlig lønudvikling  
I løbet af 2013 blev de offentlige lønstigninger reduceret betragteligt, og de lå i størstedelen 
af året under lønudviklingen i den private sektor, jf. figur 5.34. Det skal blandt andet ses i ly-
set af et fald i profilen i de toårige overenskomstaftaler, der blev indgået i foråret 2013, jf. fi-
gur 5.35-37. På statens område blev de aftalte generelle lønstigninger i 2013 modsvaret af 
en negativ udmøntning fra reguleringsordningen. Referenceforløbet i staten er derfor angivet 
til nul i 2013. 
 

Figur 5.34 
Faktiske lønstigninger i stat, kommuner, 
regioner og privat sektor 
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Figur 5.35 
Faktiske lønstigninger og referenceforløb i  
staten 
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Anm.: Referenceforløbet er baseret på overenskomstaftalerne mellem finansministeren/CFU i staten.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Med afsæt i de seneste overenskomster og Danmarks Statistiks opgørelse af de faktiske of-
fentlige og private lønstigninger skønnes budgetvirkningen af offentlige lønstigninger inkl. bi-
drag fra reguleringsordningen, men ekskl. reststigninger, til 0,9 pct. i 2014. Skønnet for bud-
getvirkningen af den offentlige lønudvikling er nedjusteret med 0,1 pct.-point i 2014 sammen-
lignet med decembervurderingen. Det kan primært henføres til lavere private lønstigninger i 
2. halvår 2013 end forudsat i december, der indebærer en mindre udmøntning fra regule-
ringsordningen i 2014, primært på statens område.  
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Figur 5.36 
Faktiske lønstigninger og referenceforløb i  
kommunerne  
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Figur 5.37 
Faktiske lønstigninger og referenceforløb i  
regionerne 
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Anm.: Referenceforløbet er baseret på overenskomstaftalerne mellem KL/KTO for kommuner og 
RLTN/KTO/AC/FOA samt RLTN/Sundhedskartellet for regioner. Faldet i den regionale lønud-
vikling i 3. kvartal 2013 skal ses i lyset af en ekstraordinær høj lønstigning i 3. kvartal 2012 på 3,6 
pct., som blandt andet kan henføres til udbetaling af 5 ugers genebetalinger mod normalt kun 4 uger 
i august måned i 2012. Som følge af lærerkonflikten i foråret 2013 blev den aftalte lønstigning pr. 1. 
april 2013 udmøntet pr. 1. juni 2013 med tilbagevirkende kraft, hvilket for kommunerne og regio-
nerne medfører et teknisk fald i reststigningen på 0,5 pct. i 2. kvartal 2013.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I foråret 2015 skal der forhandles nye overenskomster på det offentlige område. I lyset af den 
forventede private lønudvikling er der beregningsteknisk forudsat en budgetvirkning af offent-
lige lønstigninger (ekskl. reststigning) på 1,8 pct. i 2015. 
 
 
 

 

5.4 Priser 
 
Forbrugerprisinflationen faldt kraftigt igennem 2013 og er fortsat på et meget lavt niveau ind i 
2014. Det afspejler primært udviklingen i vareinflationen, som det seneste halve års tid har 
ligget omkring -¾ pct., jf. figur 5.38. Også tjenesteinflationen er aktuelt relativt lav, blandt an-
det i kraft af en ekstraordinært lav huslejestigning i februar. Tilsammen har det trykket forbru-
gerprisinflation ned på 0,7 pct. i april. 
 
Over det seneste halvandet år er vareinflationen reduceret med ca. 3 pct.-point. Det skyldes i 
høj grad, at importpriserne har været faldende, jf. figur 5.39 og boks 5.7. Dertil kommer afta-
gende priser på blandt andet kød og sodavand. Faldet i sodavandspriserne afspejler fjernel-
sen af anden halvdel af sodavandsafgiften i januar i år. Da den lave inflation i høj grad skyl-
des udviklingen i importpriserne, må den grundlæggende betragtes som en forbrugsfrem-
mende faktor og ikke udtryk for en deflationær tendens i dansk økonomi. 
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De faldende importpriser skal ses i lyset af, at den nominelle effektive kronekurs er blevet 
styrket med 2½ pct. igennem det seneste år. Samtidig har olieprisen været vigende siden 
2012, hvilket har dæmpet udviklingen i priserne på energi, jf. figur 5.40. Olieprisen slår for-
holdsvis direkte igennem på prisen på brændstof (benzin og diesel), mens gennemslaget på 
prisen på brændsel (flydende og fast brændsel, el, gas og varme) typisk sker mere gradvist. 
Det skal ses i lyset af, at el- og fjernvarmeprisen, som fylder over to tredjedele af det samlede 
forbrug af brændsel, ikke har den samme stærke sammenhæng med olieprisen som prisen 
på brændstof.  

Figur 5.40 
Forbrugerpriser på brændsel mv. og brændstof 
samt nettopris på råolie 

Figur 5.41 
Producentpris- og forbrugerprisinflation 
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Kilde: Danmarks Statistik og Reuters EcoWin. 
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Figur 5.38 
Forbrugerpris-, vare- og tjenesteinflation 

Figur 5.39 
Importpriser og kronekurs 

Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. 
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Den beskedne udvikling i energipriserne betyder, at kerneinflationen (stigningen i forbruger-
priserne ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer) har ligget over forbrugerprisinflationen si-
den starten af 2013. 
 

Boks 5.7  
Hvorfor er inflationen trykket ned af lave importpriser? 

Den effektive kronekurs er styrket med i gennemsnit ca. 3½ pct. fra 2012 frem til foråret 2014. Det har pres-

set priserne på import fra lande uden for euroområdet ned. Det skyldes især en appreciering af kronen i 

forhold til japanske yen, norske kroner og den amerikanske dollar gennem 2013, jf. figur a. 

De faldende importpriser skyldes dog også lave prisstigninger i euroområdet. Især ledig kapacitet og lave 

lønstigningstakter har betydet, at flere af de gældsplagede lande i Sydeuropa har oplevet faldende priser, 

hvilket har haft en afsmittende effekt på prisudviklingen i Europa som helhed, jf. afsnit 2.1. 

Desuden har den seneste tids meget lave svenske inflation og vigende energipriser trukket en del af udvik-

lingen. 

Faldet i importpriserne har forplantet sig i de danske forbrugerpriser, dels direkte og dels indirekte igennem 

producentpriserne. Isoleret set vurderes importpriserne at have trykket forbrugerprisinflationen ned med ¼-

½ pct.-point, hvilket primært har været forårsaget af et fald i vareinflationen, som isoleret set er reduceret 

med ½-1 pct.-point, jf. figur b. 

 

Figur a 
Bidrag til den effektive kronekurs 
 

Figur b 
Effekten på inflationen i april af den styrkede 
effektive kronekurs 
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Anm.: Beregningerne i figur b er foretaget i ADAM, og der er antaget et spænd på gennemslaget fra den ef-
fektive kronekurs til importpriserne på mellem en tredjedel og to tredjedele. I figur b vises effekten 
af et gennemslag på en halv fra den effektive kronekurs til importpriserne. Vareinflationen angiver 
inflationen på varer ekskl. fødevarer, energi og biler. 

Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
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Der udestår formentlig stadig et vist gennemslag på forbrugerprisinflationen af faldet i 
importpriserne, mens det allerede i høj grad er afspejlet i producentpriserne, som har stået 
noget nær stille siden efteråret 2013, jf. figur 5.41. Det kan være med til at holde forbruger-
prisudviklingen nede det næste års tid, da gennemslaget fra producentpriserne til forbruger-
priserne typisk kan have en vis forsinkelse. 
 
 

Forbrugerprisinflationen forventes på den baggrund at forblive lav i 2014 og udgøre 0,9 pct. i 
gennemsnit for året. Især forventes relativt beskedne bidrag fra energi og fødevarer at være 
med til at holde inflationen lav, ligesom beskedne lønstigninger i serviceerhvervene igennem 
2012 og 2013 vurderes at holde prisudviklingen på øvrige tjenester nede, jf. figur 5.42. 
 

 
Den lave inflation i 2013 og 2014 påvirker også direkte inflationen i 2015. Det skyldes et ef-
terslæb i form af en forventet lavere stigning i prisen på boligbenyttelse. Ifølge huslejeloven 
kan udlejere af ejendomme, som er taget i brug efter 31. december 1991, vælge at regulere 
huslejen, med hvad der svarer til stigningen i nettoprisindekset fra juli til juni det foregående 
år. De senere år har der været en tendens til, at en særligt høj eller lav nettoprisinflation har 
givet sig udslag i inflationen på boligbenyttelse, jf. figur 5.43. Dette var således også tilfældet 
i februar 2014. Boligbenyttelse udgør knap en fjerdedel af forbrugerprisindekset, og derfor 
kan den forventede meget begrænsede stigning i nettoprisindekset i året frem til juni 2014 i 
sig selv bidrage til at holde inflationen nede i 2015. 
 

Figur 5.42  
Forbrugerprisinflation fordelt på hovedgrupper 
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Anm.: Forbrugerprisinflationen fordelt på bidrag fra hovedgrupper ifølge definitionen i ADAM. Fødevarer 
indeholder derfor også alkoholiske og ikke-alkoholiske drikkevarer samt tobak. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Figur 5.43 
Sammenhæng mellem nettopriserne og prisen 
på boligbenyttelse 

 

Figur 5.44 
Inflationsforventninger 
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Anm.: I figur 5.43 er forbrugerprisen på boligbenyttelse i 2014 et skøn. Ændringen i indekset er dog domi-
neret af huslejestigningen i februar, som er realiseret. Stigningen i nettoprisindekset juli 2013- juni 
2014 er ligeledes et skøn. I figur 5.44 er break-even-inflationen beregnet som forskellen mellem den 
nominelle og den reale rente på henholdsvis en statsobligation og en inflationsindekseret statsobliga-
tion med udløb i 2023. Seneste observation for break-even-inflationen er 21. maj 2014. 

Kilde: Danmarks Statistik, Bloomberg og egne beregninger. 
 
Der vurderes imidlertid ikke at være udsigt til, at inflationen bliver lige så lav i 2015 som i 
2014. Den aktuelt lave inflation er i høj grad forårsaget af faldende importpriser og ikke udtryk 
for deflationære tendenser i dansk økonomi, som kan skabe en negativ løn-pris spiral. Der er 
heller ikke tegn på, at den aktuelt lave inflation har sat sig i tilsvarende lave inflationsforvent-
ninger. Den såkaldte break-even-inflation har været nedadgående på det seneste, men den 
indikerer stadig, at de finansielle markeders inflationsforventninger på længere sigt ligger på 
et højere niveau end den nuværende inflation, jf. figur 5.44. 
 
Forbrugerprisinflationen forventes at stige til 1,6 pct. i 2015. Det skyldes i høj grad, at import-
priserne igen forventes at bidrage til inflationen, ligesom energipriserne forventes at stige i 
takt med stigende oliepriser, jf. tabel 5.5. Desuden vil reduktionen af øl- og sodavandsafgif-
terne, som har bidraget til at holde fødevarepriserne nede siden juli 2013, ikke længere have 
effekt i 2015. I takt med at tjenesteinflationen forventes at stige lidt som følge af lidt højere 
lønstigninger, forventes den underliggende inflation desuden at tiltage en anelse. En gradvis 
genopretning af økonomien vil også generelt indebære mindre ledig kapacitet og dermed bi-
drage til et øget prispres. 
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Tabel 5.5  
Prisudvikling og forklarende faktorer 

              2013       2014 2015 

  Dec. Maj Dec. Maj 

Stigning i pct.      

Forbrugerprisindeks  0,8 1,2 0,9 1,8 1,6 

Forbrugerprisindeks ekskl. energi 0,9 1,4 0,9 1,7 1,4 

Nettoprisindeks  0,9 1,4 1,0 1,8 1,6 

Afgifter, bidrag -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 

HICP 0,6 1,1 0,7 1,8 1,6 

Vækstbidrag til nettopriser,  
pct.-point  

 
 

  

Fødevarer 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 

Energi -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,0 

Bolig 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 

Importvarer, ekskl. energi -0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 

Underliggende inflation 0,3 0,6 0,4 0,7 0,5 
 

Anm.: Afgiftsbidraget opgøres som forskellen mellem forbruger- og nettoprisinflationen. Udviklingen i pri-
sen på afgiftsbelagte varer som fx energi kan derfor påvirke det målte afgiftsbidrag, selv om afgifts-
niveauet er uændret. Den underliggende inflation opgøres som nettoprisinflationen fratrukket bidrag 
fra fødevarer, energi, boligbenyttelse samt importerede varer ekskl. energi. Afrunding kan betyde, at 
bidragene ikke summer til den samlede nettoprisinflation. Forskellen på nettoprisen og forbrugerpri-
sen på boligbenyttelse består i boligstøtten. Forbrugerprisen på bolig angiver således prisen på den 
faktisk opkrævede husleje, mens nettoprisen angiver prisen på den betalte husleje (dvs. ekskl. bolig-
støtte). 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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5A. Hvor godt rammer prog-
nosen i Økonomisk Redegø-
relse den faktiske BNP-vækst? 
 

 
Vurderingen af udsigterne for dansk økonomi i Økonomisk Redegørelse10 er et centralt og 
nødvendigt værktøj i forbindelse med tilrettelæggelsen af den økonomiske politik og budget-
lægningen i den offentlige sektor. Økonomisk Redegørelse offentliggøres tre gange om året, 
og hver udgave indeholder en prognose for dansk økonomi for de kommende par år, hvor der 
gives specifikke bud på udviklingen i bruttonationalproduktet (BNP), beskæftigelsen, ledighe-
den, inflationen og meget mere.  
 
Jo mere træfsikker prognosen er, jo bedre grundlag udgør den for de økonomisk-politiske 
beslutninger. Det er dog i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at selv den 
bedste prognose altid vil være behæftet med betydelig usikkerhed. En prognose er derfor ik-
ke nødvendigvis ”forkert”, hvis skønnet for BNP-væksten ikke rammer Danmarks Statistiks 
opgørelse af den faktiske vækstrate på første decimal. Prognoser må grundlæggende siges 
at beskrive de samme vækstudsigter for økonomien, hvis de konkrete skøn for væksten i 
BNP ligger inden for +/- ¼-½ pct.-point. Facitlisten – i form af opgørelsen af den faktiske ud-
vikling – bliver desuden løbende ændret, i takt med at Danmarks Statistik får flere data fra 
virksomheder og myndigheder. Alene af den grund er det ofte svært entydigt at vurdere, om 
en prognose rammer ”rigtigt”.  
 
Med jævne mellemrum evalueres prognoserne i Økonomisk Redegørelse for at undersøge 
kvaliteten, både i forhold til andre organisationer og over tid. Her præsenteres hovedresulta-
terne fra en ny prognoseevaluering, som kan ses i sin fulde længde i Økonomisk Analyse nr. 
20: ”Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse?”. Analysen ser på hele perio-
den 1980-13, herunder betydningen af det pludselige økonomiske tilbageslag i 2008-09 for 
kvaliteten af skønnene, både i Økonomisk Redegørelse og i andre organisationers progno-
ser. Fokus er på skøn for BNP-væksten, som er det mest anvendte og omfattende mål for 
udviklingen i økonomien. Den forrige evaluering blev offentliggjort i Økonomisk Redegørelse, 
februar 2008. 
 
 
 

 

10 Økonomisk Redegørelse (ØR) udarbejdes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I perioden 2000-11 blev prog-
noserne udarbejdet af Finansministeriet og før det af det tidligere Økonomiministerium (hvor publikationen hed 
Økonomisk Oversigt, ØO).  
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Små forskelle i forskellige organisationers prognoser 
Der er generelt stor konsensus om prognoserne på tværs af syv forskellige organisationer, 
når man ser på deres skøn for BNP-væksten året efter, at prognoserne er udarbejdet.11 I pe-
rioden 1980-2013 har den mest afvigende prognose i gennemsnit kun ligget ¾ pct.-point fra 
gennemsnittet af alle organisationernes prognoser for så vidt angår skønnene for det først-
kommende år, jf. figur 5A.1. 
 

Figur 5A.1 
Prognoser for vækst i BNP vs. faktisk opgørelse 

 

Anm.: Skøn for året efter prognosens udarbejdelse. Fx er skønnet for 1991 fra prognosen året før, dvs. 
1990. Den faktiske vækst er defineret som værdien ved den første foreløbige offentliggørelse. 

 
Selv i år med store udsving i den faktiske vækst er skønnene forholdsvis ens, og skøn fra 
Økonomisk Redegørelse adskiller sig ikke væsentligt fra de øvrige organisationer. Generelt 
har alle organisationer svært ved at forudse vendinger i økonomien – især store og pludseli-
ge vendinger.  
 
En af årsagerne til de ensartede prognoser for Danmark kan være, at de danske organisatio-
ner tager udgangspunkt i prognoserne fra de internationale organisationer som fx OECD, EU-
Kommissionen og IMF, når de gør antagelser om udviklingen på de danske eksportmarkeder. 
Det er en væsentlig forudsætning for udviklingen i dansk eksport og dermed hele økonomien. 
 
 
 
 
 

 

11 Der sammenlignes med prognoser fra både nationale og internationale organisationer: De Økonomiske Råd 
(DØR), Dansk Industri (DI), Nordea (N), Nationalbanken (NB), EU-Kommissionen (EU) og OECD. 
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Prognoser tager afsæt i usikre opgørelser af den seneste økonomiske udvikling 
Forskelle mellem prognoserne på tværs af organisationerne kan blandt andet afspejle, at de 
er udarbejdet på lidt forskellige tidspunkter og derfor bygger på lidt forskelligt informations-
grundlag. For alle organisationer er anvendt den senest offentliggjorte prognose i løbet af 
året. 
 
Udarbejdelsen af en prognose tager udgangspunkt i de senest kendte statistiske oplysninger 
om udviklingen i økonomien. Det vil primært sige det foreliggende kvartalsvise nationalregn-
skab. Nationalregnskabet bliver løbende revideret, og hvis der er store afvigelser i senere 
opgørelser af det talgrundlag, som var udgangspunktet for en prognose, så vil der – ikke 
overraskende – også kunne være afvigelser mellem en prognose og den seneste opgørelse 
af den faktiske vækst i BNP.  
 
Det kvartalsvise nationalregnskab for Danmark er kendetegnet ved store kvartalsvise udsving 
i BNP og forholdsvis store revisioner af opgørelsen, jf. figur 5A.2. Danmarks Statistik angiver 
selv usikkerheden i opgørelsen af BNP i det seneste kvartal til +/- ½ pct.-point. Den usikker-
hed spiller direkte over i usikkerhed i prognosen, herunder fordelingen af væksten på de en-
kelte år i den periode, prognosen dækker.  
 
Selv om revisioner af kvartalsopgørelsen ofte ”blot” indebærer forskydninger mellem to kvar-
taler, er der fra tid til anden også tale om væsentlige revisioner af BNP-vækstraten for året 
som helhed. Danmarks Statistik angiver forskellen mellem de foreløbige og endelige opgø-
relser af årlige BNP-vækstrater til godt ½ pct.-point i gennemsnit for perioden 1980-2009. 
 

Figur 5A.2 
Kvartalsvækstrater, første vs. seneste offentliggørelse (4. kvartal 2013) 

 

Anm.: Kvartalsvækstraten er beregnet på de sæsonkorrigerede tal. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Skøn i Økonomisk Redegørelse er blandt de mere præcise 
Prognoseafvigelserne fra de syv organisationer, der sammenlignes, er generelt meget ens, jf. 
figur 5A.3. Der er dog en tendens til, at afvigelserne i Økonomisk Redegørelse er lidt mindre. 
 
