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Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Siden fremgangen på arbejdsmarkedet satte ind ved 
udgangen af 2012, har stadig flere fundet beskæftigelse i den private sektor, og ledigheden 
er faldet. Det skaber tryghed og optimisme, som går hånd i hånd med fremgang på boligmar-
kedet. Derfor ser vi nu, at husholdningernes forbrug stiger igen efter flere år med en forsigtig 
udvikling. Det bidrager til, at væksten øges i de kommende år. 

Den økonomiske vækst bliver med andre ord stadig mere selvbærende. I takt med at opsvin-
get tager til i styrke, er der udsigt til en fremgang i den private beskæftigelse på mere end 
80.000 personer i årene 2015 til 2017. Det betyder, at finanspolitikken skal tilpasses en ny 
situation, efter at den i de senere år er gået helt til grænserne.  

Derfor har regeringen med finansloven for 2016 planlagt en ansvarlig finanspolitik, som grad-
vist ruller lidt af de seneste års lempelige finanspolitik tilbage og skaber afstand til budgetlo-
vens grænse for underskuddet på den strukturelle saldo. Det er rettidig omhu, at vi nu starter 
tilpasningen af finanspolitikken til en økonomi i fremgang. Vi skal have normaliseret de offent-
lige finanser, så opsvinget ikke kører af sporet. Dette er afstemt med målet om strukturel 
balance i 2020, som sikrer, at finanspolitikken er holdbar.  Derfor vil der også være stramme 
rammer for de kommende års finanspolitik.  

I de kommende år vil det være den private sektor, der driver væksten. Når der er plads til 
holdbar vækst i beskæftigelse og velstand i de kommende år, skyldes det, at vi gennem 
reformer har skabt rum på arbejdsmarkedet. Regeringen vil fortsætte dette arbejde, så vi 
styrker grundlaget yderligere for stigende beskæftigelse i den private sektor. I det nye år 
tager regeringen bl.a. hul på Jobreform 2, der skal øge gevinsten ved at tage et arbejde. 

Forord 
 

Claus Hjort Frederiksen
Finansminister
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1.  Sammenfatning

1.1 Det aktuelle konjunkturbillede 
 
Dansk økonomi er vokset de sidste to år, og aktiviteten nærmer sig niveauet fra før tilbage-
slaget i 2008-09, jf. figur 1.1. Opsvinget er ikke buldrende, men fremgangen har været stærk 
nok til at skabe fremgang på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen i den private sektor er 
steget med 66.000 personer siden bunden i 2012, jf. figur 1.2. De senere års reformindsats 
har skabt plads til, at beskæftigelsen kan stige, uden at det fører til generelt kapacitetspres 
på arbejdsmarkedet, som det skete under overophedningen i 2000’erne. 

Bedringen på arbejdsmarkedet har sammen med stigende boligpriser og reallønsfremgang 
styrket husholdningernes økonomi og dermed skabt et stærkt afsæt for den indenlandske 
efterspørgsel. Samtidig bliver fremgangen i dansk økonomi fortsat trukket af øget eksportef-
terspørgsel fra Danmarks samhandelspartnere, hvor særligt tiltagende vækst i euroområdet 
og en lav kronekurs kommer danske virksomheder til gode. 

Væksten i BNP ventes at tage til i de kommende år fra 1,4 pct. i 2015 til 1,9 pct. i 2016 og 2,0 
i 2017. Den stigende aktivitet ventes også at blive omsat til en fremgang i den private be-
skæftigelse på over 80.000 personer i de tre prognoseår. 

Figur 1.1 

BNP er vokset siden foråret 2013… 
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Figur 1.2 

… det har bidraget til stigende beskæftigelse  

i den private sektor  
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Anm.: I figur 1.1 er BNP-niveauet annualiseret. Beskæftigelsen i figur 1.2 er opgjort inkl. orlov. De mørke-
blå barrer indikerer det forventede årsgennemsnit. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Væksten er mere bredt funderet end tidligere, idet den indenlandske efterspørgsel i stadig 
højere grad bidrager til fremgangen i dansk økonomi. Det private forbrug er steget i 2015 
som følge af, at voksende indkomster og fremgangen på både arbejds- og boligmarkedet har 
styrket husholdningernes privatøkonomi. Samtidig betyder en fortsat lav inflation, at relativt 
moderate nominelle lønstigninger alligevel resulterer i en reallønsfremgang. Fremadrettet 
ventes fortsat vækst i beskæftigelse og boligpriser at løfte forbruget yderligere. Voksende 
friværdier giver samtidig husholdningerne mulighed for i et vist omfang at øge låntagningen. 
Forbruget ventes derfor at vokse lidt hurtigere end indkomsterne, jf. figur 1.3.  