Det skal bemærkes, at en prognose godt kan være ret præcis over en toårig periode samlet 
set, selv om der er væsentlige, modsatgående afvigelser i forhold til den faktiske BNP-vækst i 
de enkelte år i prognosen. Der er i nogle perioder en vis tendens til, at hvis prognoserne 
overvurderer væksten i et givet år, så undervurderes væksten tilsvarende i det efterfølgende 
år, og omvendt. Et eksempel er Økonomisk Redegørelse, december 2009, hvor væksten for 
2009 blev overvurderet med ¾ pct.-point, mens væksten for 2010 blev undervurderet med ¾ 
pct.-point. 
 

Figur 5A.3 
Gennemsnitlig numerisk prognoseafvigelse 
 

 

Anm.: ”t”, ”t+1” og ”t+2” angiver henholdsvis skøn for samme år, året efter og to år efter prognosernes 
udarbejdelse. Nationalbankens skøn for samme år og to år efter prognosernes udarbejdelse er først 
tilgængelige fra henholdsvis 2007 og 2009 og indgår derfor ikke her. 

 
Ingen organisationer forudså tilbageslaget i 2008-09 
Det økonomiske tilbageslag i Danmark i forbindelse med eskaleringen af den internationale 
finansielle krise var både kraftigt og uventet. Prognoseafvigelserne var så store i forbindelse 
med det økonomiske tilbageslag i 2008 og 2009, at de påvirker det samlede billede af prog-
nosernes kvalitet selv for længere tidsperioder.  
 
De fleste organisationer forudså, at Danmark havde udsigt til afdæmpning af væksten i 2008-
09 efter et par år med tegn på overophedning af økonomien. Dybden af den finansielle krise 
og gennemslaget på international og dansk økonomi overraskede imidlertid både danske og 
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internationale organisationer og medførte store overvurderinger af BNP-vækstraten i 2008 og 
særligt i 2009.12 
 
Overvurderingerne i de to år er tilsammen så store, at de løfter den gennemsnitlige afvigelse 
(numerisk) for skøn for BNP-væksten året efter prognosens udarbejdelse i perioden 2000-13 
i et betydeligt omfang, jf. figur 5A.4. Hvis de to år udelades, er afvigelsen omkring en tredje-
del lavere.  
 
Den afledte gældskrise i euroområdet i 2011-12 var også en væsentlig årsag til, at alle orga-
nisationerne endnu engang overvurderede BNP-væksten i Danmark i både 2011 og 2012. 
Overvurderingerne var dog væsentligt mindre i omfang i forhold det økonomiske tilbageslag i 
2008-09, og prognoserne beskriver da også risikoen for, at gældsproblemer i Sydeuropa 
kunne føre til lavere vækst i Danmark, jf. fx Økonomisk Redegørelse, maj 2011 og august 
2011. 
 

Figur 5A.4 
Gennemsnitlig numerisk prognoseafvigelse 
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Figur 5A.5 
Vækst og prognoseafvigelse 
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Anm.: Begge figurer viser skøn for året efter prognosens udarbejdelse (t+1). Figur 5A.5 viser skøn for ØR i 
perioden 1980-2013 (ekskl. 2008-09). Årene for det økonomiske tilbageslag kan betegnes som ”out-
liers” og er derfor ikke medtaget i figuren. En negativ (positiv) prognoseafvigelse svarer til en over- 
(under)vurdering af den faktiske BNP-vækst. 

 
Prognoseafvigelserne for væksten i Danmark skal ses i sammenhæng med afvigelserne i 
prognoser for væksten på vores største eksportmarkeder som fx euroområdet og USA. Dan-
mark er en lille åben økonomi, og den økonomiske udvikling er i høj grad afhængig af udvik-
lingen i udlandet. En vigtig forudsætning for en prognose for dansk økonomi er således, hvad 
der lægges til grund for eksportmarkedsvæksten. 
 

 

12 En lignende konklusion fremgår af Nationalbankens analyse: ”Nationalbankens prognoser for dansk økonomi 
2008-12”, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2013, del 1. 
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Da både OECD og EU-Kommissionen laver prognoser for mange lande, er det muligt at 
sammenligne prognoseafvigelserne for Danmark med de tilsvarende afvigelser i fx euroom-
rådet og USA. Hverken OECD eller EU-Kommissionen forudså omfanget af det internationale 
økonomiske tilbageslag i forbindelse med hverken finanskrisen eller den afledte gældskrise i 
euroområdet. BNP-væksten blev således overvurderet i både Danmark, euroområdet og 
USA i årene 2008-09 og i 2011-12.  
 
Skøn i Økonomisk Redegørelse er uden systematiske prognoseafvigelser 
Økonomisk Redegørelse er fra tid til anden blevet kritiseret for at være for optimistisk og ure-
alistisk vedrørende skønnene for BNP-væksten, og særligt i årene omkring og efter det øko-
nomiske tilbageslag i 2008-09.13 
 
Prognoser bør naturligvis ikke have en tilbøjelighed til hverken at overvurdere eller undervur-
dere den faktiske opgørelse. Hvis det er tilfældet, så indeholder prognosen en såkaldt syste-
matisk prognoseafvigelse. 
 
Der er ikke tegn på, at skøn i Økonomisk Redegørelse for året efter prognosens udarbejdelse 
har en tilbøjelighed til at over- eller undervurdere den faktiske BNP-vækst. Der er heller ikke 
tegn på, at udsvingene i væksten generelt over- eller undervurderes. Der er således ikke no-
get, der peger på en systematisk prognoseafvigelse i Økonomisk Redegørelse. For de øvrige 
organisationer findes nogenlunde samme resultat. 
 
I Økonomisk Redegørelse har størrelsen af den faktiske BNP-vækst ikke umiddelbart nogen 
betydning for, hvor præcise skønnene er. Afvigelserne (numerisk) mellem den skønnede og 
faktiske vækst er ikke systematisk større eller mindre, jo større/mindre den faktiske vækst er.  
 
Der er en tendens til, at BNP-væksten overvurderes i Økonomisk Redegørelse, når den fakti-
ske vækst er usædvanligt lav og undervurderes, når den faktiske vækst er usædvanligt høj, 
jf. figur 5A.5. Skønnene er således mest præcise, når den faktiske vækst er omkring 2 pct. 
Det bekræfter den umiddelbare forventning om, at det er sværere at ramme de usædvanlige 
udsving i økonomien. 
 
Skøn i Økonomisk Redegørelse rammer ofte vækstens retning  
En væsentlig kvalitet ved prognoser er også, hvis de er i stand til at forudsige, om væksten 
øges eller mindskes i to på hinanden følgende år. Fx er det i den aktuelle situation interes-
sant, om genopretningen af dansk økonomi får mere fart på i de kommende år, så væksten i 
år er højere end sidste år, og om væksten i 2015 bliver højere end i år. 
 
Et mål for retningspræcisionen kan beregnes som den andel af skønnene, der ramte rigtigt 
med hensyn til retningen i den faktiske udvikling. Hvis andelen er større end ½, må progno-
serne umiddelbart være bedre til at forudsige retningen end tilfældige gæt. 
 

 

13 Se fx ”Regeringen er for optimistiske”, Ugebrevet A4 fra den 24. januar 2013 og Økonomisk Replik ”Økono-
misk Redegørelsen er hverken politisk styret eller generelt mere optimistisk end andre prognoser”, www.oim.dk. 
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I mere end fire ud af fem tilfælde er Økonomisk Redegørelse i stand til at forudsige, om væk-
sten bliver større eller mindre året efter prognosens udarbejdelse end i indeværende år. De 
øvrige organisationer forudsiger gennemsnitligt retningen i tre ud af fire tilfælde. Økonomisk 
Redegørelse kan således ofte forudsige, om væksten i BNP vil øges eller mindskes året ef-
ter.  
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5B. Overenskomst-
forhandlingerne 2014 
 

 
Sammenfatning 
I foråret 2014 blev overenskomstaftalerne på DA/LO-området og i den finansielle sektor for-
nyet for perioden 1. marts 2014 til 1. marts 2017. Aftalerne omfatter i alt ca. 660.000 lønmod-
tagere og indeholder blandt andet bestemmelser om forhøjelse af minimal- og normalløns-
satser.14 Generelt medfører aftalerne højere pensionsbidrag under barsel samt forbedrede 
vilkår af øvrige elementer som fx bedre mulighed for uddannelse og for længere forældreor-
lov med løn.  
 
Fornyelsen af overenskomsterne indebærer afdæmpede stigninger i de centralt fastsatte løn-
satser og øvrige omkostninger. Det vurderes, at stigningen i lønomkostningerne vedrørende 
forhøjelserne af minimal- og normallønssatser samt øvrige omkostninger ved fuldt relativt 
gennemslag – dvs. en antagelse om samme procentvise stigning for medarbejdere, der tje-
ner mere end de laveste satser – samlet set er omkring 1¾ pct. i gennemsnit om året i over-
enskomstperioden. Den endelige lønstigningstakt afhænger dog af forhandlingerne i de en-
kelte virksomheder på minimallønsområdet, som dækker hovedparten af DA/LO-området. 
 
Forløb 
Den første overenskomst blev indgået på industriområdet mellem DI og CO-industri den 9. 
februar. Denne aftale er typisk toneangivende på det store minimallønsområde, hvor kun mi-
nimallønssatsen samt overordnede rammer for blandt andet arbejdstid og pension fastsættes 
ved central overenskomst, mens langt hovedparten af lønfastsættelsen foregår i den enkelte 
virksomhed. Dansk Erhverv og HK Handel samt Horesta og 3F indgik i forlængelse heraf den 
16. februar overenskomst for de ansatte i henholdsvis detailhandlen og hotel, restaurations- 
og turismeerhvervet, som begge er minimallønsområder.  
 
Den første overenskomst på normallønsområdet blev indgået den 26. februar mellem Dansk 
Industri og 3F’s Transportgruppe på transportområdet. Transport er et af de helt store nor-
mallønsområder, hvor hele lønstigningen i overenskomstperioden aftales i forbindelse med 
de centrale overenskomstforhandlinger. Denne aftale banede vejen for flere mindre aftaler på 
transportområdet og øvrige normallønsområder. 
 

 

14 Minimalløns- og mindstebetalingssystemet omtales her synonymt. Ifølge Forskningscenter for Arbejdsmar-
keds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet er der både i den arbejdsretlige faglitteratur 
og i overenskomsterne uklarhed om, hvordan man skelner mellem minimalløn og mindstebetaling. I praksis bru-
ges begreberne derfor ofte synonymt med reference til, at store dele af løndannelsen finder sted lokalt. 
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Dansk Byggeri og 3F indgik den 2. marts overenskomst på bygge- og anlægsområdet, som 
er et minimallønsområde med akkordsystem. Den sidste store overenskomst på det private 
arbejdsmarked kom på plads den 13. marts på det finansielle område mellem Finanssekto-
rens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet. Den finansielle sektor, som er et minimalløns-
område, er ikke en del af DA/LO-området. 
 
Resultat 
Der er generelt blevet aftalt afdæmpede stigninger i lønsatsen i overenskomstperioden, som i 
alle aftaler er treårig. På minimallønsområdet hæves minimallønssatsen pr. time med om-
kring 1½ pct. i hvert af de tre år, mens normallønssatsen på normallønsområdet forhøjes 
med omkring 2 pct. i hvert af de tre år (1,5 pct. på butiksoverenskomsten), jf. boks 5B.1. For 
lærlinge og elever hæves timelønnen med 1,9 pct. i hvert af de tre år. Genetillæg hæves på 
begge områder med 1,5 pct. i 2014, med 1,6 pct. i 2015 og med 1,7 pct. i 2016.  
 
Blandt såkaldt bløde elementer er der fx mulighed for længere forældreorlov med løn (fra 11 
til 13 uger) og bedre mulighed for uddannelse. På en række områder sænkes anciennitets-
kravet til uddannelse fra ni til seks måneder, og der gives også mulighed for en ekstra uges 
uddannelse i forbindelse med afskedigelse. Desuden er der på flere af områderne opnået 
bedre mulighed for at sikre vikaransattes vilkår. 
 
Specifikt for byggeområdet giver den nye overenskomst mulighed for at gøre entreprenører 
ansvarlige i tilfælde, hvor underentreprenøren gentagne gange bliver dømt for grove brud på 
overenskomsten. På transportområdet skal virksomhederne efter den nye overenskomst op-
lyse en række informationer om vikarer, når der anvendes udenlandske vikarbureauer.  
 
Forligsmandens mæglingsforslag 
På en række områder kunne overenskomstparterne ikke blive enige, og forligsmanden blev 
derfor involveret i forhandlingerne. Forligsmandens mæglingsforslag, som blev endeligt ved-
taget ved urafstemning af arbejdsmarkedets parter den 11. april 2014, ligner i store træk de 
aftalte bestemmelser på minimal- og normallønsområderne. 
 
På minimallønsområdet hæves minimallønsatsen pr. time pr. 1. marts med 1,50 kr. i 2014, 
med 1,65 kr. i 2015 og med 1,80 kr. i 2016. På normallønsområdet hæves normallønssatsen 
med 2,10 kr. i 2014, med 2,25 kr. i 2015 og med 2,40 kr. i 2016. For elever, lærlinge og prak-
tikanter hæves timelønnen med 1,9 pct. i hvert af de tre år. Genetillæg reguleres pr. 1. marts 
med 1,5 pct. i 2014, med 1,6 pct. i 2015 og med 1,7 pct. i 2016. 
 
Derudover forhøjes det ekstra pensionsbidrag under barselsorlov, og perioden med betaling 
under forældreorlov forøges. I tilfælde af loft over betaling for løn under sygdom forhøjes lof-
tet, og på områder med fritvalgsordning forhøjes bidraget. Desuden forhøjes bidraget til ud-
dannelses- og samarbejdsfonden samt ATP. 
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Boks 5B.1 
Overenskomstaftaler (OK14) 

DI og CO-industri 
Der blev den 9. februar indgået overenskomst på industriens område, som omfatter ca. 240.000 personer 

og er et minimallønsområde.  

 

Vedrørende løn: 
• Minimallønssatsen, der i dag udgør 108,70 kr., hæves med 1,50 kr. pr. 1. marts 2014, med 1,65 kr. pr. 

1. marts 2015 og med 1,80 kr. pr. 1. marts 2016.  

• Genetillæg reguleres med 1,5 pct. pr. 1. marts 2014, med 1,6 pct. pr. 1. marts 2015 og med 1,7 pct. pr. 

1. marts 2016. 

• Lærlinge- og elevsatser reguleres med 1,9 pct. pr. 1. marts i hvert overenskomstår. 

• Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen forhøjes til 1,3 pct. pr. 1. marts 2014, til 1,7 pct. pr. 1. marts 2015 og til 

2,0 pct. pr. 1. marts 2016. 

• Ferietillæg indgår i beregningen af pensionen. 

• Arbejdsgivers ekstra bidrag til pension under barselsorlov forhøjes fra 7 kr. pr. time til 8,50 kr. pr. time 

med virkning fra 1. juli 2014. 

• Forældreorloven med løn forlænges fra 11 uger til 13 uger, hvoraf hver af forældrene har ret til at holde 

5 uger, og de resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder. 

• Forældre af samme køn sikres lige adgang til forældreorlov.  

• Loftet for løn under forældrelov forhøjes fra 140 kr. til 145 kr. 

• Der indføres mulighed for at aftale funktionsløn på TL-området (Teknisk Landsforbund). 

 
Vedrørende uddannelse og fleksibilitet mv.: 

• Virksomheden og medarbejderrepræsentanter kan bede organisationerne om bistand til lokale drøftel-

ser af fleksibilitet, herunder brug af vikarer og etablering af varierende ugentlig arbejdstid mv. 

• I forbindelse med brug af vikarer kan virksomhedens tillidsrepræsentant få oplyst, hvilke lokalaftaler og 

kutymer, som er gældende for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksomheden. 

• Der etableres et fælles udvalgsarbejde med henblik på at lette administrative byrder i forbindelse med 

ferie og feriefridage. 

• Anciennitetskrav for uddannelse, der er støttet af Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF), sæn-

kes fra ni til seks måneder. 

• For medarbejdere, der arbejder på skiftehold, vil skifteholdstillæg indgå i beregningerne af den løn, der 

ydes kompensation for i forbindelse med selvvalgt uddannelse. 

• Medarbejdere får mulighed for en ekstra uges uddannelse ved afskedigelse med støtte fra IKUF. 

• Medarbejderne får ved afskedigelse mulighed for to timers frihed til at mødes med deres A-kasse. 

• Mulighed for støtte fra IKUF til danskuddannelse af voksne udlændinge. 

• I funktionæroverenskomsten udvides dækningsområdet på TL-delen til at omfatte professionsbachelor-

uddannelser og diplomuddannelser på det tekniske område. 

 

Dansk Erhverv og HK Handel  
Der blev indgået overenskomst på butiksområdet den 16. februar. Butiksoverenskomsten fastlægger ar-

bejdsvilkårene for ca. 110.000 personer og er et minimallønsområde. 
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Boks 5B.1 (fortsat) 
Overenskomstaftaler (OK14)  

Vedrørende løn: 
• Minimallønssatsen, der i dag udgør 107,47 kr. for ufaglærte og 116,82 kr. for faglærte, reguleres som i 

industrien. 

• Genetillæg, bidraget til Fritvalgs Lønkontoen, ferietillæggets indgåelse i beregningen af pensionen, ar-

bejdsgivers ekstra bidrag til pension under barselsorlov og forældreorlov med løn reguleres som i indu-

strien. 

• Elevsatser reguleres med 1,5 pct. pr. 1. marts i hvert overenskomstår. 

• Loftet for løn under forældrelov forhøjes fra 135 kr. til 140 kr. 

 

Vedrørende uddannelse og fleksibilitet mv.: 
• Mulighed for seniorordninger, hvor feriefridage for fem foregående år kan opspares og veksles til ferie. 

• Forældreorloven gøres mere fleksibel, således at den skal være afholdt inden for 52 uger fra barnets 

fødsel, hvor den tidligere skulle holdes i umiddelbar forlængelse af de første 14 ugers barsel. 

• Arbejdspladser uden en overenskomst som følge af 50-pct.-reglen har ret til en HK-talsrepræsentant. 

• Nemmere adgang til at blive faglært på merit. 

• Der kan ske en akkumulering over tre år i kompetencefonden. 

 

Horesta og 3F 
Der blev også indgået overenskomst på hotel-, restaurations- og turismeområdet den 16. februar. Over-

enskomsten omfatter ca. 60.000 personer og er et minimallønsområde. 

 
Vedrørende løn: 

• Minimallønssatsen, der i dag udgør 108,70 kr., reguleres som i industrien. 

• Nyt lønsystem for tjenere, så der fremover bliver forskel på aflønningen af faglærte og ufaglærte. 

• Sundhedsordning gennem PensionDanmark, som giver de ansatte gratis adgang til behandlinger hos 

fx en kiropraktor eller massør og hurtigere diagnose i tilfælde af sygdom. 

 
Vedrørende fleksibilitet mv.: 

• Forenklinger og administrative lettelser gør den nye overenskomst mere tidssvarende.  

• Mere fleksibilitet i form af øget adgang til lokalt på virksomhederne at indgå aftaler om arbejdstidens til-

rettelæggelse og arbejdets karakter. 

• Mere medbestemmelse for elever i form af bl.a. valg af elevrepræsentanter, der er medbestemmende 

om fx vagtplanlægningen på arbejdspladsen. 

 
DI og 3F’s transportgruppe 
Der blev indgået overenskomst på transportområdet den 26. februar for bl.a. chauffører og lagerarbejdere. 

Fællesoverenskomsten omfatter ca. 80.000 personer på transportområdet, som er et normallønsområde. 

 

Vedrørende løn: 
• Normallønssatsen, der i dag udgør 113,15 kr., forhøjes pr. 1. marts 2014 med 2,10 kr., pr. 1. marts 

2015 med 2,25 kr. og pr. 1. marts 2016 med 2,40 kr. 

• Genetillæg, lærlinge- og elevsatser, arbejdsgivers bidrag til pension under barselsorlov, loftet for løn 

under forældreorlov samt forældreorlov med løn reguleres som i industrien. 

• Bidraget til Særlig Opsparing forhøjes fra 1,0 til 1,3 pct. pr. 1. marts 2014, til 1,7 pct. pr. 1. marts 2015 

og til 2,0 pct. pr. 1. marts 2016. 
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Boks 5B.1 (fortsat) 
Overenskomstaftaler (OK14) 

Vedrørende uddannelse og fleksibilitet mv.: 
• Anciennitetskrav for uddannelse, der er støttet af Handels-, Transport- og Servicesektorens (HTS) 

Kompetenceudviklingsfond, sænkes fra 9 til 6 måneder. 

• Skifteholds- eller forskudttidstillæg vil indgå i beregningerne af den løn, der ydes kompensation for i 

forbindelse med uddannelse støttet af HTS-Kompetenceudviklingsfonden. 

• Medarbejdere uden en erhvervsuddannelse får øgede muligheder for at blive kompetenceafklaret.  

• Mulighed for støtte fra HTS-Kompetenceudviklingsfonden til screening forud for ordblindeundervisning 

og forberedende voksenundervisning.  

• Parterne igangsætter efter overenskomstfornyelsen et fælles arbejde for at udbrede kendskabet til go-

de måder at gennemføre et lærlingeforløb på. 

• I forbindelse med en fagretlig sag mod et vikarbureau kan organisationerne få oplyst af brugervirksom-

heden, hvilke lokalaftaler og kutymer, som er gældende for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på 

virksomheden. 

• Medarbejdere får i forbindelse med afskedigelse mulighed for to timers frihed til at mødes med deres A-

kasse. 

 

Dansk Byggeri og 3F 
Der blev indgået overenskomst på byggeriets område den 2. marts. Overenskomsten omfatter ca. 70.000 

ansatte og er et minimallønsområde med akkordsystem. 

Vedrørende løn: 
• Minimallønssatsen, der i dag udgør ca. 115 kr., reguleres som i industrien. 

• Genetillæg og lærlingesatser reguleres som i industrien. 

 
Vedrørende arbejdsvilkår og fleksibilitet mv.: 

• Regler om udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesforhold udvides med fokus på to områder: 

misforhold i forhold til løn og omgåelse af overenskomsternes bestemmelser ved entrepriseforhold. 

• Hurtig sagsbehandling i forbindelse med entrepriseforhold og omgåelse heraf, fx selskabsretlig eller 

kontraktmæssige konstruktioner, som er lavet med henblik på at omgå overenskomsterne. Den hverv-

givende entreprenør kan gøres ansvarlig for grove, gentagne brud på overenskomsterne hos underen-

treprenører. 

• Mulighed for at indgå lokale aftaler om løn- og ansættelsesforhold på vilkår, der skønnes egnet i forhold 

til de konkrete arbejdsopgaver. 

 

Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet Landsforening 
Der blev indgået aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet den 13. marts for 

ca. 60.000 ansatte i penge- og realkreditinstitutter. Den finansielle sektor er et minimallønsområde. 

 

Vedrørende løn: 
• Der gives en generel lønstigning på 1,7 pct. pr. 1. marts 2014, 1,75 pct. pr. 1. marts 2015 og 1,8 pct. pr. 

1. marts 2016.  

 

Vedrørende uddannelse og fleksibilitet 
• Der oprettes en pulje til kompetenceudvikling, der skal styrke medarbejdernes markedsværdi og virk-

somhedernes konkurrenceevne.  

• De særlige afbødeforanstaltninger ved større afskedigelser kan fortsætte de næste tre år. 

• Virksomhedernes omkostninger reduceres blandt andet ved at fastfryse nogle af de faste kronesatser 

og ved at ændre ansættelsesvilkårene for trainees. 
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Finanspolitikken er fastlagt med henblik på at sikre sunde offentlige finanser og samtidig un-
derstøtte vækst og beskæftigelse mest muligt inden for de gældende finanspolitiske rammer. 
I 2014 understøtter finanspolitikken og de øvrige tiltag, der er igangsat siden 2012, aktivitets-
niveauet med 0,2 pct. af BNP, hvilket er på linje med bidraget i 2013. I takt med at den øko-
nomiske fremgang tager til i 2015, er det forudsat, at der påbegyndes en normalisering af den 
lempelige finanspolitik, herunder en normalisering fra de høje investeringsniveauer i 2012-14. 
Vækst og beskæftigelse understøttes også af de fortsat lave renter, som blandt andet skal 
ses i lyset af, at den ansvarlige linje i den økonomiske politik er med til at fastholde tilliden til 
den danske økonomi.   
 
På baggrund af EU-Kommissionens forårsprognose fra maj 2014 er der udsigt til, at Danmark 
har efterlevet hovedkravet i EU-henstillingen om at bringe det faktiske underskud holdbart 
under 3 pct. af BNP. Det forventes derfor, at henstillingen vil blive ophævet i juni 2014.  
 
Også på baggrund af prognosen i denne Økonomiske Redegørelse ventes det faktiske un-
derskud at være under 3 pct. af BNP i år og næste år opgjort på basis af EU-kommissionens 
metode (såkaldt EDP-form). I 2015 ventes det faktiske underskud på EDP-form imidlertid at 
udgøre 2,9 pct. af BNP og er således meget tæt på 3 pct.-grænsen. Samtidig er der for 2015 
beregnet et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP, hvilket indebærer, at også marginen til 
budgetlovens grænse er meget begrænset.  
 
Det offentlige udgiftstryk ventes at falde fra ca. 56 pct. af BNP i 2013 til ca. 54¾ pct. af BNP i 
2015. Det lidt lavere udgiftstryk skal blandt andet ses lyset af en afdæmpet udvikling i de of-
fentlige forbrugsudgifter og en normalisering af investeringsniveauet fra et højt niveau i 2013 
og 2014. De samlede offentlige indtægter som andel af BNP ventes at falde fra ca. 55 pct. i 
2013 til ca. 51¾ pct. i 2015. Det afspejler navnlig, at indtægtsniveauet i 2013 (og 2014) er 
påvirket af et engangsprovenu afledt af skatterabatten i forbindelse med omlægningen af ek-
sisterende kapitalpensioner. 
 
Med afsæt i de skønnede offentlige underskud øges nettogælden fra ca. 6 pct. af BNP ved 
udgangen af 2013 til ca. 10 pct. af BNP i 2015. ØMU-gælden skønnes modsat at falde fra 
44½ pct. af BNP i 2013 til 43½ pct. af BNP i 2015. Det skal blandt andet ses i lyset af en 
nedbringelse af saldoen på statens konto i Nationalbanken samt fondenes beholdning af re-
alkreditobligationer og likvide midler frem mod 2015, som reducerer behovet for gældsudste-
delse til dækning af underskud. 
 
 

6. Offentlige finanser og 
finanspolitik 

Nyt kapitel 
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6.1 Den offentlige saldo 
 
Danmarks Statistik har foreløbigt opgjort det offentlige underskud i 2013 til 0,9 pct. af BNP. 
Ifølge EU-Kommissionens forårsprognose, som blev offentliggjort den 5. maj og ligger til 
grund for en mulig ophævelse af Danmarks EU-henstilling, skønnes underskuddet at forblive 
under 3 pct. af BNP i 2014 og 2015. På den baggrund forventes det, at Danmarks EU-
henstilling vil blive ophævet i forbindelse med ECOFIN-mødet i juni.  
 
På baggrund af den økonomiske politik og vurderingen af dansk økonomi skønnes det offent-
lige underskud til ca. 26¾ mia. kr. i 2014 og 58½ mia. kr. i 2015, jf. tabel 6.1. Det svarer til 1,4 
pct. af BNP i 2014 og 3,0 pct. af BNP i 2015. Opgjort på EDP-form – som er grundlaget for 
EU's underskudsprocedure – skønnes underskuddene at blive 1,3 pct. af BNP i 2014 og 2,9 
pct. af BNP i 2015.   
 

Tabel 6.1  
Oversigt over offentlige finanser  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mia. kr.        

Offentlig saldo -47,9 -36,6 -71,9 -17,2 -26,7 -58,4 

Pct. af BNP       

Offentlig saldo -2,7 -2,0 -3,9 -0,9 -1,4 -3,0 

Offentlig saldo (EDP-form) -2,5 -1,9 -3,8 -0,8 -1,3 -2,9 

       

Udgifter i alt 56,3 56,4 58,1 56,0 55,6 54,7 

- primære udgifter 54,2 54,2 56,1 54,1 54,0 53,1 

- renteudgifter  2,1 2,2 2,0 1,8 1,6 1,6 

Indtægter i alt 53,6 54,3 54,2 55,1 54,2 51,7 

- skatter og afgifter 47,7 47,9 48,4 49,6 49,2 46,9 

- andre indtægter 5,9 6,4 5,8 5,4 4,9 4,8 

      

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den offentlige saldo er i 2014 påvirket af midlertidige indtægter som følge af skatterabatten i 
forbindelse med omlægningen af eksisterende kapitalpensionsordninger, som med Aftaler 
om Vækstplan DK fra april 2013 blev forlænget til at omfatte 2014. De ekstraordinære ind-
tægter fra omlægningen skønnes at udgøre 33 mia. kr. i 2014. De ekstraordinære indtægter 
er sammensat af engangsindtægter fra omlægning af indestående på kapitalpensionsordnin-
ger til indeståender på den nye alderspensionsordning (30 mia. kr.) samt fremrykkede ordi-
nære indtægter fra kapitalpensionsafgiften (3 mia. kr.), som følge af at personer over 60 år i 
højere grad vælger at få udbetalt kapitalpensionen i 2013 og 2014, hvor skattebetalingen er 
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lavere. Afledt af den usikkerhed, som knytter sig til de forudsatte provenuer fra kapitalpensi-
onsomlægningen, er der en særlig stor usikkerhed forbundet med skønnet for den faktiske of-
fentlige saldo i 2014. 
 
I 2015 vil den faktiske offentlige saldo ikke længere være påvirket af engangsindtægter fra 
omlægningen af eksisterende kapitalpensioner. Samtidig ventes de ordinære indtægter fra 
kapitalpensionsafgiften midlertidigt at blive ca. 1½ mia. kr. lavere afledt af fremrykkede kapi-
talpensionsudbetalinger i 2013 og 2014.  
 
Skønnet for den offentlige saldo i 2014 er baseret på finansloven for 2014, ministeriernes ud-
giftsopfølgning for statens udgifter frem til 1.kvartal samt kommunernes og regionernes bud-
getter for 2014. Finanspolitikken i 2014 er planlagt inden for rammerne af budgetloven og de 
fastsatte udgiftslofter for 2014-17.  
 
For 2015 er skønnene for de offentlige finanser baseret på konjunkturvurderingen og en of-
fentlig forbrugsvækst, som indebærer, at de offentlige serviceudgifter er på linje med de fast-
satte driftslofter for 2015. Finanspolitikken for 2015 fastlægges inden for rammerne af bud-
getloven og de fastsatte udgiftslofter i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regio-
nernes økonomi i juni, finanslovforslaget for 2015 og de efterfølgende finanslovforhandlinger.  
 

6.1.1 Ændring af skønnet for den faktiske saldo  
I forhold til decembervurderingen er skønnene for de offentlige underskud forøget med ca. 4 
mia. kr. i 2014 og ca. ¾ mia. kr. i 2015, jf. tabel 6.2. Det skal navnlig ses i sammenhæng med 
lavere forventede indtægter fra personskatter på 5½ mia. kr. i 2014 og 2¾ mia. kr. i 2015. De 
lavere indtægter afspejler blandt andet, at der i lyset af nye oplysninger om pensionsindbeta-
lingerne i 2013 forventes større pensionsindbetalinger i 2014 og 2015 på ratepensioner og 
livrenter med fradragsret på indbetalingstidspunktet. Indtægterne fra personskatter er desu-
den nedjusteret som følge af lavere forventede pensionsudbetalinger, som blandt andet skal 
ses i lyset af lavere pensionsformue ved udgangen af 2013. Omvendt trækker en opjustering 
af skønnet for lønsummen i retning af lidt større personskatteindtægter.  
 
De større skønnede offentlige underskud i 2014 og 2015 skal desuden ses i sammenhæng 
med lavere forventede indtægter fra Nordsøen på ½ mia. kr. i 2014 og 1 mia. kr. i 2015 som 
følge af både en nedjustering af olieprisen opgjort i dollar og lavere dollarkurs. Hertil kommer 
lavere forventede indtægter fra efterlønsbidrag i begge år i lyset af en nedjustering af antallet 
af bidragydere. 
 
I 2014 er de skønnede indtægter fra punktafgifterne desuden nedjusteret som følge af lavere 
skøn for provenuet fra NOX-afgiften og lavere energiafgifter. Sidstnævnte følger blandt andet 
af, at forsyningssikkerhedsafgiften (energiaftale 2012) ikke kan gennemføres i 2014 som hid-
til forudsat. 
 
Omvendt bidrager lavere forventede udgifter til offentligt forbrug og indkomstoverførsler isole-
ret set til at reducere underskuddene i både 2014 og 2015 sammenlignet med skønnet i de-
cembervurderingen. Udgifterne til offentligt forbrug er nedjusteret med 2 mia. kr. i 2014 i lyset 
af forventede lavere statslige udgifter på blandt andet forsvarsministeriets område, mens la-
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vere skøn for pris- og lønudviklingen giver anledning til en nedjustering af det offentlige for-
brug på ca. 1¾ mia. kr. i 2015. 
 
Udgifterne til indkomstoverførsler er nedjusteret med ca. 3½ mia. kr. i 2014 og 4¼ mia. kr. i 
2015 i forhold til skønnet i december. Det forventede lavere udgiftsniveau kan blandt andet 
henføres til lavere skønnede udgifter til syge- og barselsdagpenge. Hertil kommer en nedju-
stering af udgifterne til ressourceforløb som følge af en forsinket implementering af ordningen 
i kommunerne samt lavere skønnede udgifter til folkepension, førtidspension og efterløn. 
 

Tabel 6.2 
Ændring af skøn for den offentlige saldo i forhold til december-vurderingen 

Mia. kr. 2013 2014 2015 

Ændring af skøn for den offentlige saldo -14,2 -3,9 -0,7 

Heraf    

- personskatter mv. (inkl. arbejdsmarkedsbidrag) 6,71) -5,6 -2,8 

- Nordsø-indtægter -1,7 -0,5 -1,0 

- pensionsafkastskat -22,0 0,1 -0,4 

- øvrige skatter og afgifter (inkl. moms og andre indirekte skatter) -3,6 -3,2 -0,1 

- offentligt forbrug -0,3 2,0 1,7 

- offentlige indkomstoverførsler 0,5 3,4 4,3 

- øvrige udgifter og indtægter 6,2 -0,1 -2,4 
 

Anm.: Positive tal indikerer en forbedring af den offentlige saldo enten i form af højere offentlige indtægter 
eller lavere offentlige udgifter. Negative tal indikerer en forværring af den offentlige saldo enten i 
form af lavere indtægter eller højere udgifter. 

1) Inklusive en opjustering af engangsprovenuet vedrørende omlægning af eksisterende kapitalpensio-
ner. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

 
Svækkelsen i 2015 skal desuden ses i sammenhæng med justeringer i en række øvrige ud-
gifter og indtægter, herunder en opjustering af EU-bidraget på godt 1 mia. kr. i lyset af en for-
ventet senere implementering af den danske EU-rabat. Merudgifterne i 2015 modsvares af 
tilsvarende mindreudgifter i 2016. Det statslige delloft for driftsudgifter vil – i forbindelse med 
finanslovforslaget for 2015 – blive korrigeret svarende til den ændrede tidsmæssige fordeling 
af udgifterne til EU-bidraget. 
 
 

6.2 Den strukturelle offentlige saldo 
 
Den strukturelle saldo er et beregnet mål for den underliggende stilling på de offentlige finan-
ser og har gennem en årrække været et centralt styringsinstrument i tilrettelæggelsen af fi-
nanspolitikken. Med budgetloven er den strukturelle saldos rolle i planlægningen af finanspo-
litikken forstærket og formaliseret. Der er indført et balancekrav, som indebærer, at den struk-
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turelle saldo højst må udvise et underskud på ½ pct. af BNP, med mindre der foreligger ex-
ceptionelle omstændigheder. Underskudsgrænsen gælder i udgangspunktet ved fremlæggel-
sen af finanslovforslaget for et givet år. På baggrund af de hensyn, der ligger bag bestem-
melserne i budgetloven, betyder det dog ikke, at der i perioden efter fremsættelsen af finans-
lovforslaget kan gennemføres tiltag med væsentlige negative konsekvenser for den struktu-
relle saldo for det pågældende finansår.   
 
Med afsæt i Danmarks Statistiks opgørelse af de faktiske underskud beregnes det strukturel-
le underskud til 1,7 pct. af BNP i 2010 og 0,2 pct. af BNP i 2013. Med Finansministeriets op-
gørelse bliver den strukturelle saldo således samlet set forbedret med ca. 1½ pct. af BNP fra 
2010 til 2013, hvilket er på linje med stramningskravet i Danmarks EU-henstilling. 
 
For det igangværende finansår – 2014 – er det strukturelle underskud aktuelt beregnet til 0,7 
pct. af BNP, og det strukturelle underskud er således øget med 0,2 pct. af BNP i forhold til 
vurderingen i december. Det reviderede skøn for 2014 afspejler primært den usikkerhed, der 
er forbundet med skønnene for skatteindtægterne og derigennem den strukturelle saldo. Her-
til kommer, at forsyningssikkerhedsafgiften ikke som oprindeligt planlagt gennemføres i 2014. 
Finanspolitikken for 2014 blev imidlertid planlagt inden for rammerne af budgetloven, og både 
ved fremsættelsen af finanslovforslaget for 2014 og vedtagelsen af finansloven for 2014 var 
den strukturelle saldo således i overensstemmelse med budgetlovens underskudsgrænse.  
 
For 2015 skønnes aktuelt et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP. Der er således frem 
mod finanslovforslaget for 2015 i august en meget lille margin til budgetlovens grænse. Fi-
nanspolitikken for 2015 fastlægges først endeligt i forbindelse med en aftale om finansloven 
for 2015.  
 
De beregnede strukturelle underskud i 2014 og 2015 afspejler blandt andet, at de loftsbelag-
te statslige udgifter til indkomstoverførsler i begge år ventes at ligge noget under det delloft, 
som blev fastlagt på baggrund af den mellemfristede fremskrivning i Danmarks Konvergens-
program 2013 og vedtaget i juni 2013. Opdateringer af fremskrivningsgrundlaget, herunder 
opdaterede skøn for de offentlige finanser og strukturelle forhold i økonomien, kan i praksis 
medføre, at vurderingen af den strukturelle saldo kan blive bedre eller værre end forudsat i 
det oprindelige forløb ved uændret politik. Hvis de loftsbelagte udgifter til indkomstoverførsler 
stiger inden for delloftets rammer, vil den strukturelle saldo isoleret set svækkes. 
 