Også investeringerne ventes at stige over prognoseperioden – understøttet af lave renter og 
højere efterspørgsel efter virksomhedernes produkter. I takt med at kapacitetsudnyttelsen i 
virksomhederne stiger, får de behov for at investere i nye maskiner og bygninger.  

Den stigende efterspørgsel kommer ikke kun fra danske forbrugere og virksomheder, men 
også fra udlandet. Her er det især fremgangen i Europa, der ventes at give bedre afsæt-
ningsmuligheder for danske virksomheder. Sammenlignet med lande uden for euroområdet 
er den danske konkurrenceevne styrket af den svage euro- og kronekurs.  

Fremgangen i dansk økonomi indebærer en indsnævring af outputgabet over prognoseperio-
den, så det i 2017 vurderes at udgøre -0,7 pct. af BNP mod -1,8 pct. i 2014, jf. figur 1.4. I takt 
med at outputgabet lukkes, vil den økonomiske politik skulle strammes op. Aktuelt er penge-
politikken særdeles lempelig, og den ventes at forblive ekspansiv i alle prognoseårene. Det 
skærper behovet for en gradvis opstramning af finanspolitikken fra det aktuelt lempelige 
niveau, så den er afstemt med konjunktursituationen, samtidig med at det sikres, at de offent-
lige finanser er i balance i 2020. Opstramningen af finanspolitikken indebærer en reduktion af 
underskuddet på den strukturelle saldo fra 0,7 pct. af BNP i 2015 til 0,4 pct. i 2016 og 2017. 

Figur 1.3 

Forbrugsvæksten er afstemt med 

indkomstfremgangen  
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Figur 1.4 

Outputgabet indsnævres gradvist  
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Anm.: Kerneindkomsten i figur 1.3 udgøres af lønindkomst og overførsler. Vurderingen af outputgabet er 
forbundet med usikkerhed.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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1.2 Prognosen i hovedtræk 
Styrket indenlandsk efterspørgsel 
Over prognoseperioden ventes både danske virksomheder og forbrugere at efterspørge flere 
varer, tjenester og investeringsgoder. Den stigende indenlandske efterspørgsel skal særligt 
ses i lyset af den stærke udvikling på arbejdsmarkedet, der både understøtter indkomstfrem-
gangen og reducerer risikoen for ledighed.  

Siden vendingen ved udgangen af 2012 er beskæftigelsen øget med 62.000 personer. Be-
skæftigelsen er især steget i de private serviceerhverv, jf. figur 1.5. Det afspejler, at det sær-
ligt er i disse brancher, at den økonomiske vækst har fundet sted de seneste år, og at ser-
viceerhvervene er relativt arbejdskraftintensive.  

Fremgangen på arbejdsmarkedet afspejler sig også i et fald i ledigheden på 44.000 personer 
siden toppen i 2012, jf. figur 1.6. Den faldende arbejdsløshed er gået hånd i hånd med et 
stigende antal ledige stillinger, og det er dermed blevet nemmere at finde arbejde. Således er 
der nu under halvt så mange arbejdsløse pr. ledig stilling som i 2010-2011, da konkurrencen 
om de ubesatte jobs var størst, jf. figur 1.6. 

Den positive udvikling på arbejdsmarkedet ventes at fortsætte, og over de tre prognoseår er 
der udsigt til en samlet beskæftigelsesfremgang på over 80.000 personer. Når der er plads i 
økonomien til beskæftigelsesvækst i de kommende år, skyldes det ikke mindst udsigten til en 
væsentlig stigning i den strukturelle beskæftigelse. Det er navnlig indfasningen af en højere 
efterlønsalder som følge af tilbagetrækningsreformen, der bidrager til, at flere vælger at blive 
længere på arbejdsmarkedet. Dermed udvides kapaciteten i dansk økonomi, så opsvinget 
ikke bremses af mangel på arbejdskraft. 