6.2.1 Strukturel versus faktisk offentlig saldo 
Beregningen af den strukturelle saldo foretages ved, at den faktiske offentlige saldo korrige-
res for de udsving, der vurderes at følge af konjunkturerne og andre midlertidige forhold, her-
under blandt andet de ofte store midlertidige fluktuationer i indtægterne fra Nordsøen og pen-
sionsafkastskatten.1 
 
Tabel 6.3 viser den konkrete beregning af den strukturelle saldo i 2010-2015. Beregningen 
tager som nævnt afsæt i den faktiske saldo (1), som korrigeres for konjunktursituationens 
skønnede påvirkning af de offentlige finanser (2) og en række særlige posters afvigelse fra 
deres skønnede strukturelle niveauer (3-8). Korrektionen for udsving i de særlige poster af-

 

1 Metoden er beskrevet nærmere i Finansministeriets metode til beregning af strukturel saldo (tilgængelig på fm.dk) 
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spejler, at disse poster vurderes at afvige fra deres strukturelle niveau på en måde, der ikke 
er tæt knyttet til det sammenvejede konjunkturgab, der anvendes til konjunkturrensningen af 
den faktiske saldo. Det gælder eksempelvis de ofte store udsving i indtægterne fra Nordsøen 
og pensionsafkastskatten, som følger af udsving i oliepriser, renter og aktiekurser. Korrektio-
nerne er illustreret i figur 6.1-6.6, som viser de faktiske indtægter (netto) og de beregnede 
strukturelle/trendmæssige niveauer for de forskellige budgetposter.  
 
 

Tabel 6.3  
Fra faktisk til strukturel saldo  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pct. af BNP             

1. Faktisk saldo -2,7 -2,0 -3,9 -0,9 -1,4 -3,0 

Heraf bidrag til den faktiske saldo fra:             

2. Konjunkturgab -1,2 -1,4 -2,0 -2,1 -1,8 -1,6 

3. Selskabsskat1)  -0,5 -0,7 -0,5 -0,2 -0,1 -0,1 

4. Registreringsafgift  -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 

5. Pensionsafkastskat 1,1 1,1 1,3 -0,1 0,1 -0,2 

6. Nordsø-indtægter2) -0,1 0,2 0,2 -0,2 -0,3 -0,4 

7. Nettorentebetalinger -0,1 -0,1 0,0 0,2 -0,1 -0,2 

8. Specielle budgetposter3) 0,0 0,1 -1,7 1,7 1,6 -0,1 

9. Strukturel saldo (1-2-3-4-5-6-7-8) -1,7 -1,0 -1,0 -0,2 -0,7 -0,4 

                      

1) Eksklusive indtægter fra kulbrinteskatten og selskabsskat fra Nordsø-produktionen. 
2) Det strukturelle niveau for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er beregnet som et 7-års glidende 

gennemsnit af faktiske og skønnede provenuer. Gennemsnittet er aktuelt baseret på de forudsatte 
indtægter i 2020-planen (beskrevet i Vækstplan DK – Teknisk baggrundsrapport) justeret for holdbar-
hedsvirkningen af ændringer i de fremtidige provenuer. Den varige virkning af de opdaterede prove-
nuskøn er omtrent neutral i forhold til 2020-forløbet. 

3) Indeholder diverse drifts- og kapitaloverførsler (netto), herunder blandt andet offentlige overførsler 
til udlandet. Herudover indeholder posten korrektion for en række engangsforhold, som ikke påvir-
ker den strukturelle saldo. I 2010 korrigeres således for kapitaloverførsler vedrørende pensionsaf-
kastskatten samt for nettovirkningen på den offentlige saldo af de provenumæssige tidsforskydnin-
ger, der netto skønnes at følge af udbetalinger af SP-midler og ændrede pensionsindbetalinger 

  i forbindelse med Forårspakke 2.0 (netto 4,3 mia. kr. i 2010). I 2012 er der korrigeret for virkningen 
 af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag svarende til 28½ mia. kr. Endvidere er der korrigeret for 
 engangsindtægter på 25 mia. kr. i 2013 og 30 mia. kr. i 2014 afledt af adgangen til at omlægge kapital
 pensionsordninger. Afledt af skatterabatten vedrørende omlægning af eksisterende kapitalpensioner 
 anslås de ordinære indtægter at være fremrykket med henholdsvis 5 mia. kr. i 2013 og 3 mia. kr. i 
 2014 fra perioden 2015-19.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Eksempelvis beregnes det strukturelle underskud til 0,4 pct. af BNP i 2015 med udgangs-
punkt i et skønnet faktisk underskud på 3,0 pct. af BNP, hvoraf ca. 1,6 pct. af det faktiske un-
derskud vurderes at være konjunkturbetinget. Konjunkturbidraget i 2015 er lavere end i 2012-
14, hvilket skyldes, at både beskæftigelse og produktion gradvist er i bedring og dermed 
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gradvist bidrager mindre negativt til de offentlige finanser. Herudover korrigeres den faktiske 
offentlige saldo for udsving i de særlige poster, hvor fx Nordsø-indtægterne, pensionsafkast-
skatten og de offentlige nettorentebetalinger tilsammen vurderes at ligge ca. 0,8 pct. af BNP 
under det strukturelle niveau i 2015. 
 
Det bemærkes, at der som led i den løbende opdatering er metoden for beregning af de 
strukturelle niveauer for selskabsskat og registreringsafgift revideret, jf. boks 6.1. Genbereg-
ningen er samlet set omtrent neutral for den strukturelle saldo i 2014 og 2015. 
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Figur 6.1 
Selskabsskat (ekskl. kulbrinteskat mv.) 

Figur 6.2 
Registreringsafgift 

 

Figur 6.3 
Pensionsafkastskat  

Figur 6.4 
Nordsø-indtægter 

 

Figur 6.5 
Nettorenter (ekskl. udbytter fra Nordsø-fonden)  

Figur 6.6  
Specielle budgetposter 

 

Kilde: Egne beregninger. 
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Boks 6.1 
Strukturelt provenu fra registreringsafgiften og selskabsskatten 

Registreringsafgift 

Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det 

har, sammen med netop vedtagne skærpede EU-krav til bilers CO2-udledning frem mod 2021, givet anled-

ning til at nedjustere skønnet for det strukturelle provenu fra registreringsafgiften, selvom salget af nye biler 

er øget. 

 

Forskydningen mod mere brændstoføkonomiske biler har betydning for provenuet fra registreringsafgiften, 

da der gives et fradrag i registreringsafgiften afhængigt af bilens brændstoføkonomi. Fradraget for brænd-

stoføkonomi, som blev indført i forbindelse med omlægningen af registreringsafgiften i 2007, udgør 4.000 kr. 

for hver km. pr. liter, som en bil kører over hhv. 16 og 18 km. pr. liter for henholdsvis benzin- og dieselbiler. 

Omvendt er der et tillæg på 1.000 kr. for hver km. pr. liter, bilen kører under grænsen. Langt størstedelen af 

de nye benzindrevne personbiler får i dag fradrag i registreringsafgiften for brændstoføkonomi, jf. figur a. Der 

er et lignende billede for dieseldrevne personbiler. 

Det strukturelle provenu fra registreringsafgiften er beregnet ud fra en række forudsætninger om nybilsalget, 

bilernes størrelse og brændstoføkonomi mv., jf. dokumentationsnotat på www.fm.dk. Der sælges i dag for-

holdsvist mange biler i den lille klasse (51 pct. af det samlede nybilsalg i gennemsnit i 2010-12 mod ca. 37 

pct. i 2006). Frem mod 2020 antages, at der sker en vis tilpasning af sammensætningen af nybilsalget, så 

der igen købes lidt flere større biler. Den strukturelle sammensætning i nybilsalget antages at være nået i 

2020, hvor bilerne i den lille klasse udgør 45 pct. af det samlede nybilsalg. De solgte biler antages gradvist 

at blive mere brændstoføkonomiske frem mod 2021, hvor de skærpede EU-krav til bilernes CO2-udledning 

netop opfyldes. Udviklingen i det samlede bilforbrug skønnes at følge udviklingen i privatforbrug af køretøjer 

i Konvergensprogram 2014.  

Beregnes det strukturelle provenu fra registreringsafgiften på baggrund af de opdaterede forudsætninger, 

skønnes provenuet at udgøre ca. 0,9 pct. af BNP i 2020, jf. figur b. Det er en nedjustering på ca. 0,3 pct. po-

int i forhold til det forudsatte i Konvergensprogram 2014.  I 2014 og 2015 skønnes det strukturelle provenu at 

udgøre ca. 1 pct. af BNP. Det strukturelle provenu i pct. af BNP er højere i 2014 og 2015 end i 2020, idet bi-

lernes brændstoføkonomi forbedres frem mod 2021, hvor EU-kravene opfyldes. 
 

Figur a 
Nyregistrerede benzindrevne personbiler 
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Figur b 
Provenu fra registreringsafgiften 
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Anm.: I figur b er provenuet fra registreringsafgift inkl. salg af nummerplader. 
Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Konvergensprogram 2014 og egne beregninger. 



Kapitel 6 Offentlige finanser og finanspolitik 
 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2014 170 

Boks 6.1 (fortsat) 
Strukturelt provenu fra registreringsafgiften og selskabsskatten 

Selskabsskat 
Det strukturelle provenu fra selskabsskatten (ekskl. selskabsskat af kulbrintevirksomhed og kulbrinteskat, 
som indgår i Nordsø-indtægter) er hidtil beregnet på baggrund af et historisk gennemsnit som andel af brut-
tonationalproduktet (BNP) for perioden 1995-2005 efter korrektion for udsving i tab og hensættelser i den fi-
nansielle sektor.  Allerede i 2012, der fortsat var præget af lav aktivitet samt en relativt lav selskabsskattebe-
taling fra fx banksektoren, lå det faktiske provenu (ekskl. Nordsø) over det hidtidige strukturelle niveau, jf. fi-
gur c. På den baggrund og i lyset af, at det faktiske provenu også op til det seneste konjunkturtilbageslag 
over en længere årrække lå over det hidtidige strukturelle niveau, er der foretaget en genberegning heraf. 

Afhængigt af længden af den historiske periode, der lægges til grund i forbindelse med opgørelsen af det 
strukturelle niveau for provenuet fra selskabsskatten, kan andelen af BNP opgøres til mellem 2,40 og 2,46 i 
2014, jf. eksemplerne i tabel a. I forbindelse med genberegningen er det valgt at basere det strukturelle pro-
venu på den i gennemsnit konjunkturneutrale periode 2000-2012. Samtidig korrigeres der fortsat for udsving 
i tab og hensættelser i den finansielle sektor. 

I forbindelse med genberegningen er der endvidere taget højde for, at bruttoværditilvæksten i selskaber 
(ekskl. branchen råstofudvinding) bedre end BNP afspejler værdiskabelsen i de virksomheder, som betaler 
selskabsskat (ekskl. selskabsskat af kulbrintevirksomheder). Det skal blandt andet ses i lyset af, at fx en-
keltmandsvirksomheder i husholdningssektoren, der ikke er selskabsskattepligtige, og kulbrintevirksomhe-
der (approksimeret ved branchen råstofudvinding) ikke indgår i BVT i selskaber ekskl. råstofudvinding, men 
indgår i BNP.  

Det opgjorte strukturelle provenu fra selskabsskatten på baggrund af det historiske gennemsnit korrigeres 
over perioden frem til 2020 for virkningen af endnu ikke fuldt indfasede diskretionære skattepolitiske initiati-
ver. Herunder afspejler det faldende strukturelle niveau over perioden, jf. figur c, primært nedsættelsen af 
selskabsskattesatsen med Aftaler om Vækstplan DK, april 2013.  

Det genberegnede niveau for det strukturelle provenu fra selskabsskatten (ekskl. Nordsø) udgør således 
henholdsvis godt 2,4 pct. af BNP og godt 2,3 pct. af BNP i 2014 og 2015. 

 

Figur c 
Provenu fra selskabsskat (ekskl. selskabsskat 
af kulbrintevirksomhed mv). 
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Tabel a 
Strukturelt provenu ved forskellige historiske 
gennemsnit inkl. virkning af diskretionær poli-
tik 

Pct. af BNP 2014 2015 2020 

Tidligere  
strukturelt niveau 

2,16 2,08 1,94 

    
Strukturelt niveau  
(ud fra historiske gennemsnit som andel af BVT) 

1993-2012 2,40 2,32 2,20 

1995-2012 2,46 2,37 2,24 

2000-2012  
(nyt niveau) 2,42 2,33 2,22 

 

Anm.: I figur c tages der udgangspunkt i det historiske gennemsnit for provenuet fra selskabsskatten over 
perioden 2000-2012 opgjort som andel af BVT i selskaber ekskl. råstofudvinding. Det historiske 
forløb er korrigeret således, at provenuvirkningen af bankernes tab og hensættelser i enkeltår svarer 
til det gennemsnitlige over perioden. Beregningsgrundlaget er i 2012 baseret på Skatteministeriets 
regnskabstal, som foreløbigt er opgjort til 2,2 pct. af BNP, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2013. 
Danmarks Statistiks opgørelse af provenuet fra selskabsskatten vil afvige fra dette niveau frem til 
næste revision af nationalregnskabstallene vedrørende 2012. 

Kilde: Danmarks Statistik, Skatteministeriet og relevante lovforslag samt egne beregninger. 
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6.2.2 År til år ændring i den strukturelle saldo 
Niveauet for den strukturelle saldo i et enkelt år og ændringen i den strukturelle saldo fra år 
til år er behæftet med usikkerhed. Ændringen i den strukturelle saldo fra 2013-15 kan 
skønsmæssig dekomponeres på baggrund af bidraget fra finanspolitikken målt ved de direk-
te provenuer, samt ændringer i en række strukturelle forhold, jf. tabel 6.4.  
 
Den strukturelle saldo forbedres med 0,8 pct. af BNP fra 2012 til 2013, hvilket kan henføres 
til konsolideringen af finanspolitikken med henblik på at efterleve stramningskravet i EU-
henstillingen. Heri indgår et bidrag fra fremrykket provenu fra pensionsbeskatningen i forbin-
delse med Aftale om skattereform (2012) på godt 0,3 pct. af BNP, som ikke påvirker den 
økonomiske aktivitet.  
 

Tabel 6.4 
År til år ændring i den strukturelle offentlige saldo 

Pct. af BNP 2012 2013 2014 2015 

Strukturel saldo -1,0 -0,2 -0,7 -0,4 

Ændring i strukturel saldo 0,8 -0,5 0,3 

     

Bidrag til ændring:     

Provenuer fra finanspolitikken1) 0,9 -0,6 0,5 

Strukturel beskæftigelse 0,1 0,2 0,0 

Registreringsafgift 0,0 0,0 0,0 

Pensionsafkastskat 0,0 0,0 0,0 

Nordsø-indtægter 0,0 0,0 -0,1 

Nettorentebetalinger 0,0 0,0 0,0 

Specielle budgetposter 0,0 0,0 0,0 

Strukturel produktivitetsvækst2) -0,2 -0,1 -0,1 

Andre forhold3) 0,0 0,0 0,0 

                                   

1) Baseret på de direkte provenuer til finanseffektberegningen, dog er de skattepligtige overførsler her 
opgjort efter skat.  

2)  Provenuerne fra finanspolitikken er blandt andet opgjort i forhold til en forudsat produktivitets-
vækst på 1¼ pct. af BNP årligt. I 2013-15 er den underliggende produktivitetsvækst imidlertid lave-
re. Opgjort i forhold til den underliggende produktivitetsvækst svarer provenuvirkningerne af fi-
nanspolitikken til 0,7 pct. af BNP i 2013, -0,7 pct. af BNP i 2014 og 0,4 pct. af BNP i 2015. 

3)  Herunder blandt andet ændringer i efterspørgselssammensætningen, forskydninger i pensionsind- og 
udbetalinger samt husholdningernes nettokapitalindkomster mv. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
Fra 2013 til 2014 reduceres den strukturelle saldo med 0,5 pct. af BNP, hvilket navnlig kan 
henføres til finanspolitikken målt ved de direkte provenuer. De direkte provenuer i 2014 af-
spejler blandt andet skatte- og afgiftsnedsættelser i Vækstplan DK og de fremrykninger, der 
er aftalt med finansloven for 2014. Hertil kommer en realvækst i det offentlige forbrug på 1,2 
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pct. baseret på de offentlige budgetter. Fra 2014 til 2015 forbedres den strukturelle saldo 
med 0,3 pct. af BNP, hvilket overvejende afspejler forudsætningerne finanspolitikken. Bidra-
get til forbedringen af den strukturelle saldo i 2015 skal blandt andet ses i lyset af en gradvis 
normalisering af det offentlige investeringsniveau i forhold til det høje niveau i 2014. Hertil 
kommer fortsat lave pris- og lønstigninger i udgifterne til offentligt forbrug. 
 
 

6.3 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
 
Udviklingen i aktivitetsbidraget fra finanspolitikken og øvrige initiativer skal ses i sammen-
hæng med konjunktursituationen. I takt med at den økonomiske fremgang tager fart, er der 
behov for gradvist at normalisere den lempelige finanspolitik, herunder så udgifterne nærmer 
sig de niveauer, der er planlagt i 2020-fremskrivningen, og som er i overensstemmelse med 
finanspolitisk holdbarhed, jf. kapitel 1. 
 
Finanspolitikken har gennem den økonomiske krise været fastlagt med henblik på at under-
støtte vækst og beskæftigelse mest muligt inden for de gældende finanspolitiske rammer. 
Samlet set skønnes finanspolitikken og de øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 
2012 at øge BNP-niveauet med 0,2 pct. i 2014, hvilket er på linje med aktivitetsbidraget i 
2013, jf. tabel 6.5.  
 
Den skønnede aktivitetsvirkning beregnes på baggrund af virkningen af finanspolitikken samt 
virkningen fra en række øvrige investeringer. De øvrige investeringer følger af politiske afta-
ler, men er ikke en del af de offentlige finanser i nationalregnskabet og indgår dermed heller 
ikke i finanseffekten. Den skønnede aktivitetsvirkning af de initiativer, der ligger uden for fi-
nanseffekten, er behæftet med større usikkerhed end beregningen af selve finanseffekten. 
Aktivitetsbidraget er beregnet på baggrund af virkningerne af finanspolitikken og de øvrige til-
tag fra og med 2012 og måler således udviklingen i forhold til det lempelige niveau i 2011.  
 
Aktivitetsvirkningen i 2015 skal ses i sammenhæng med den forventede fremgang i økono-
mien, hvor BNP-væksten forventes at tiltage fra 1,4 pct. i 2014 til 2,0 pct. i 2015. I takt med at 
opsvinget styrkes, vil der være behov at gradvist at trække den lempelige finanspolitik tilbage, 
således at udgiftsniveauerne nærmer sig de planlagte niveauer i 2020, som er afstemt med 
finanspolitisk holdbarhed. Aktivitetsbidraget i 2015 fra finanspolitikken og de øvrige tiltag fra 
og med 2012 skal således blandt andet ses i lyset af aftagende virkninger af tidligere lempel-
ser, og at det offentlige investeringsniveau gradvist tilpasses nedad mod et mere holdbart ni-
veau i forhold til de høje offentlige investeringsniveauer i 2012-14. Herudover er der også 
med fx investeringsvinduet og BoligJobordningen fremrykket private investeringer til 2013 og 
2014 fra 2015, hvilket alt andet lige reducerer aktivitetsbidraget af finanspolitikken i 2015. 
Den endelige finanspolitik for 2015 fastlægges i forbindelse med økonomiaftalerne med 
kommuner og regioner i juni 2014 og finanslovaftalen for 2015 og kan derfor afvige fra det, 
der lægges til grund i fremskrivningen.  
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Tabel 6.5 
Aktivitetsvirkning af finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag fra og med 2012 

 2013 2014 2015 

Pct. af BNP Dec. Maj Dec. Maj Dec. Maj 

Bidrag til BNP-niveau fra finanspolitik og øvrige tiltag i alt 0,2 0,2 0,4 0,2 0,0 -0,2 

Finanspolitik -0,1 -0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,5 

- heraf finanseffekt inkl. flerårige virkninger -0,4 -0,5 -0,1 -0,3 -0,3 -0,4 

- heraf øvrig finanspolitik 1)   0,3 0,3 0,1 0,1 -0,1 -0,1 

Øvrige investeringer 2) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 

       

Bidrag til BNP-vækst fra finanspolitik og øvrige tiltag i alt  0,0 -0,1 0,2 0,1 -0,5 -0,4 

- heraf etårig finanseffekt -0,4 -0,5 0,4 0,4 -0,2 -0,2 

                    

Anm.: De flerårige effekter er opgjort som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken mv. fra og med 2012.      
Afrunding kan betyde, at totalen kan afvige fra summen af de enkelte aktivitetsbidrag i tabellen. 
Den etårige finanseffekt er påvirket af lærerkonflikten i 2. kvartal 2013, der bidrager til at reducere 
den offentlige beskæftigelse i nationalregnskabet med ca. 4.000 personer på årsbasis i 2013. 

1)  Øvrig finanspolitik indregner et merbidrag fra investeringsvinduet, BoligJobordningen og selskabs-
skattelettelsen i forbindelse med Vækstplan DK, som ligger udover den direkte provenuvirkning af 
ordningerne, som indgår i finanseffektberegningen. Der henvises til Vækstplan DK – Teknisk bag-
grundsrapport for beregningsforudsætningerne vedrørende aktivitetsvirkninger af BoligJobordningen 
og selskabsskattelettelsen. 

2)  Øvrige investeringer dækker over investeringer som følger af energiaftalen, politisk aftalte stigninger 
samt fremrykninger af renovering af almene boliger i regi af Landsbyggefonden, et løft af klimainve-
steringer på spildevandsområdet i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2013 
samt fremrykning af aktiviteter i Femern-Bælt som aftalt i forbindelse med Vækstplan DK.  

Kilde: Danmarks Statistik og egen beregninger. 
 
I forhold til vurderingen i december er virkningen på BNP-niveauet nedjusteret med 0,2 pct. af 
BNP i 2014 og 2015, hvilket navnlig kan henføres til et lavere flerårigt aktivitetsbidrag fra det 
offentlige varekøb i 2013. Herudover er aktivitetsbidraget fra de øvrige investeringer i 2014 
og 2015 påvirket af et nedjusteret bidrag fra klimainvesteringer på spildevandsområdet. 
 
Finanspolitikken og de øvrige initiativer vurderes at øge den private beskæftigelse med ca. 
9.000 personer i 2014 i forhold til en situation, hvor der havde været ført neutral finanspolitik 
(målt ved nulpunkterne i finanseffektberegningen) i perioden. Inklusive en tilpasning i den of-
fentlige beskæftigelse i forhold til 2011 (efter forudgående store stigninger i den offentlige be-
skæftigelse) skønnes virkningen på den samlede beskæftigelse at udgøre ca. 4.500 personer 
i 2014. I 2015 er virkningen på den samlede beskæftigelse omtrent neutral med det opdate-
rede grundlag.  
 
Den planlagte finanspolitik skal ses i sammenhæng med, at pengepolitikken fortsat er særde-
les lempelig og renterne meget lave. Faldet i renterne siden finanskrisen i 2008 bidrager til at 
understøtte vækst og beskæftigelse. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik er med til 
at fastholde tilliden til dansk økonomi og bidrager dermed til de historisk lave renter. 
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6.4 De offentlige udgifter 
 
Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes gradvist reduceret fra ca. 56 pct. af BNP i 2013 til 
ca. 54¾ pct. af BNP i 2015, jf. tabel 6.6.  
 
Det offentlige forbrugstryk skønnes reduceret fra ca. 28¼ pct. af BNP i 2013 til knap 28 pct. 
af BNP i 2015. Det afspejler primært en afdæmpet udvikling i de nominelle offentlige for-
brugsudgifter, herunder som følge af en moderat lønstigningstakt i lyset af de offentlige over-
enskomster fra foråret 2013, samt virkningen af Aftaler om Vækstplan DK.  
 
Sammenlignet med skønnet i decembervurderingen er de offentlige forbrugsudgifter nedju-
steret med 2 mia. kr. i 2014 i lyset af et forventet lavere statsligt forbrug. På den baggrund er 
realvæksten i det offentlige forbrug nedjusteret med 0,3 pct.-point til 1,2 pct. i 2014. I 2015 er 
det nominelle offentlige forbrug nedjusteret med 1¾ mia. kr. i forhold til skønnet i december 
som følge af lavere forventet pris- og lønudvikling. Den skønnede realvækst i de offentlige 
forbrugsudgifter er opjusteret fra 0,6 pct. til 0,9 pct. i 2015, hvilket primært kan henføres til de 
lavere offentlige forbrugsudgifter i 2014. 
 

Tabel 6.6 
De offentlige udgifters sammensætning 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pct. af BNP        

Offentlige udgifter (udgiftstryk)1) 56,8 56,3 56,4 58,1 56,0 55,6 54,7 

Primære udgifter 54,6 54,2 54,2 56,1 54,1 54,0 53,1 

 - offentligt forbrug 29,8 29,0 28,4 28,5 28,2 28,1 27,9 

 - offentlige investeringer2) 2,1 2,1 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1 

 - indkomstoverførsler 17,0 17,3 17,4 17,7 17,6 17,5 17,3 

 - subsidier 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 

 - øvrige primære udgifter 3,1 3,3 3,6 5,0 3,3 3,3 3,3 

Renteudgifter 2,2 2,1 2,2 2,0 1,8 1,6 1,6 

                                         

1)  Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. 
Danmarks Statistik henfører fx indtægter fra salg af varer og tjenester, der indgår i det offentlige for-
brug, til de offentlige indtægter, mens det samlede offentlige forbrug indgår på udgiftssiden i tabel-
len. 

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

 
De offentlige investeringers andel af BNP skønnes at aftage fra 2,3 pct. i 2013 til 2,1 pct. i 
2015. Det skal ses i sammenhæng med et fortsat ekstraordinært højt investeringsniveau i 
2013 som følge af fremrykninger af en række anlægsprojekter i medfør af kickstarten og afta-
len mellem regeringen og KL om at veksle kommunale serviceudgifter til anlægsudgifter i 
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2013. Med det planlagte offentlige investeringsniveau i 2014 fastholdes de offentlige investe-
ringer på et højt niveau, som ligger mærkbart over det historiske gennemsnit for perioden 
1990-2011. I forlængelse af det høje niveau i de foregående år er der forudsat en tilpasning 
af de offentlige investeringer i 2015 til et niveau lidt over det historiske gennemsnit. Normali-
seringen af niveauet for de offentlige investeringer skal ses i sammenhæng med, at det sam-
lede investeringsniveau understøttes af markante investeringer i offentlige virksomheder og 
selskaber mv., som er politisk initierede, men som i nationalregnskabet indgår i de private in-
vesteringer. Det drejer sig blandt andet om investeringerne i Femern Bælt og metroen.  
 
De offentlige udgifter til indkomstoverførsler skønnes at falde fra godt 17½ pct. af BNP i 2013 
til omtrent 17¼ pct. af BNP 2015. Det afspejler blandt andet faldende udgifter til arbejdsløs-
hedsdagpenge i lyset af den gradvise bedring af konjunkturerne og kontanthjælpsreformen, 
der isoleret set reducerer udgifterne til indkomstoverførsler fra 2014. Hertil kommer faldende 
udgifter til efterløn, hvilket skal ses i sammenhæng med færre årgange på efterlønsordningen 
som følge af forkortelsen af efterlønsperioden med ½ år i både 2014 og 2015. I modsat ret-
ning trækker stigende udgifter til folkepension i lyset af den demografiske udvikling og (svagt) 
stigende udgifter til SU afledt af større studieoptag.  
 
De øvrige primære udgifter ventes at udgøre ca. 3¼ pct. af BNP i 2014 og 2015, hvilket er på 
linje med udgifternes andel af BNP i 2013.  
 
De offentlige renteudgifter skønnes at blive reduceret fra 1¾ pct. af BNP i 2013 til godt 1½ 
pct. af BNP i 2015. Udviklingen i de offentlige renteudgifter skal blandt andet ses i sammen-
hæng med det lave renteniveau, der både reducerer rentebetalingerne i forbindelse med op-
tagelse af ny gæld og refinansiering af den eksisterende gæld.  
 
 

6.5 De offentlige indtægter 
 
Det offentlige indtægtstryk skønnes at falde fra godt 55 pct. af BNP i 2013 til ca. [51¾] pct. af 
BNP i 2015, jf. tabel 6.7. Udviklingen i det samlede indtægtstryk dækker både over et fald i 
det målte skattetryk, som primært følger af en forventet normalisering af indtægterne fra per-
sonskatterne, og faldende offentlige renteindtægter, jf. nærmere nedenfor. Den forventede 
udvikling i de offentlige indtægter opgjort i mia. kr. kan findes bilagstabel B.22.  
 
Personskatteindtægterne er i 2013 og 2014 særligt påvirket af engangsprovenuer fra omlæg-
ning af eksisterende kapitalpensioner til alderspensionsordningen. Engangsprovenuerne ud-
gjorde 28,5 mia. kr. i 2013 og skønnes at udgøre 30 mia. kr. i 2014. Hertil kommer yderligere 
midlertidige indtægter fra fremrykning af ordinære indfrielser af kapitalpensioner på skøns-
mæssigt henholdsvis 5 mia. kr. i 2013 og 3 mia. kr. i 2014. Personskatteindtægterne er såle-
des midlertidigt forøget med ca. 1,8 pct. af BNP i 2013 og skønnes øget med 1,7 pct. af BNP 
i 2014. 
 
De offentlige indtægter fra arbejdsmarkedsbidraget er foreløbigt opgjort til 4,5 pct. af BNP. 
Provenuet fra arbejdsmarkedsbidraget skønnes at udgøre en ret stabil andel af BNP i 2013-
15.  
 
 



Kapitel 6 Offentlige finanser og finanspolitik 
 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2014 176 

Tabel 6.7  
De offentlige indtægters sammensætning 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pct. af BNP       

Personskatter mv.1) 20,4 20,5 20,7 23,2 22,7 20,8 

Arbejdsmarkedsbidrag 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 

Pensionsafkastskat 2,1 2,1 2,4 1,0 1,3 0,9 

Selskabsskatter 2,8 2,8 3,0 3,3 3,2 3,0 

- heraf ekskl. kulbrinteskat og kulbrintevirksomhed 1,9 1,7 1,9 2,3 2,3 2,2 

Moms 9,8 9,9 10,0 9,8 9,9 9,9 

Øvrige indirekte skatter 7,0 7,0 6,9 7,0 6,9 7,0 

Øvrige skatter2) 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 

Skattetryk 47,7 47,9 48,4 49,6 49,2 46,9 

Renteindtægter3) 1,6 1,6 1,6 1,5 1,0 1,0 

Øvrige indtægter4) 4,3 4,8 4,3 3,9 3,9 3,9 

Told mv. til EU5) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Indtægtstryk 53,6 54,3 54,2 55,1 54,2 51,7 

       

Memopost       

Nordsø-indtægter6) 1,4 1,7 1,5 1,1 1,0 0,8 

             

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

2) Øvrige skatter indeholder bidrag til sociale ordninger (a-kassebidrag, efterlønsbidrag mv.). 
3) Inklusive udbytter og Nationalbankens overskud. 
4) Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- og kapi-

taloverførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt imputerede (beregnede) indtægter i form 
af bruttorestindkomst og bidrag til tjenestemandspensioner. Endvidere indgår statens indtægter fra 
overskudsdeling og statsdeltagelse i forbindelse med olie- og gasindvinding i Nordsøen. 

5) Ifølge nationalregnskabsprincipperne kategoriseres disse indtægter som skatter og indgår derfor i 
skattetrykket, men da indtægterne tilfalder EU, indgår de ikke i indtægtstrykket. 

6) De samlede Nordsø-indtægter udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, olie-
rørledningsafgift mv. (til og med 2013), overskudsdeling (til og med 2012) og udbytter fra Nordsø-
fonden (fra og med 2012). Nordsø-indtægterne indgår i selskabsskatter, afgifter, øvrige indirekte 
skatter, renteindtægter (fra og med 2012) og øvrige indtægter (til og med 2012). 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Provenuet fra pensionsafkastskatten er foreløbigt opgjort til 1,0 pct. af BNP i 2013, hvilket er 
et markant fald set i forhold til de ekstraordinært høje provenuer de foregående år2. Det lave-
re provenu skal blandt andet ses i lyset af, at stigende renter gennem 2013 typisk har med-
ført et kurstab på obligationer og derivater. I modsat retning trak, at afkastet på aktier gen-
nem 2013 var højere end hvad gennemsnitligt kan forventes. Fra det fortsat meget lave ni-
veau forventes renterne at være svagt stigende, hvorfor værdien af pensionsselskabernes 
obligationer og afledte aktiver skønnes at være faldende frem til og med 2015. Provenuet fra 
pensionsafkastskatten ventes på den baggrund med betydelig usikkerhed reduceret til ca. 
0,9 pct. af BNP i 2015.3 
 
Provenuet fra øvrige selskabsskatter (dvs. eksklusive selskabsskat af kulbrintevirksomhed og 
kulbrinteskat, som indgår i Nordsø-indtægterne) er foreløbig opgjort til ca. 2,3 pct. af BNP i 
2013. Med betydelig usikkerhed skønnes indtægterne at udgøre ca. 2,3 og 2,2 pct. af BNP i 
hhv. 2014 og 2015. Selskabsskatteprovenuets lavere skønnede andel af BNP i 2015 end i 
2014 skal primært ses i lyset af nedsættelsen af selskabsskattesatsen i forbindelse med Afta-
ler om Vækstplan DK. 
 
Indtægterne fra de indirekte skatter, som omfatter momsprovenuet og indtægter fra forskelli-
ge punktafgifter mv., udgør en omtrent uændret andel af BNP fra 2013 til 2015. Indtægterne 
fra moms udgør omkring 9,9 pct. af BNP, mens øvrige indirekte skatter udgør ca. 7 pct. af 
BNP. De øvrige indirekte skatter omfatter primært punktafgifter i form af blandt andet energi- 
og miljøafgifter samt afgifter på nydelsesmidler, cigaretter og spiritus. Hertil kommer blandt 
andet registreringsafgift, kommunale ejendomsskatter (primært grundskyld), erhvervenes 
vægtafgift på biler og lønsumsafgift. 
 
Nordsø-indtægterne kan foreløbigt opgøres til ca. 1,1 pct. af BNP i 2013. Med betydelig usik-
kerhed skønnes indtægterne at udgøre ca. 1,0 og 0,8 pct. af BNP i henholdsvis 2014 og 
2015. Udviklingen i statens indtægter fra aktiviteterne i Nordsøen er i høj grad påvirket af 
ændringer i produktionen og af ændringer i olieprisen (opgjort i kroner). Et forventet fald i 
olieproduktionen fra 2013 til 2014 og et yderligere fald fra 2014 til 2015 reducerer isoleret set 
statens indtægter. I samme retning trækker fra 2013 til 2014 en forventet stigning i produkti-
onsomkostningerne og et forventet fald i olieprisen (opgjort i kroner). Omvendt øges statens 
indtægter isoleret set som følge af en forventet stigning i olieprisen (opgjort i kroner) fra 2014 
til 2015. 
 
De offentlige renteindtægter (inkl. udbytter fra Nordsøen) skønnes at blive reduceret fra ca. 
1½ pct. af BNP i 2013 til 1 pct. af BNP i 2015. Udviklingen i de offentlige renteindtægter (in-

 

2 Provenuet fra pensionsafkastskatten i 2013 er nedjusteret med 22 mia. kr. i forhold til decembervurderingen. 
Det lavere forventede provenu fra pensionsafkastskatten vedrørende indkomståret 2013 end skønnet i forbindel-
se med Økonomisk Redegørelse, december 2013 afspejler et markant lavere faktisk afkast i pensionssektoren end tid-
ligere forventet. Det skal ses i lyset af, at regnskaber fra pensionsselskaberne peger i retning af dels et lavere af-
kast på sektorens aktieportefølje end forventet, dels et større tab på sektorens obligationer og derivatportefølje 
3 Provenuet fra pensionsafkastskatten varierer meget fra år til år og afhænger blandt andet af udviklingen i aktie-
kurser og renter, der er bestemmende for obligationskurserne samt afkastet på de afledte aktiver (derivater). 
Grundlaget for pensionsafkastskatten opgøres efter et lagerprincip. Det betyder, at urealiserede kapitalgevinster i 
pensionskasserne også beskattes, ligesom skatteværdien af urealiserede tab kan trækkes fra. Da udsvingene på de 
finansielle markeder generelt er store, og den samlede pensionsformue er betydelig, vil provenuskønnet for pen-
sionsafkastskatten være behæftet med markant usikkerhed.  



Kapitel 6 Offentlige finanser og finanspolitik 
 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2014 178 

klusive udbytter) kan blandt andet henføres til et forventet fald i Den Sociale Pensionsfonds 
renteindtægter samt lavere udbytter fra Nordsøen. Herudover ventes der faldende indtægter 
fra Kreditpakken (Bankpakke II) i takt med pengeinstitutternes løbende tilbagebetaling af de 
af staten ydede kapitalindskud 
 
 

6.6 Den offentlige gæld 
 
Den offentlige ØMU-gæld ventes at falde fra 44,5 pct. af BNP ved udgangen af 2013 til 42,9 
og 43,5 pct. af BNP i henholdsvis 2014 og 2015, jf. tabel 6.8. Faldet i ØMU-gældskvoten i 
2014 sker på trods af et offentligt underskud og skal ses i sammenhæng med, at både sta-
tens og fondenes indestående i Nationalbanken samt Den Sociale Pensionsfonds beholdning 
af realkreditobligatione forventes reduceret med 35½ mia. kr. i løbet af 2014. Da statens kon-
to og fondenes beholdning af realkreditobligationer og likvide midler ikke indgår i ØMU-
gælden, medfører et fald i disse beholdninger alt andet lige at ØMU-gælden forbedres, jf. 
boks 6.2. Det skønnede offentlige underskud i 2015 bidrager til en stigning i ØMU-gælden til 
43,5 pct. af BNP i samme år. I kraft af den forudsatte økonomiske fremgang i 2015 stiger 
ØMU-gældskvoten kun moderat. 
 

Tabel 6.8 
Oversigt over den offentlige gæld, ultimo året 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pct. af BNP       

Offentlig nettogæld1) -1,6 2,6 7,5 5,9 7,2 9,9 

ØMU-gæld 42,8 46,4 45,4 44,5 42,9 43,5 

   

Mia. kr.   

Offentlig nettogæld1) -27,9 47,4 136,4 109,6 136,3 194,7 

ØMU-gæld 752,8 831,1 828,1 826,9 817,7 858,9 

                     

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

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 
Den offentlige nettogæld udgjorde 5,9 pct. af BNP ved udgangen af 2013, jf. tabel 6.8. Med 
afsæt i de skønnede offentlige underskud på 1,4 og 3,0 pct. af BNP i henholdsvis 2014 og 
2015 forventes nettogælden forøget til 9,9 pct. af BNP ved udgangen af 2015.  
 