Figur 1.5 

Fremgang i beskæftigelse og værdiskabelse 

har særligt fundet sted i serviceerhvervene 
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Figur 1.6 

Ledigheden er faldende, og det er blevet 

lettere at finde arbejde  
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Anm.: Figur 1.5 dækker perioden 4. kvartal 2012 til 3. kvartal 2015. I figur 1.5 omfatter øvrige erhverv 
blandt andet offentlig administration, forsyningsvirksomhed, råstofudvinding og landbruget. I figur 
1.6 anvendes bruttoledigheden.  

Kilde: Danmarks Statistik, jobindsats.dk og egne beregninger. 
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Boligmarkedet er også i fremgang med stigende priser og omsætning i store dele af landet. 
Det afspejler en forbedring af mange familiers privatøkonomi som følge af indkomstfremgang, 
højere beskæftigelse og de meget lave renter, jf. figur 1.7.  

Det kraftige rentefald i starten af året førte til stærkt stigende boligpriser, især i de større byer, 
og selv en mærkbar stigning i de lange renter i anden halvdel af året har ikke kunne bremse 
forsatte prisstigninger på boligmarkedet, om end de er blevet mere afdæmpede, jf. figur 1.8. 
Over prognoseperioden ventes priserne at fortsætte med at stige, dog i et lidt mere afdæm-
pet tempo end i 2015.  

De lave renter har bidraget til, at mange familier har valgt at omlægge fra lån med kort rente-
binding til lån med fast rente og dermed sikre sig mod fremtidige rentestigninger. Det er med 
til at gøre både de enkelte familiers økonomi og dansk økonomi som helhed mindre følsom-
me over for udsving i renten.  

Figur 1.7 

Væsentlige udsving i de lange renter 
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Figur 1.8 

Boligprisstigningerne er aftaget i andet 
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Anm.: I figur 1.7 er den korte og den lange realkreditrente baseret på den effektive rente på nyudstedte obli-
gationer, der ligger til grund for hhv. helt korte rentetilpasningslån og 30-årige fastforrentede realkre-
ditlån. I figur 1.8 er der anvendt tal fra Danmarks Statistiks kontantprisindeks, der ikke er sæsonkor-
rigerede.  

Kilde: Thomson Reuters Eikon, Danmarks Statistik og egne beregninger.  

Inflationen i Danmark er lav, jf. figur 1.9. Det skyldes både de lave oliepriser, og at der fortsat 
er ledig kapacitet i dansk økonomi. De beskedne prisstigninger er med til at styrke de danske 
forbrugeres købekraft og understøtter dermed det private forbrug. 

Samlet set er fremgangen på arbejdsmarkedet sammen med stigende boligpriser, gradvist 
højere løn og lav inflation med til at understøtte husholdningernes økonomi. Det giver mange 
danskere mulighed for at øge forbruget efter en årrække med konsolidering efter overophed-
ningen og finanskrisen. Samtidig øges mange boligejeres friværdier som følge af stigende 
boligpriser. Det skaber grobund for, at familierne i et vist omfang kan øge forbruget ud over, 
hvad den generelle indkomstfremgang ellers tilsiger. Modsat perioden med overophedning i 
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2000’erne er der imidlertid ikke aktuelt udsigt til en kraftig stigning i husholdningernes gælds-
finansierede forbrug.    

Den stigende efterspørgsel fra både Danmark og udlandet har medført, at kapacitetsudnyt-
telsen er steget, og outputgabet indsnævret. Det har øget behovet for at udbygge kapitalap-
paratet, og der er derfor udsigt til stigende investeringer i produktionsapparatet i de kommen-
de år, jf. figur 1.10. Også investeringer i boligbyggeriet ventes at tage til. Fremgangen drives 
særligt af nybyggeriet, der bedre vil kunne betale sig som følge af stigende boligpriser og 
fortsat lave renter. 

Figur 1.9 

Inflationen trækkes ned af faldende 
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Figur 1.10 

Investeringerne stiger i takt med stigende 

kapacitetsudnyttelse 

-6

-4

-2

0

2

4

7

8

9

10

11

95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17
Investeringskvote
Gennemsnit for kvoten (1995-2014)
Outputgab (h. akse)

Pct. af kapitalapparatet Pct. af potentielt BNP

 

Anm: Investeringskvoten er investeringer som andel af det samlede kapitalapparatet. Kapacitetsudnyttelsen 
er målt ved outputgabet. Vurderingen af outputgabet er omfattet af usikkerhed.   