Skønnene for nettogælden i 2014-15 er usikre, idet udviklingen i nettogælden ud over under-
skuddene på den offentlige saldo også afhænger af kursreguleringer på det offentliges akti-
ver og passiver. Den offentlige nettogæld opgøres således til markedsværdi, mens ØMU-
gælden (og statsgælden) opgøres til nominel værdi.  
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Boks 6.2 
Centrale opgørelser af den offentlige gæld 

Der sondres normalt mellem tre opgørelser af den offentlige gæld: ØMU-gælden, statsgælden og den of-

fentlige nettogæld. De forskellige gældsbegreber afviger fra hinanden med hensyn til opgørelsesmetoder og 

afgrænsningen af den offentlige sektor.  

 

ØMU-gælden – der dækker stat, kommuner, amter/regioner samt sociale kasser og fonde – bruges i forbin-

delse med EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. Gældskriteriet indebærer, at ØMU-gældens andel af BNP som 

udgangspunkt ikke må overstige 60 pct. Danmark overholder aktuelt dette mål med en bred sikkerhedsaf-

stand, idet ØMU-gælden ligger nogenlunde stabilt i omegnen af 45 pct. af BNP i disse år. ØMU-gælden om-

fatter primært den udestående obligationsgæld. Det indebærer, at den del af de offentlige underskud, som 

finansieres ved træk på statens indestående i Nationalbanken i stedet for ved obligationsudstedelse, ikke 

påvirker ØMU-gælden.  

 

Statsgælden omfatter udelukkende statens gæld og dermed ikke gælden i de øvrige offentlige delsektorer. 

Forvaltningen af statens gæld varetages af Danmarks Nationalbank. Ændringer i statens indestående i Na-

tionalbanken indgår direkte i opgørelsen af statsgælden. Det betyder – i modsætning til ØMU-gælden – at 

uanset om statens underskud finansieres via obligationsudstedelse eller træk på statens konto i National-

banken, så påvirkes statsgælden. Udviklingen i statsgælden er beskrevet i Budgetoversigt 1, maj 2014. 

 

ØMU-gælden (og i et vist omfang også statsgælden) er såkaldte bruttogældsstørrelser, der primært omfat-

ter den finansielle passivside. Nettogælden inddrager derimod både finansielle aktiver og passiver. Netto-

gælden i stat, kommuner og regioner er udgangspunktet for beregningerne af de offentlige finansers lang-

sigtede holdbarhed. 
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Tabel B.1  
Efterspørgsel, import og produktion 

 
 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
 Mia. kr. Mængder, pct. Priser, pct. 
Privat forbrug 905,1 929,5 963,0 0,0 1,7 2,0 1,0 1,0 1,6 

Offentligt forbrug1) 524,5 535,9 549,8 0,8 1,2 0,9 0,1 1,0 1,7 

Offentlige investeringer2) 43,6 44,1 41,0 0,5 0,7 -7,9 -0,4 0,5 0,9 

Boliginvesteringer 73,8 77,0 80,2 -5,0 3,3 2,2 0,6 1,0 1,9 

Faste erhvervsinvesteringer 204,7 210,4 226,2 4,8 0,7 6,0 -0,4 2,0 1,4 

I alt indenlandsk efterspørgsel 
ekskl. lagerændringer 1.751,1 1.796,5 1.860,2 0,4 1,5 1,9 0,5 1,1 1,6 

Lagerændringer3) 1,8 2,6 3,4 0,2 0,0 0,0   

I alt indenlandsk efterspørgsel 1.752,9 1.799,1 1.863,6 0,6 1,5 1,9 0,5 1,1 1,6 

Eksport af varer og tjenester 1.020,9 1.062,8 1.128,2 1,2 3,8 4,8 0,8 0,3 1,3 

Samlet efterspørgsel 2.773,8 2.861,9 2.991,9 0,8 2,4 3,0 0,6 0,8 1,5 

Import af varer og tjenester 915,9 957,5 1.017,8 1,7 4,3 4,9 -0,8 0,2 1,3 

Bruttonationalprodukt 1.858,0 1.904,5 1.974,0 0,4 1,4 2,0 1,4 1,1 1,6 

Produktskatter, netto 253,8 260,0 270,8   

Bruttoværditilvækst 1.604,1 1.644,4 1.703,3 0,4 1,7 1,8 1,5 0,8 1,7 

Heraf i private byerhverv4) 1.025,0 1.059,7 1.108,4 1,5 2,4 2,6 2,1 1,0 1,9 

    

Anm.: Opdelingen i mængde- og priskomponenter er foretaget på grundlag af en fastprisberegning i fore-
gående års priser. Tallene angiver den procentvise stigning i forhold til året før. 

1) I den mængdemæssige opgørelse af det offentlige forbrug er beskæftigelsen baseret på antallet af 
udførte arbejdstimer. 

2) De offentlige investeringer er ekskl. det offentlige nettokøb af bygninger, hvorfor tallet vil afvige fra 
tabel B.9s opgørelse af de offentlige investeringer. 

3) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringerne i forhold til BNP. 
4) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.2  
Nøgletal for den internationale økonomi – BNP og forbrugerpriser 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
BNP 
Realvækst, pct. 
EU28 -4,5 2,0 1,6 -0,4 0,1 1,6 2,0 

Euroområdet -4,5 1,9 1,6 -0,7 -0,4 1,2 1,7 

Tyskland -5,1 4,0 3,3 0,7 0,4 1,8 2,0 

Frankrig -3,1 1,7 2,0 0,0 0,2 1,0 1,5 

Italien -5,5 1,7 0,4 -2,4 -1,9 0,6 1,2 

Spanien -3,8 -0,2 0,1 -1,6 -1,2 1,1 2,1 

Holland -3,7 1,5 0,9 -1,2 -0,8 1,2 1,4 

Belgien -2,8 2,3 1,8 -0,1 0,2 1,4 1,6 

Østrig -3,8 1,8 2,8 0,9 0,4 1,6 1,8 

Finland -8,5 3,4 2,8 -1,0 -1,4 0,2 1,0 

Danmark1) -5,7 1,4 1,1 -0,4 0,4 1,4 2,0 

Sverige -5,0 6,6 2,9 0,9 1,5 2,8 3,0 

Storbritannien -5,2 1,7 1,1 0,3 1,7 2,7 2,5 

USA -2,8 2,5 1,8 2,8 1,9 2,8 3,2 

Japan -5,5 4,7 -0,5 1,4 1,5 1,5 1,3 

Norge2) -1,6 0,5 1,3 2,9 0,6 2,4 2,4 

Verden4) -0,4 5,2 3,9 3,2 2,9 3,5 3,8 

 

Forbrugerpriser3) 

Vækst, pct. 
EU28 1,0 2,1 3,1 2,6 1,5 1,0 1,5 

Euroområdet 0,3 1,6 2,7 2,5 1,3 0,8 1,2 

Tyskland 0,2 1,2 2,5 2,1 1,6 1,1 1,4 

Frankrig 0,1 1,7 2,3 2,2 1,0 1,0 1,1 

Italien 0,8 1,6 2,9 3,3 1,3 0,7 1,2 

Spanien -0,2 2,0 3,1 2,4 1,5 0,1 0,8 

Holland 1,0 0,9 2,5 2,8 2,6 0,7 0,9 

Belgien 0,0 2,3 3,4 2,6 1,2 0,9 1,3 

Østrig 0,4 1,7 3,6 2,6 2,1 1,6 1,7 

Finland 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,4 1,4 

Danmark1) 1,1 2,2 2,7 2,4 0,5 0,7 1,6 

Sverige 1,9 1,9 1,4 0,9 0,4 0,5 1,5 

Storbritannien 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 1,9 2,0 

USA -0,4 1,6 3,2 2,1 1,5 1,7 1,9 

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

Norge 2,3 2,3 1,2 0,4 2,0 1,9 1,9 

                                 

1) Egne beregninger. 
2) Hele økonomien. 
3) For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), for andre lande er vist 

nationale forbrugerprisindeks (CPI). 
4) Historiske tal for 2009-11 stammer fra IMF, World Economic Outlook, april 2014. 
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2014 og IMF, World Economic Outlook, april 2014. 
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Tabel B.3  
Nøgletal for den internationale økonomi – løn og betalingsbalance 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Lønudvikling1) 
Vækst, pct. 

EU28 -0,9 2,6 2,1 1,9 1,7 1,8 2,2 

Euroområdet3) 1,8 2,0 2,2 2,0 1,7 1,6 1,9 

Tyskland 0,1 2,4 3,0 2,6 2,0 2,9 3,3 

Frankrig 2,0 2,5 2,5 2,2 1,7 1,2 1,3 

Italien 1,7 2,8 1,3 1,0 1,4 1,1 1,3 

Spanien 4,2 0,4 1,3 0,2 0,7 0,2 0,3 

Nederlandene 2,5 1,5 1,6 1,9 2,3 2,3 1,7 

Belgien 1,2 1,4 3,1 3,7 2,0 0,6 2,2 

Østrig 2,5 1,2 2,4 2,6 2,1 2,0 2,0 

Finland 2,3 1,8 3,2 3,5 2,1 1,5 1,6 

Danmark2) 3,2 3,1 1,9 2,5 1,6 2,0 2,2 

Sverige 1,6 3,1 0,9 3,1 1,2 2,7 3,0 

Storbritannien 2,4 3,1 2,0 1,6 2,1 2,1 2,8 

USA 1,6 2,8 3,1 2,1 1,7 2,3 2,9 

Japan -3,3 0,4 0,6 -0,1 0,0 1,1 0,8 

Norge 3,3 3,1 4,9 4,1 4,2 4,1 5,2 

 

Betalingsbalance 
Pct. af BNP 
EU28 -0,1 -0,1 0,2 0,9 1,6 1,8 1,8 

Euroområdet 0,1 0,3 0,4 1,8 2,6 2,9 2,9 

Tyskland 6,1 6,4 6,3 7,0 7,4 7,3 7,0 

Frankrig -1,8 -1,9 -2,5 -2,1 -1,9 -1,8 -2,0 

Italien -2,0 -3,5 -3,1 -0,4 0,9 1,5 1,5 

Spanien -4,8 -4,4 -4,0 -1,2 0,8 1,4 1,5 

Nederlandene 3,2 5,0 7,4 7,7 7,8 8,2 8,6 

Belgien 0,7 2,6 0,5 -0,2 -0,3 0,3 -0,3 

Østrig 2,7 3,6 1,5 1,8 2,7 3,4 3,8 

Finland 2,0 1,7 -1,5 -1,4 -0,8 -0,4 -0,2 

Danmark3) 3,4 5,8 5,9 6,0 7,3 7,1 7,2 

Sverige 6,9 6,9 6,2 6,5 6,6 6,1 6,0 

Storbritannien -1,4 -2,7 -1,5 -3,8 -4,4 -3,8 -3,3 

USA -2,6 -3,0 -2,9 -2,7 -2,3 -2,2 -2,4 

Japan 2,9 3,7 2,0 1,0 0,7 0,7 1,2 

Norge 11,7 11,9 13,5 14,3 10,7 11,7 12,4 

    

1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget for hele økonomien. 
For Danmark anvendes stigningen i arbejdsomkostningerne ekskl. genetillæg. Tal for 2009-12 er for 
fremstillingsvirksomheder, mens tal for 2013 og skønnene for 2014-15 er for hele økonomien. 

2) DA's internationale lønstatistik for fremstilling i historiske år samt egne skøn for lønstigningstakten i 
hele økonomien i DA's StrukturStatistik. 

4) Egne beregninger. 
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2014, DA’s internationale lønstatistik samt egne beregnin-

ger. 
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Tabel B.4  
Nøgletal for den internationale økonomi – ledighed og beskæftigelse 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Pct. af arbejdsstyrken 
Ledighed1) 
EU28 9,0 9,6 9,6 10,4 10,8 10,5 10,1 

Euroområdet 9,6 10,1 10,1 11,3 12,0 11,8 11,4 

Tyskland 7,8 7,1 5,9 5,5 5,3 5,1 5,1 

Frankrig 9,1 9,3 9,2 9,8 10,3 10,4 10,2 

Italien 7,8 8,4 8,4 10,7 12,2 12,8 12,5 

Spanien 18,0 20,1 21,7 25,0 26,4 25,5 24,0 

Nederlandene 3,7 4,5 4,4 5,3 6,7 7,4 7,3 

Belgien 7,9 8,3 7,2 7,6 8,4 8,5 8,2 

Østrig 4,8 4,4 4,2 4,3 4,9 4,8 4,7 

Finland 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2 8,5 8,4 

Danmark2),3) 3,4 4,0 3,8 4,2 4,1 3,6 3,4 

Danmark3),4) 4,5 5,7 5,6 5,7 5,4 4,8 4,5 

Danmark3) 6,1 7,6 7,7 7,7 7,1 6,8 6,5 

Sverige 8,3 8,6 7,8 8,0 8,0 7,6 7,2 

Storbritannien 7,6 7,8 8,0 7,9 7,5 6,6 6,3 

USA 9,3 9,6 8,9 8,1 7,4 6,4 5,9 

Japan 5,1 5,1 4,6 4,3 4,0 3,9 3,8 

Norge 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5 3,7 3,9 

 

Beskæftigelse 
Vækst, pct. 
EU28 -1,8 -0,8 0,2 -0,3 -0,4 0,6 0,7 

Euroområdet -2,0 -0,6 0,2 -0,8 -0,9 0,4 0,7 

Tyskland 0,1 0,5 1,4 1,1 0,6 0,6 0,3 

Frankrig -1,7 0,0 0,7 0,0 -0,3 0,3 0,8 

Italien -1,7 -1,1 0,1 -1,1 -1,9 0,1 0,4 

Spanien -6,5 -2,3 -2,2 -4,8 -3,4 0,4 1,2 

Nederlandene -0,6 -0,6 0,5 -0,3 -1,2 -0,6 0,6 

Belgien -0,2 0,7 1,4 0,2 -0,2 0,3 0,8 

Østrig -0,7 0,6 1,4 1,3 0,7 0,8 0,9 

Finland -2,6 -0,1 1,5 0,1 -1,3 -0,2 0,3 

Danmark3) -3,2 -2,5 -0,2 -0,3 0,2 0,7 0,6 

Sverige -2,4 1,0 2,1 0,7 1,0 1,2 1,1 

Storbritannien -1,6 0,2 0,5 1,2 1,2 1,6 1,0 

USA -3,7 -0,6 0,6 1,8 1,0 1,8 1,6 

Japan -1,5 -0,4 -0,2 0,0 0,4 0,5 0,3 

Norge -0,4 -0,5 1,6 2,2 1,3 1,1 1,2 

     

1) Ledighedsbegrebet er sammenligneligt på tværs af lande, men afviger fra den danske registrerede le-
dighed. Opgørelsen er interviewbaseret og laves på baggrund af en stikprøve. Ledigheden inkluderer 
en række andre grupper ud over dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvis de svarer, at de ønsker 
og kan tiltræde et job.  Metoden svarer til den danske AKU-opgørelse. 

2) Opgjort efter dansk definition, den registrerede nettoledighed. 
3) Egne beregninger. 
4) Opgjort efter dansk definition, den registrerede bruttoledighed. 
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2014 samt egne beregninger. 
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Tabel B.5  
Nøgletal for den internationale økonomi – offentlig saldo 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Samlet offentlig saldo 
Pct. af BNP 
EU28 -6,8 -6,5 -4,4 -3,9 -3,3 -2,6 -2,5 

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

Tyskland -3,1 -4,2 -0,8 0,1 0,0 0,0 -0,1 

Frankrig -7,5 -7,0 -5,2 -4,9 -4,3 -3,9 -3,4 

Italien -5,5 -4,5 -3,7 -3,0 -3,0 -2,6 -2,2 

Spanien -11,1 -9,6 -9,6 -10,6 -7,1 -5,6 -6,1 

Nederlandene -5,6 -5,1 -4,3 -4,1 -2,5 -2,8 -1,8 

Belgien -5,6 -3,8 -3,8 -4,1 -2,6 -2,6 -2,8 

Østrig -4,1 -4,5 -2,5 -2,6 -1,5 -2,8 -1,5 

Finland -2,5 -2,5 -0,7 -1,8 -2,1 -2,3 -1,3 

Danmark1) -2,8 -2,7 -2,0 -3,9 -0,9 -1,4 -3,0 

Sverige -0,7 0,3 0,2 -0,6 -1,1 -1,8 -0,8 

Storbritannien -11,4 -10,0 -7,6 -6,1 -5,8 -5,1 -4,1 

USA -12,7 -12,0 -10,6 -9,2 -6,2 -5,4 -4,7 

Japan -8,8 -8,3 -8,8 -8,7 -9,0 -7,4 -6,2 

Norge 10,5 11,0 13,5 13,6 11,0 13,3 12,9 

 

Samlet strukturel offentlig saldo4) 

Pct. af BNP 
EU28 -5,0 -4,8 -3,8 -2,6 -1,8 -1,7 -1,7 

Euroområdet -4,5 -4,4 -3,5 -2,1 -1,3 -1,1 -1,2 

Tyskland -0,7 -2,2 -1,0 0,3 0,6 0,5 0,0 

Frankrig -6,2 -5,9 -4,8 -3,8 -3,0 -2,3 -2,0 

Italien -4,2 -3,8 -3,7 -1,5 -0,9 -0,8 -0,7 

Spanien -8,6 -7,1 -6,5 -4,1 -2,8 -2,4 -3,4 

Nederlandene -4,2 -4,2 -3,8 -2,7 -1,3 -1,3 -0,8 

Belgien -3,9 -3,4 -3,5 -3,0 -2,3 -2,3 -2,5 

Østrig -2,7 -3,2 -2,2 -1,6 -1,1 -1,2 -1,1 

Finland 0,5 -1,1 -0,6 -1,0 -0,6 -0,9 -0,3 

Danmark1) -0,6 -1,7 -1,0 -1,0 -0,2 -0,7 -0,4 

Sverige 2,7 1,2 0,4 0,3 0,1 -0,9 -0,4 

Storbritannien -8,7 -8,1 -6,0 -6,2 -4,8 -4,6 -4,1 

USA2) -11,0 -10,3 -8,9 -7,8 -5,2 -4,9 -4,1 

Japan2) -7,5 -8,0 -8,0 -8,1 -8,8 -8,2 -6,8 

Norge2)3) -0,6 0,0 0,4 0,4 0,3 -0,1 -0,6 

    

1) Egne beregninger. 
2) Skøn fra OECD. 
3) Fastlands-Norge. 
4) Den strukturelle saldo er den underlæggende offentlige saldo korrigeret for konjunktur og 

engangsudgifter.  
Kilde:  EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2014, OECD, Economic Outlook 95, maj 2014 samt egne be-

regninger. 
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Tabel B.6 
Befolkning og arbejdsmarked 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1.000 personer   

Samlet befolkning 5.548 5.571 5.592 5.612 5.638 5.658 

I arbejdsstyrken 2.854 2.844 2.847 2.852 2.857 2.867 

Samlet beskæftigelse 2.740 2.736 2.728 2.734 2.755 2.771 

 - beskæftigede på ordinært arbejdsmarked1) 2.651 2.642 2.638 2.651 2.668 2.685 

 - beskæftigelse med løntilskud2) 90 94 90 83 87 86 

Nettoledige 114 108 118 118 102 96 

Bruttoledige (inkl. aktivering)3) 163 160 162 153 137 130 

Uden for arbejdsstyrken 2.694 2.726 2.745 2.761 2.781 2.791 

Aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmod-
tagere3) 50 51 43 36 35 34 

Førtidspensionister uden for  
arbejdsstyrken 216 217 216 212 208 202 

Efterlønsmodtagere 124 114 104 98 91 79 

Personer under 15 år 998 991 982 973 964 955 

Folkepensionister uden for arbejdsstyrken 816 840 864 886 907 928 

Øvrige uden for arbejdsstyrken 490 513 536 556 576 592 

       

Anm.: I opgørelsen af dagpengemodtagere inkluderes modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. 
Uddannelseshjælpsmodtagere og modtagere af den særlige uddannelsesydelse inkluderes i opgørel-
sen af kontanthjælpsmodtagere. 