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
Forudsætningerne for, at væksten i den indenlandske efterspørgsel kan tage til over progno-
seperioden, er til stede, og opsvinget er generelt blevet mere robust trods en svag efter-
spørgsel i 2. og 3. kvartal 2015. En kraftigere end ventet stigning i den indenlandske efter-
spørgsel vurderes derfor i samspil med en fortsat lempelig økonomisk politik at udgøre en 
større kilde til usikkerhed for dansk økonomi end en mulig vækstnedgang. 

Der knytter sig en risiko for fremtidige ubalancer til den lempelige pengepolitik, som indebæ-
rer, at renterne kun ventes at stige i et meget langsomt tempo fra det aktuelt meget lave 
niveau. Udsigten til, at boligrenterne forbliver lave, medfører, at de ikke vil lægge en nævne-
værdig dæmper på den stærke fremgang på boligmarkedet. Stiger den indenlandske efter-
spørgsel hurtigere end ventet, kan det sammen med de meget lave renter isoleret set medfø-
re kraftigere boligprisstigninger end forudsat. I dette tilfælde kan der blive behov for stramme-
re regulering for at undgå en overophedning af boligmarkedet.   

Aktuelt er der ikke tegn på generelle flaskehalse og udbredte rekrutteringsproblemer på 
arbejdsmarkedet. Kapacitetspresset på arbejdsmarkedet er tiltaget fra de senere års ekstra-
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ordinært lave niveau, og lønstigningstakterne er trods en opadgående tendens i de seneste 
kvartaler stadig moderate. Det er fortsat vurderingen, at der er ledige ressourcer på arbejds-
markedet og plads til fremgang i beskæftigelsen i de kommende år, jf. afsnit 1.4. Hvis be-
skæftigelsesgabet derimod lukkes hurtigere end ventet, vil presset på arbejdsmarkedet øges. 
Det kan blandt andet skærpe behovet for en hurtigere opstramning af finanspolitikken.   

International fremgang bidrager til dansk eksportvækst 
Opsvinget i dansk økonomi hjælpes godt på vej af fremgang i udlandet, og eksporten udgør 
fortsat en væsentlig drivkraft bag fremgangen i prognoseperioden, jf. figur 1.11. Eksportvæk-
sten drives især af, at den økonomiske fremgang har bidt sig fast på danske nærmarkeder 
som Sverige, Storbritannien og euroområdet, jf. figur 1.12. Længere væk, blandt de nye 
vækstøkonomier, ser billedet mindre positivt ud med et lavere væksttempo i Kina og recessi-
oner i Brasilien og Rusland.  

Da dansk eksport i høj grad afsættes på nærmarkederne, ventes de mere afdæmpede 
vækstudsigter blandt de nye vækstøkonomier ikke for alvor at dæmpe væksten i dansk ek-
sport. Der kan dog være visse indirekte effekter, især hvis vækstnedgangen i de nye vækst-
økonomier har en negativ effekt på de globale finansielle markeder. 

Figur 1.11 
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Anm.: I figur 1.11 viser bidrag til BNP-væksten korrigeret for importindholdet i eksporten og den inden-
landske efterspørgsel. Figur 1.12 viser indeks for BNP. 

Kilde: Thomson Reuters Eikon og egne beregninger. 

Væksten i euroområdet er fortsat gennem 2015, og BNP steg med 1,6 pct. fra 3. kvartal 2014 
til 3. kvartal 2015. Samtidig er arbejdsmarkedet i bedring med fald i ledigheden og stigende 
beskæftigelse. Fremgangen i euroområdet understøttes af en række faktorer, herunder fort-
sat lave oliepriser, en særdeles lempelig pengepolitik, en svag euro og en overgang fra for-
holdsvis stram til en mere neutral finanspolitik.  