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

2) Omfatter personer i beskæftigelse med løntilskud (herunder fleksjob og skånejob) samt aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik. 

3) Omfatter kun arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere samt åbenlyst uddannelsesparate ud-
dannelseshjælpsmodtagere. Antallet af aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kon-
tanthjælpsmodtagere er opgjort inkl. personer i støttet beskæftigelse. 

Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.7 
Personer på indkomstoverførsler mv. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1.000 helårspersoner   

A-dagpenge (ekskl. aktiverede) 96 90 98 88 80 79 

Kontanthjælp (ekskl. aktiverede) 85 95 105 119 119 114 

Aktiverede dagpenge- og kontant-
hjælpsmodtagere1) 72 66 58 50 51 51 

Feriedagpenge 5 7 7 5 6 6 

Førtidspension2) 238 238 236 233 228 222 

Ressourceforløbsydelse 0 0 0 1 7 19 

Efterløn 124 114 104 98 91 79 

Fleksydelse 6 7 7 6 7 7 

Revalideringsydelse3) 13 12 10 9 8 7 

Sygedagpenge4) 88 85 79 74 75 68 

Barselsdagpenge 59 56 53 52 47 48 

Ledighedsydelse 14 16 16 17 17 18 

I alt  801 785 773 751 736 717 

SU 245 267 288 308 327 340 

I alt, inkl. SU 1.046 1.052 1.062 1.059 1.062 1.058 

Folkepensionister2) 938 972 1.006 1.034 1.059 1.084 

I alt, inkl. SU og folkepensionister 1.984 2.023 2.067 2.093 2.122 2.142 

Støttet beskæftigelse5) 90 94 90 83 87 86 

I alt, inkl. SU, folkepensionister og 
støttet beskæftigelse 2.073 2.117 2.157 2.177 2.208 2.228 

       

Anm.: I opgørelsen af dagpengemodtagere inkluderes modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. 
Modtagere af uddannelseshjælp og personer på den særlige uddannelsesordning inkluderes i opgørel-
sen af kontanthjælpsmodtagere. 

1) Opgørelsen afviger fra andre registerbaserede opgørelser og tabel B.6, da personer i støttet beskæfti-
gelse ikke er omfattet. Derudover omfattes både arbejdsmarkedsparate og ikke-
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i gruppen af aktiverede dagpenge- og kontant-
hjælpsmodtagere. 

2) Førtids- og folkepension er inkl. pensionister bosiddende i udlandet samt pensionister i beskæftigel-
se. 

3) Ekskl. revalidering med løntilskud.  
4) Antallet af sygedagpengemodtagere afspejler ikke det samlede sygefravær. Det er en opgørelse af den 

del af sygefraværet, som ikke er omfattet af arbejdsgiverperioden. Det drejer sig om beskæftigedes 
sygdomsforløb, der er længere end 30 dage (dog 21 dage i 2010-11) samt sygdomsforløb blandt ledi-
ge (dog kun sygdomsforløb, der er længere end 14 dage i 2015). I opgørelsen af sygedagpengemod-
tagere inkluderes personer i jobafklaringsforløb. 

5) Omfatter personer i beskæftigelse med løntilskud (herunder fleksjob og skånejob) samt aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik. 

Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.8 
De samlede medarbejderomkostninger 

 2013 2014 2015 
Vækst, pct.  

Direkte lønomkostninger 1,4 2,0 2,2 

Samlede medarbejderomkostninger 1,6 2,0 2,2 

Heraf bidrag (pct.-point) fra:  

Lovpligtige omkostninger 0,2 0,0 0,0 

- Arbejdsskadeafgift 0,1 0,0 0,0 

- Meromkostninger til arbejdsskadeområdet som følge 
af reform af førtidspension og fleksjob 0,1 0,0 0,0 

I alt øvrige medarbejderomkostninger 0,2 0,0 0,0 

   

Kilde: Finanslov for finansåret 2014, ATP og egne beregninger. 

 
 
 

Tabel B.9 
Bruttoinvesteringer 

 2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 Mia. kr. Realvækst, pct. 
Faste  
bruttoinvesteringer 321,5 -2,0 3,3 0,8 0,7 1,3 3,5 

heraf:     

 - bygge og anlæg 147,8 -7,1 9,5 -5,3 -3,8 3,7 1,0 

 - maskiner og transport 174,0 3,1 -2,2 6,9 5,0 -0,7 5,6 

heraf:     

- boliginvesteringer 73,8 -5,9 17,8 -8,0 -5,0 3,3 2,2 

- offentlige investeringer 43,0 14,9 -3,5 19,1 -7,4 0,9 -6,7 

- samlede erhvervsinvesteringer 204,7 -3,5 -0,4 0,8 4,8 0,7 6,0 

heraf:     

- bygge- og anlægsinvesteringer 44,8 -19,0 8,1 -13,4 1,8 1,5 4,2 

- materielinvesteringer 160,2 2,6 -3,1 5,7 5,9 0,5 6,5 

     

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilagstabeller 
 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2014 191 

Tabel B.10 
Betalingsbalancens løbende poster 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Mia. kr.      

Industrieksport ekskl. skibe mv. 379,4 392,6 400,5 424,9 454,8 

Landbrugseksport mv. 102,9 107,6 111,9 116,4 121,1 

Øvrig vareeksport, ekskl. energi 46,9 37,3 40,1 41,3 43,1 

   

Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 514,3 534,0 548,1 578,2 614,4 

Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 453,0 465,4 464,8 483,5 515,5 

   

Nettoeksport af energi1) -28,9 -30,8 -39,0 -44,7 -53,2 

Varebalance ekskl. skibe mv. 32,4 37,8 44,3 49,9 45,7 

Nettoeksport af skibe mv. 7,3 -3,2 -9,5 -13,4 -6,2 

Varebalance, i alt 39,7 34,6 34,8 36,5 39,5 

   

Turistindtægter, netto 0,3 0,5 1,6 2,2 2,7 

Øvrige tjenester inkl. søtransport 53,9 57,6 68,6 66,7 68,2 

Tjenestebalance, i alt 54,2 58,1 70,2 68,9 70,9 

   

Vare- og tjenestebalance 93,9 92,8 105,0 105,4 110,4 

Do. i pct. af BNP 5,2 5,1 5,7 5,5 5,6 

   

Formueindkomst fra udlandet, netto 53,9 60,5 77,5 74,9 79,2 

Lønindkomst fra udlandet, netto -9,5 -9,7 -10,0 -10,0 -10,0 

EU-betalinger til Danmark, netto -10,6 -11,7 -14,0 -12,8 -13,4 

Andre løb. overførsler fra udl. netto -21,2 -22,8 -23,1 -23,0 -23,2 

Nettooverførsler fra udlandet, i alt 12,6 16,4 30,4 29,1 32,7 

   

Løbende poster, i alt 106,5 109,2 135,4 134,5 143,0 

Do. i pct. af BNP 5,9 6,0 7,3 7,1 7,2 

   

Danmarks nettoaktiver over for udlandet 511,1 684,9 728,9 864,0 1007,7 

Do. i pct. af BNP 28,5 37,5 39,2 45,4 51,1 

       

1) Inkl. bunkring. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.11 
Eksport og import 

 2013 2012 2013 2014 2015 
 Mia. kr. Realvækst, pct. 
Eksport af:  

Varer i alt 621,6 -0,7 2,3 3,7 4,3 

Landbrugsvarer mv. 111,9 -0,3 2,4 2,0 2,0 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 400,5 1,7 2,6 5,2 6,1 

Øvrige varer1) 109,2 -9,1 1,1 -0,1 -0,4 

Tjenester i alt 399,3 2,3 -0,5 4,0 5,7 

I alt 1020,9 0,4 1,2 3,8 4,8 

Import af:   

Varer i alt 586,8 0,5 4,1 4,1 4,2 

Landbrugsvarer mv. 69,9 -2,1 4,1 4,1 3,8 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 351,3 1,1 -0,3 3,5 6,0 

Øvrige varer2) 165,6 0,3 14,5 5,6 0,5 

Tjenester i alt 329,1 1,6 -2,5 4,6 6,3 

I alt 915,9 0,9 1,7 4,3 4,9 

     

1) Ubearbejdede varer, energi og skibe mv. 
2) Ubearbejdede varer, energi, biler og skibe mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Tabel B.12  
Eksport- og importpriser 

 2013 2012 2013 2014 2015 
 Mia. kr. Ændring, pct. 
Eksportpriser for:  

Varer i alt 621,6 3,1 -0,5 0,8 1,5 

Landbrugsvarer mv. 111,9 4,9 1,6 2,0 2,0 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 400,5 1,8 -0,5 0,8 0,9 

Øvrige varer1) 109,2 6,2 -2,2 -0,8 3,7 

Tjenester i alt 399,3 4,5 2,9 -0,5 0,9 

I alt 1020,9 3,6 0,8 0,3 1,3 

   

Importpriser for:   

Varer i alt 586,8 2,9 -2,2 0,3 1,5 

Landbrugsvarer mv. 69,9 6,8 1,8 1,3 1,4 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 351,3 2,2 -1,5 0,1 0,9 

Øvrige varer2) 165,6 2,7 -5,0 0,4 2,8 

Tjenester i alt 329,1 5,1 1,8 0,0 1,0 

I alt 915,9 3,7 -0,8 0,2 1,3 

   

1) Ubearbejdede varer, energi og skibe mv. 
2) Ubearbejdede varer, energi, biler og skibe mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 



 Bilagstabeller 
 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2014 193 

Tabel B.13  
Det private forbrug fordelt på undergrupper 

 2013 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
 Mia. kr. Realvækst, pct. Bidrag, pct.-point 
Forbrug i alt 905 0,0 1,7 2,0 0,0 1,7 2,0 

Detailomsætning 289 0,0 1,4 1,9 0,0 0,4 0,6 

Heraf:    

- fødevarer m.m. 132 -0,5 1,2 1,4 -0,1 0,2 0,2 

- øvrige varer 157 0,5 1,5 2,4 0,1 0,3 0,4 

Bilkøb 45 8,6 11,0 3,0 0,4 0,5 0,2 

Brændsel m.m. 52 -0,3 -6,0 4,0 0,0 -0,3 0,2 

Benzin og lignende 22 -3,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 

Boligbenyttelse 207 0,7 0,7 0,9 0,2 0,2 0,2 

Øvrige tjenester 290 -1,0 2,8 2,4 -0,3 0,9 0,8 

Turistudgifter 40 1,2 1,0 2,2 0,1 0,0 0,1 

Turistindtægter1) 42 3,3 0,7 2,2 -0,1 0,0 -0,1 

       

1) Når en stigning (et fald) i turistindtægterne angives at yde et negativt (positivt) bidrag til ændringen 
af det samlede private forbrug, skyldes det, at turistindtægterne – udlændinges forbrug i Danmark – 
indgår i detailomsætningen mv. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 
 

Tabel B.14  
Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Mia. kr.   

Privat sektor i alt 151 149 182 153 162 202 

- husholdninger -1 -13 12 -12 -27 7 

- selskaber  152 162 170 165 189 195 

      - ikke finansielle selskaber 93 96 107 112 115 107 

      - finansielle selskaber  59 66 63 54 74 87 

Offentlig forvaltning og service -48 -37 -72 -17 -27 -58 

I alt -103 -112 -110 -136 -135 -144 

       

Anm.: Nettofordringserhvervelsen for offentlig forvaltning og service svarer til den offentlige saldo. ”I alt” 
svarer (bortset fra de normalt små nettokapitaloverførsler fra udlandet) til saldoen på betalingsbalan-
cens løbende poster, jf. tabel B.10. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.15  
Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realindkomst før afgiftsbidrag 1,9 2,3 0,0 0,3 0,9 3,3 1,5 

Afgiftsbidrag1) 0,7 -0,3 -0,2 -0,6 0,1 0,2 0,0 

Vækst i real disponibel indkomst i alt2) 2,6 2,0 -0,2 -0,3 1,0 3,5 1,5 

  

   

Bidrag (pct.-point)   

- Lønsum3) -1,3 -1,1 -1,1 -1,2 0,4 1,0 0,8 

- Pensionsbidrag4) 0,4 -0,6 -0,4 0,4 -0,6 0,2 0,0 

Lønsum ekskl. pensionsbidrag -0,9 -1,7 -1,5 -0,8 -0,2 1,2 0,9 

Samlede offentlige indkomstoverførsler  1,4 1,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 

I alt lønindkomst (ekskl. pensionsbi-
drag) og overførsler 0,5 -0,7 -1,5 -0,8 0,0 1,4 1,0 

Nettorenteindkomst -0,1 1,7 0,5 0,5 0,7 0,1 0,0 

Aktieudbytter mv.5) -0,7 -0,5 0,3 -0,2 0,5 -0,1 0,4 

Udbetalinger fra pensionsordninger4) 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 0,5 0,3 

Ændret beskatning6) 1,0 2,4 -0,2 -0,4 0,3 0,2 -0,3 

- Skattereformen (2012) og Vækstplan 1,1 0,1 -0,2 

- Andre skatteændringer7) 1,0 2,4 -0,2 -0,4 -0,8 0,1 -0,1 

Selvstændige og ejerboliger 0,1 -0,1 0,2 0,0 0,3 0,2 0,1 

I øvrigt8) 1,6 -0,9 0,2 0,4 -1,1 1,1 0,1 

   

Udbetalinger fra SP og af efterlønsbi-
drag9) 3,2 -2,6 -0,3 3,1 -3,0 0,0 0,0 

   

I alt inkl. SP og udbetalinger af efter-
lønsbidrag9) 5,8 -0,6 -0,5 2,8 -2,0 3,5 1,5 

   

1) Afgiftsbidrag er defineret som forskellen på udviklingen i forbruger- og nettoprisindekset.  
2) Den korrigerede indkomst, jf. tabel 4.1.  
3) Vedrørende lønmodtagere bosiddende i Danmark. 
4) Arbejdsmarkedspensioner mv. (men ikke individuelle pensionsordninger i pengeinstitutter mv.).  
5) Inkl. udlodninger fra investeringsforeninger. 
6)  Dækker alene over diskretionære personskatteændringer. 
7)  Forårspakke 2.0, Genopretning af dansk økonomi, FL12 skattepakke, FL13 skattepakke mv.  
8) Vedrører blandt andet den automatiske opregulering af beløbsgrænserne på skatteskalaen i forhold til 

den nominelle indkomstudvikling samt strejkeunderstøttelse og -bidrag.  
9) ”SP” er udbetalingerne fra Særlig Pensionsopsparing (i 2009 og 2010). ”Efterlønsbidrag” er tilbage-

betaling af efterlønsbidrag i 2012 minus en anslået stigning i bidrag til individuelle pensionsordnin-
ger. I 2010 er inkluderet skattefri udbetalinger fra pensionsopsparingskonti for personer under 60 år.  

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
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Tabel B.16  
Husholdningernes nettofordringserhvervelse 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Mia. kr.   

Disponibel bruttoindkomst 816 860 887 907 919 958 1.003 

Privatforbrug 822 855 872 896 905 929 963 

Bruttoinvesteringer1) 78 77 87 81 81 84 88 

Nettokapitaloverførsler2) -1 4 1 29 1 0 -1 

”Direkte” nettofordringserhvervelse -85 -68 -71 -40 -66 -56 -49 

Formuetilvækst i l&p3) 81 67 58 52 54 29 57 

Nettofordringerhvervelse4) -3 -1 -13 12 -12 -27 7 

Nettofordringserhvervelse (korrigeret) 5)  14 0 -13 -16 21 6 7 

Pct. af disponibel bruttoindkomst   

”Direkte” nettofordringserhvervelse -10,4 -7,9 -8,0 -4,4 -7,2 -5,8 -4,9 

Nettofordringserhvervelse -0,4 -0,1 -1,5 1,3 -1,3 -2,8 0,7 

Nettofordringserhvervelse (korrigeret) 5) 1,7 0,0 -1,5 -1,8 2,3 0,6 0,7 

   

1) Husholdningernes bruttoinvesteringer består af byggeri af ejerboliger samt investeringer i bygninger 
og materiel mv. i enkeltmandsvirksomheder. 

2) Nettokapitaloverførslerne i 2010 indeholder engangsoverførsler fra staten som følge af ændring af 
pensionsafkastskatten. I 2012 inkluderer beløbet tilbagebetaling af efterlønsbidrag. 

3) Nettoindbetalinger til og forrentning (ekskl. pensionsafkastskat) af husholdningernes kapital i livs-
forsikringsselskaber og pensionskasser (l&p). 

4) Husholdningernes erhvervelse (netto) af finansielle fordringer (inkl. aktier) på andre sektorer. 
5)  Nettofordringserhvervelsen er korrigeret for udbetaling af SP, efterlønstilbagebetalingen og skat 

knyttet til kapitalpensionsomlægning.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Tabel B.17 
Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Mia. kr.   

Husholdninger   

Bruttooverskud 138 145 150 155 159 163 

Lønsum 976 987 998 1.013 1.038 1.067 

Nettoformueindk. (inkl. bruttoafk. i l&p) 16 19 24 40 27 35 

Primær bruttoindkomst 1.130 1.152 1.172 1.208 1.224 1.266 

Indk.overførsler og pens.udb. fra l&p  366 379 393 412 434 428 

- indk.skatter mv. (inkl. pens.afkastskat) 469 478 495 525 533 508 

- sociale bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) 167 166 163 176 167 183 

Disponibel bruttoindkomst 860 887 907 919 958 1.003 

- privat forbrug 855 872 896 905 929 963 

Formuetilvækst i l&p 67 58 52 54 29 57 

Bruttoopsparing 71 73 63 68 57 96 

- bruttoinvesteringer 77 87 81 81 84 88 

Nettokapitaloverførsler 4 1 29 1 0 -1 

Nettofordringserhvervelse -1 -13 12 -12 -27 7 

Selskaber   

Bruttooverskud 358 365 380 387 399 421 

Nettoformueindkomst 30 34 38 42 57 55 

Primær bruttoindkomst 388 399 418 430 456 477 

Pens.bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) mv. 127 124 123 138 127 143 

- indkomstskatter mv. 49 50 56 62 61 59 

- pensionsudbetalinger 66 72 76 89 103 91 

Disponibel bruttoindkomst 401 400 410 417 419 469 

- formuetilvækst i l&p 67 58 52 54 29 57 

- bruttoinvesteringer 182 192 190 200 207 223 

Nettokapitaloverførsler 0 12 3 2 5 5 

Nettofordringserhvervelse 152 162 170 165 189 195 

Privat sektor (inkl. off. selskaber)   

Bruttooverskud 497 510 530 542 558 585 

Lønsum 976 987 998 1.013 1.038 1.067 

Nettoformueindkomst 46 53 62 82 84 90 

Primær bruttoindkomst 1.518 1.550 1.590 1.638 1.680 1.742 

Indk.overførsler fra det offentlige mv. 294 300 312 318 326 332 

- indkomstskatter mv. 518 527 551 587 594 567 

- sociale bidrag 34 36 35 33 35 36 
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Tabel B.17 (fortsat) 
Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Mia. kr.   