Mens væksten i euroområdet ventes at tage til i de kommende år, er udsigterne for inflatio-
nen fortsat meget afdæmpede. Det skal ses i lyset af, at der fortsat er ledig kapacitet i euro-
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pæisk økonomi, herunder høje ledighedsniveauer i mange lande. Derfor er Den Europæiske 
Centralbank fortsat langt fra at begynde normaliseringen af pengepolitikken – snarere 
tværtimod. Der er således ikke udsigt til, at væksten over prognoseperioden vil blive dæmpet 
af stigende korte renter.  

I USA er der – modsat i euroområdet – udsigt til en snarlig opstramning af pengepolitikken. 
Her har opsvinget været i gang i en længere periode, og de seneste tal viser blandt andet, at 
ledigheden er tilbage på før-krise-niveau. Det voksende gab mellem den pengepolitik, der 
bliver ført i USA og i euroområdet, har medvirket til en svækkelse af euroen, og via fastkurs-
politikken ligeledes kronen. Det styrker isoleret set den danske konkurrenceevne og dermed 
eksporten.  

Blandt de nye vækstøkonomier har vækstudsigterne været vigende de seneste år. Der har 
blandt andet været uro om kinesisk økonomi, som er i gang med en omstillingsproces fra en 
investeringsdrevet til en mere forbrugsdrevet vækst. Svagere kinesisk vækst har bidraget til 
at trykke den globale råvareefterspørgsel og dermed eksporten i en række økonomier, der er 
særligt afhængige af globale råvarepriser.  

Det internationale risikobillede er balanceret, men meget blandet. På den positive side er der 
generelt tendens til, at væksten i euroområdet er blevet mere robust gennem 2015, samtidig 
med at der er sket forbedringer af de finansielle forhold. Det indebærer en øget sandsynlig-
hed for, at europæisk vækst kan blive stærkere end ventet, samtidig med at risikoen for for-
nyet uro i Sydeuropa er begrænset.  

På den negative side knytter der sig usikkerhed til de nye vækstøkonomier. Mange af lande-
ne står potentielt over for væsentlige udfordringer på både kort og langt sigt. På kort sigt er 
de nye vækstøkonomier ikke mindst udfordret af de kraftigt faldende råvarepriser og op-
stramning af amerikansk pengepolitik. Særligt hvornår og hvor hurtigt de amerikanske renter 
stiger, vil have afgørende betydning for udviklingen i internationale kapitalbevægelser samt 
stabiliteten på de finansielle markeder og renterne på tværs af kloden. På langt sigt handler 
det om at få skabt holdbare vækstmodeller, der er mindre afhængige af udviklingen på råva-
remarkeder og udenlandsk kapital. 

Usikkerhed om den økonomiske udvikling 
Forventningen om tiltagende aktivitet i dansk økonomi skal både ses i lyset af højere inden-
landsk efterspørgsel, og at fortsat vækst på Danmarks eksportmarkeder vil øge eksporten 
yderligere. 

Væksten i dansk økonomi kan også blive stærkere end vurderet i prognosen. Stigende bolig-
priser og fremgang på arbejdsmarkedet øger trygheden for husholdningerne og dermed 
deres forbrugstilbøjelighed. Denne effekt kan blive stærkere end forudsat i prognosen og 
dermed løfte det private forbrug mere end ventet. Det kan fx være som følge af, at større 
optimisme hos husholdningerne får dem til i højere grad at omsætte de stigende friværdier til 
forbrug og boliginvesteringer.  

Styrken i den globale vækst kan dog også vise sig svagere end ventet, fx som følge af en 
svækket udvikling i en række af de nye vækstøkonomier, herunder Kina. Den samlede vækst 
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på eksportmarkederne kan blive reduceret, hvis uroen om de nye vækstøkonomier bliver 
større end ventet. Det skal også ses i lyset af afledte effekter på Europa og USA igennem 
handel, finansiel stabilitet og tillidseffekter. Usikkerheden er illustreret ved at sammenligne 
hovedforløbet med to alternative forløb: 

• Et positivt forløb, hvor det private forbrug vokser mere end forudsat, som følge af at 
husholdningerne vælger at omsætte en større del af de stigende friværdier til forbrug. 
Konkret øges forbrugsvæksten med ½ pct.-point i forhold til hovedforløbet i både 2016 og 
2017. Samtidig øges væksten i boliginvesteringerne med henholdsvis 2 pct.-point og 3 
pct.-point i 2016 og 2017. 