Disponibel bruttoindkomst 1.260 1.287 1.316 1.336 1.377 1.472 

- privat forbrug 855 872 896 905 929 963 

Bruttoopsparing 405 415 421 431 447 509 

- bruttoinvesteringer 257 280 268 281 291 310 

Nettokapitaloverførsler 3 14 29 3 6 3 

Nettofordringserhvervelse 151 149 182 153 162 202 

      

Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets opstilling (NR). Visse af overførslerne er dog 
nettoficerede i forhold til NR. Husholdningernes nettoformueindkomst er inkl. bruttoafkast af pen-
sionsformuer og aktieudbytter (der indgår negativt i selskabernes formueindkomst). Nettoformueaf-
kastet i kollektive ordninger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p) trækkes ud igen under 
husholdningernes sociale bidrag (hvorunder også pensionsbidragene fragår), og pensionsafkastskat-
ten fragår under indkomstskatterne. Nettobidrag til og afkast af kollektive ordninger i l&p er ind-
komst for selskaberne. Formuetilvæksten i l&p indgår i husholdningernes opsparing og ikke i selska-
bernes.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.18 
Husholdningernes formue  

Niveau 
ultimo 

2013

Gnst. 
96-13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Husholdninger Mia. kr. Realvækst, pct. 
Boliger1) 2.847 4,1 -6,2 0,5 -8,4 -1,7 2,0 1,8 0,6 

Biler 245 1,2 -5,8 -3,3 -1,5 -1,1 2,0 2,1 3,2 

Finansiel formue ”direkte ejet”  -451   

Heraf: Gæld i realkredit mv.2) -2.046 4,9 2,5 -0,9 -0,6 -2,1 -4,7 2,9 2,0 

           Aktier mv.3) og obligationer 1.595 5,3 18,7 1,4 -7,0 5,0 18,5 20,5 9,4 

I alt ”direkte ejet”4) nettoformue 2.641 3,8 -2,4 1,8 -13,8 2,7 18,4 12,3 5,5 

Pensionsformuer5) 1.530 5,5 4,9 7,4 6,3 6,8 0,9 6,8 2,2 

I alt nettoformue4) 4.171 4,4 -0,1 3,7 -6,8 4,3 11,3 10,3 4,4 

Heraf finansiel nettoformue 1.080   

   

Anm.: De finansielle størrelser er opgjort på grundlag af nationalregnskabets finansielle konti. Opgørelsen 
er til kursværdi. Fastprisberegningen bruger deflatoren for det private forbrug i nationalregnskabet. 

1) Boligformuen er inkl. grundværdier og omfatter alle boliger ejet af husholdningerne inkl. udlejnings-
ejendomme. Stigningsprocenterne vedrører (som for de øvrige poster) boligformuens vækst gennem 
årene. 

2) Husholdningernes mellemværende med pengeinstitutter er regnet netto. 
3) Inkl. investeringsforeningsbeviser og en anslået værdi af unoterede aktier. 
4)  Opgørelsen er ikke total. Der mangler blandt andet husholdningernes andel af virksomhedernes ka-

pital (i enkeltmandsvirksomheder, ekskl. privatejede lejeboliger som indgår i boligformuen). 
5) Såvel kollektive som individuelle pensionsformuer (i fx pengeinstitutter). Skønsmæssigt korrigeret 

for udskudt skat. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken og egne beregninger. 
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Tabel B.19 
Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Pct.       

Husholdninger   

Forbrugskvote (iht. NR)1) 99,5 98,4 98,8 98,5 97,1 96,0 

   

Opsparingskvote (iht. NR)1) 8,3 8,2 7,0 7,4 6,0 9,6 

Do. korrigeret for afkast i l&p  og DMP/SP2) 3,4 3,5 2,8 3,3 3,7 4,5 

   

Hele den private sektor (iht. NR)   

Forbrugskvote 67,9 67,8 68,0 67,8 67,5 65,4 

Opsparingskvote 32,1 32,2 32,0 32,2 32,5 34,6 

    

1) Husholdningernes forbrugskvote ifølge nationalregnskabet (NR) er forbrugsudgift i forhold til hus-
holdningernes disponible indkomst, mens opsparingskvoten er bruttoopsparing i forhold til hus-
holdningernes disponible indkomst.. Da husholdningernes bruttoopsparing, men ikke deres dispo-
nible bruttoindkomst, inkluderer tilvæksten i pensionsformuerne, er summen af husholdningernes 
forbrugs- og opsparingskvote større end 100 pct. 

2) Opsparingen er fratrukket afkastet (efter pensionsafkastskat) af husholdningernes pensionsformuer i 
livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p), der indgår i nationalregnskabets opgørelse af hus-
holdningernes opsparing (men ikke indkomst), jf. note 1. Pensionsbidragene til l&p, netto for pensi-
onsudbetalingerne, indgår her i såvel opsparingen som indkomsten. I 2012 er tilbagebetalingerne af 
efterlønsbidrag inkluderet i indkomsten. Opsparingskvoten er tillige korrigeret for nettoindbetalinger 
til Særlig Pensionsordning og Den Midlertidige Pensionsordning. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 

Tabel B.20 
Lønkvoter 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Pct.       

Private erhverv 62,2 62,0 61,3 61,0 61,0 60,4 

Hele økonomien 69,2 68,8 68,1 67,8 67,8 67,3 

Husholdningernes andel af den private 
disponible indkomst  68,2 68,9 68,9 68,8 69,5 68,1 

       

Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttoværditilvæksten og korrigeret for antal 
selvstændige. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.21 
Ejendomsmarked og byggeri 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ejendomsmarked       

Stigning (pct.) i prisen for omsatte enfamiliehuse1) 2,7 -2,7 -3,4 2,6 2,5 2,5 

Antal tinglyste salg af enfamiliehuse (1.000)2) 38,9 32,2 32,6 32,4 - - 

Stigning (pct.) i prisen for omsatte ejerlejligheder 6,5 -0,1 0,3 8,4 - - 

Antal tinglyste salg af ejerlejligheder (1.000)2) 14,0 11,9 12,9 13,3 - - 

   

Boligbyggeri   

Bruttoinvesteringer (realvækst, pct.) -5,9 17,8 -8,0 -5,0 3,3 2,2 

Påbegyndt (mio. kvadratmeter) 2,2 2,3 1,6 1,3 - - 

Fuldført (mio. kvadratmeter) 1,9 2,0 2,2 1,9 - - 

   

Erhvervsbyggeri   

Påbegyndt (mio. kvadratmeter) 2,4 2,4 2,0 1,5 - - 

                     

1) Stigningen er korrigeret for udviklingen i antallet af bolighandler. 
2) Danmarks Statistik offentliggør ikke antallet af salg, men i stedet antal tinglyste salg. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.22 
Skatter og skattetryk  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Mia. kr.       

Indirekte skatter 292,6 300,7 304,7 309,4 316,9 329,9 

- moms 173,1 177,8 181,8 182,0 189,2 195,3 

- registreringsafgift 14,2 14,3 13,8 16,0 17,4 18,6 

- punktafgifter 69,4 70,7 70,5 69,1 67,0 71,0 

   - energi 39,8 41,8 40,1 40,9 39,3 42,2 

   - miljø 3,6 4,0 4,2 4,8 4,4 4,7 

   - nydelsesmidler 11,3 10,6 11,9 12,2 11,8 12,0 

   - øvrige 14,7 14,3 14,2 11,3 11,5 12,0 

- ejendomsskatter 24,2 25,0 24,8 26,4 27,2 28,5 

- vægtafgift på erhverv 2,3 2,3 2,3 2,5 2,5 2,7 

- øvrige indirekte skatter 9,4 10,5 11,5 13,4 13,6 13,9 

Direkte skatter 521,7 531,3 554,7 590,9 598,1 570,9 

- kildeskatter1)  336,2 344,7 355,3 373,8 375,7 389,2 

   - statsskat 115,0 116,8 122,7 127,2 127,7 133,3 

      - bundskat 34,2 34,4 44,6 56,8 68,4 80,5 

      - mellemskat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      - topskat  16,1 16,5 18,5 15,4 13,4 14,4 

      - sundhedsbidrag 62,7 63,8 57,4 52,8 43,8 36,2 

      - statslig kommuneskat 1,9 2,0 2,2 2,1 2,1 2,2 

   - kommune-, amt- og kirkeskat i alt 198,9 202,5 206,0 215,4 222,0 229,5 

      - kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) 193,3 196,8 200,0 209,4 215,8 223,1 

      - kirkeskat 5,6 5,7 6,0 6,0 6,2 6,4 

   - ejendomsværdiskat 12,6 12,8 13,0 13,2 13,3 13,5 

   - øvrige kildeskatter2) 9,7 12,6 13,5 18,1 12,6 13,0 

- pensionsafkastbeskatning 36,5 38,1 43,6 19,5 24,0 18,1 

- selskabsskat 49,1 49,9 55,6 61,7 60,9 59,1 

- andre personlige skatter 10,7 10,2 10,3 44,0 43,1 7,0 

- vægtafgifter fra husholdninger 8,2 8,1 8,2 8,9 9,0 9,7 

- arbejdsmarkedsbidrag 80,9 80,4 81,7 83,0 85,5 87,8 

Obl. bidrag til sociale ordninger3) 17,7 18,1 16,6 14,7 15,2 15,3 

Kapitalskatter 3,8 4,7 3,9 3,9 4,0 5,5 

Told og importafgifter (EU-ordninger) 3,3 3,2 3,0 3,0 3,1 3,2 

Samtlige skatter 839,1 858,1 882,8 921,9 937,3 924,8 

BNP 1.760,1 1.791,8 1.825,6 1.858,0 1.904,3 1.973,8 

Samtlige skatter, pct. af BNP  47,7 47,9 48,4 49,6 49,2 46,9 

                           

1) Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er fra Danmarks Statistik for 2006-12. 
For 2013 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivningsgrundlag. 

2) Indeholder blandt andet aktieindkomstskat, dødsboskat, provenu af virksomhedsordning samt ned-
slag i slutskatten som følge af grøn check. Den del af grøn check, der ikke kan modregnes i slutskat-
ten, medregnes som en overførsel. 

3)  Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. 
Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet. 
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Tabel B.23 
Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Kommunalt skattegrundlag   

August vurdering 2009 (mia. kr.) 777,2 . . . . . 

Vækst (pct.) 5,8    

December vurdering 2009 (mia. kr.) 777,7 801,6 . . . . 

Vækst (pct.) 8,8 3,1    

Maj vurdering 2010 (mia. kr.) 766,0 796,8 . . . . 

Vækst (pct.) 6,1 4,0    

Revideret maj vurdering 2010 (mia. kr.) 766,0 804,0 . . . . 

Vækst (pct.) 6,1 5,0    

August vurdering 2010 (mia. kr.) 768,9 808,8 . . . . 

Vækst (pct.) 7,3 5,2    

December vurdering 2010 (mia. kr.) 775,0 810,9 826,6 . . . 

Vækst (pct.) 8,6 4,6 1,9    

Maj vurdering 2011 (mia. kr.) 777,9 814,3 829,3 . . . 

Vækst (pct.) 8,6 4,7 1,9    

Revideret maj vurdering 2011 (mia. kr.) 777,9 810,0 820,8 . . . 

Vækst (pct.) 8,6 4,1 1,3    

August vurdering 2011 (mia. kr.) 776,5 811,6 827,7 . . . 

Vækst (pct.) 8,4 4,5 2,0    

December vurdering 2011 (mia. kr.) 776,3 800,1 821,9 867,7 . . 

Vækst (pct.) 8,4 3,1 2,7 5,6    

Maj vurdering 2012 (mia. kr.) 778,0 809,2 829,1 876,7 . . 

Vækst (pct.) 8,7 4,0 2,5 5,7    

Revideret maj vurdering 2012 (mia. kr.) 778,0 809,2 829,1 875,3 . . 

Vækst (pct.) 8,7 4,0 2,5 5,6    

August vurdering 2012 (mia. kr.) 778,0 794,6 820,3 886,9 . . 

Vækst (pct.) 8,7 2,1 3,2 8,1    

December vurdering 2012 (mia. kr.) 778,0 794,1 812,1 872,6 895,8 . 

Vækst (pct.) 8,7 2,1 2,3 7,5 2,7   

Maj vurdering 2013 (mia. kr.) 778,0 794,2 810,5 861,8 889,7 . 

Vækst (pct.) 8,7 2,1 2,1 6,3 3,2   

Revideret maj vurdering 2013 (mia. kr.) 778,0 794,2 810,5 861,8 890,2 . 

Vækst (pct.) 8,7 2,1 2,0 6,3 3,3   

August vurdering 2013 (mia. kr.) 778,0 794,2 820,8 865,1 891,0 . 

Vækst (pct.) 8,7 2,1 3,3 5,4 3,0   

December vurdering 2013 (mia. kr.) 778,0 794,2 822,2 862,6 887,3 919,1 

Vækst (pct.) 8,7 2,1 3,5 4,9 2,9 3,6 

Maj vurdering 2014 (mia. kr.) 778,0 794,2 823,5 851,0 877,0 906,5 

Vækst (pct.) 8,7 2,1 3,7 3,3 3,1 3,4 

     

Anm.: Rækkerne angiver tidspunkt for budgettering af det kommunale skattegrundlag angivet i mia. kr. 
samt vækstrater. Søjlerne angiver det pågældende års skattegrundlag. 



 Bilagstabeller 
 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2014 203 

Tabel B.24  
Indkomstoverførsler 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Mia. kr.       

A-dagpenge (ekskl. aktiverede) 17,9 17,6 18,8 18,1 15,4 14,8 

Kontanthjælp1) (ekskl. aktiverede)  13,4 14,5 16,1 18,4 17,3 17,1 

Feriedagpenge 1,0 1,3 1,3 1,0 0,9 0,8 

Førtidspension 39,7 41,0 41,7 42,1 41,8 42,2 

Ressourceforløb 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 2,6 

Efterløn2) 21,3 20,3 19,2 18,2 17,6 15,4 

Revalideringsydelse 2,8 2,4 2,1 1,8 1,9 1,8 

Sygedagpenge 14,9 14,7 14,0 12,8 12,3 12,2 

Barselsdagpenge 10,1 9,9 9,2 9,2 8,6 8,9 

Boligydelse og boligsikring 12,2 12,7 13,2 13,3 14,3 14,2 

Børne- og ungeydelse 14,7 14,5 14,5 14,5 14,4 14,5 

Øvrige overførsler3) 23,7 23,0 23,9 22,6 25,0 26,0 

SU 14,3 15,7 17,3 18,8 20,1 21,2 

Folkepension4) 95,5 101,6 107,1 112,2 117,8 123,1 

Øvrige pensioner5) 23,6 24,3 25,1 25,8 26,8 27,3 

I alt  304,0 312,5 322,3 327,8 334,0 340,9 
I alt, ekskl. folkepension og øvrige 
pensioner 185,9 187,6 191,2 191,0 190,6 191,7 
I alt, ekskl. SU, folkepension og 
øvrige pensioner 171,6 171,9 173,9 172,2 170,5 170,4 

     

1) Skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser. 
2) Inkl. fleksydelse. 
3) Arbejdsmarkedsydelse, aktiveringsydelse, børnetilskud, tilskud til friplads i daginstitutioner, ledig-

hedsydelse, særlig uddannelsesydelse og fleksydelse mv. 
4) Inkl. personlige tillæg og varmetillæg til pensionister. 
5) Tjenestemandspensioner, indekstillæg, delpension mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.25 
Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser 

 Dec. Maj Aug. Dec. Maj Aug. Dec. Maj 
 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2014 
2011         

BNP (realvækst, pct.) 1,0 1,0 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Nettoledighed (1.000 personer) 109 109 109 109 108 108 108 108 

Bruttoledighed (1.000 personer) 163 162 162 162 160 160 160 160 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 104,8 115,8 118,2 101,2 101,2 101,2 106,5 106,5 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -71,2 -34,7 -34,5 -34,9 -34,9 -34,9 -36,6 -36,6 

BNP i EU28 (procentvis stigning)1) 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 

2012   

BNP (realvækst, pct.) 1,0 1,1 0,9 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 

Nettoledighed (1.000 personer) 122 114 118 120 118 118 118 118 

Bruttoledighed (1.000 personer) 172 162 164 164 162 162 162 162 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 1,9 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 97,2 97,2 84,1 100,0 95,4 105,0 109,2 109,2 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -100,7 -70,4 -73,4 -71,7 -75,4 -77,5 -71,9 -71,9 

BNP i EU28 (procentvis stigning) 1) 0,6 0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 0,4 

2013   

BNP (realvækst, pct.) 1,4 1,5 1,7 1,2 0,5 0,2 0,4 0,4 

Nettoledighed (1.000 personer) 126 119 126 133 124 116 117 118 

Bruttoledighed (1.000 personer) 163 152 158 165 154 154 153 153 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 1,6 1,7 2,0 1,5 1,1 1,0 0,8 0,8 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 96,0 93,7 66,8 85,3 85,2 100,4 116,1 135,4 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -48,2 -32,6 -36,5 -46,4 -23,0 -31,2 -3,0 -17,2 

BNP i EU28 (procentvis stigning) 1) 1,5 1,3 0,8 0,4 -0,1 -0,2 0,0 0,1 

2014   

BNP (realvækst, pct.) - - - 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 

Nettoledighed (1.000 personer) - - - 128 119 115 115 102 

Bruttoledighed (1.000 personer) 155 145 148 147 137 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - - - 1,6 1,5 1,5 1,2 0,9 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - 94,1 93,0 108,4 125,5 134,5 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - -54,0 -31,1 -38,5 -22,8 -26,7 

BNP i EU28 (procentvis stigning) 1) - - - 1,6 1,4 1,3 1,4 1,6 

2015   

BNP (realvækst, pct.) - - - - - - 1,9 2,0 

Nettoledighed (1.000 personer) - - - - - - 108 96 

Bruttoledighed (1.000 personer) 139 130 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - - - - - - 1,8 1,6 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - - 136,0 143,0 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - - -57,7 -58,4 

BNP i EU28 (procentvis stigning) 1) - - - - - - 1,9 2,0 
 

1) EU27 til og med Økonomisk Redegørelse, maj 2013.  
Kilde: Danmarks Statistik, OECD, Economic Outlook 95, maj 2014, EU-Kommissionens forårsprognose, 

maj 2014 og egne beregninger. 
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Økonomi- og indenrigsminister
Margrethe Vestager

Det er nu endelig blevet forår i dansk økonomi. 
Flere kommer i job, eksporten er på vej frem og 
usikkerheden på retur.

Væksten ventes at tiltage i de kommende år, i takt 
med at den internationale økonomi styrkes.

Danske virksomheders lønkonkurrenceevne er 
forbedret de senere år. Og i foråret er der indgået 
nye, ansvarlige overenskomster i den private sektor. 
Det vil styrke virksomhedernes mulighed for at 
hægte sig på fremgangen i udlandet.

Dansk økonomi er godt på vej. Regeringens 
økonomiske politik hjælper med. Vi har gjort meget 
for at forbedre virksomhedernes rammevilkår. 
Ikke alene for virksomhedernes skyld, men fordi vi 
skal helt ud af krisen. Holdbart – og så hurtigt som 
muligt. Regeringens forslag til Vækstpakke 2014 
følger i fodsporene fra aftalerne om Vækstplan DK 
med en række nye initiativer, der kan styrke 
erhvervslivets konkurrenceevne og samlet løfte 
velstanden i Danmark samt gøre det mere attraktivt 
at drive sin virksomhed og skabe arbejdspladser 
i Danmark.