• Et negativt forløb, hvor eksportmarkedsvæksten antages at blive 1¼ pct.-point lavere i 
både 2016 og 2017 som følge af uroen om de nye vækstøkonomier og de afledte effekter 
heraf på de avancerede økonomier. De forringede vækstudsigter og større usikkerhed 
medfører, at væksten i erhvervsinvesteringerne bliver 1½ pct.-point lavere end forudsat i 
hovedforløbet. 

I det positive forløb vil BNP-væksten blive 0,3 pct.-point højere end i hovedforløbet i både 
2016 og 2017, jf. tabel 1.1. Den højere vækst medfører en forbedring af den offentlige saldo 
og et større fald i ledigheden. I det negative forløb reduceres BNP-væksten med henholdsvis 
0,3 og 0,4 pct.-point i 2016 og 2017. Den lidt kraftigere reduktion af væksten i 2017 skyldes 
afledte effekter fra 2016. Den svagere udlandsvækst og det lavere investeringsomfang med-
fører en lille forøgelse af ledigheden og en forværring af den offentlige saldo.   

 
Udvalgte nøgletal for prognosen findes i tabel 1.2, mens bilagstabellerne indeholder en 
sammenligning med skønnene i det justerede konjunkturgrundlag fra september 2015. I 
forbindelse med genfremsættelsen af finanslovforslaget for 2016 i september blev der foreta-
get en teknisk justering af prognosen fra Økonomisk Redegørelse, august 2015. Den tekni-
ske justering i september omfattede nye oplysninger om blandt andet oliepris og renter samt 
nationalregnskabet for 2. kvartal. Hertil kom justeringer som følge af det genfremsatte finans-
lovforslag for 2016. Samlet set gav de nye oplysninger ikke anledning til at ændre på væksts-
kønnet i 2015 og 2016 i septembervurderingen sammenlignet med prognosen i Økonomisk 
Redegørelse, august 2015.  

  

Tabel 1.1 

Alternative forløb 

  Negativt forløb Hovedforløb Positivt forløb  

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Vækst i real BNP (pct.) 1,6 1,6 1,9 2,0 2,2 2,3 

Ledighed (pct.) 4,3 4,3 4,2 4,0 4,1 3,7 

Offentlig saldo (pct. af BNP) -2,9 -2,3 -2,8 -2,0 -2,6 -1,6 

  

Kilde: Egne beregninger. 



Kapitel 1 Sammenfatning 

 

Økonomisk Redegørelse · December 2015 19 

 

  

Tabel 1.2 

Udvalgte nøgletal  

 2014 2015 2016 2017 

Realvækst, pct.     

Privat forbrug 0,5 2,0 1,7 1,8 

Offentligt forbrug 0,2 0,8 0,8 0,0 

Offentlige investeringer 7,4 1,2 -6,9 -0,1 

Boliginvesteringer 3,1 -1,5 5,0 5,0 

Erhvervsinvesteringer 1,8 1,7 4,7 7,1 

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

Eksport af varer og tjenester 3,1 2,1 4,3 4,7 

Import af varer og tjenester 3,3 1,4 4,6 5,6 

BNP 1,3 1,4 1,9 2,0 

     

Niveau, pct. af BNP     

Faktisk offentlig saldo 1,5 -2,0 -2,8 -2,0 

Strukturel offentlig saldo -0,9 -0,7 -0,4 -0,4 

Betalingsbalancen 7,7 7,8 8,7 8,5 

     

Niveau, 1.000 personer     

Bruttoledighed (årsgennemsnit) 134 124 118 113 

Beskæftigelse (inkl. orlov), i alt 2.765 2.791 2.820 2.847 

Arbejdsstyrke, i alt  2.888 2.908 2.932 2.954 

     

Stigning, pct.     

Huspriser (enfamiliehuse) 3,4 6,3 4,0 4,0 

Forbrugerprisindeks 0,6 0,5 1,1 1,7 

Timefortjeneste i privat sektor (DA’s StrukturStatistik) 1,2 2,0 2,3 2,6 
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1.3 Finanspolitikken og de offentlige finanser  
 
Fra en situation, hvor manøvrerummet i finanspolitikken har været udnyttet fuldt ud for at 
understøtte økonomien under lavkonjunkturen, er finanspolitikken med finansloven for 2016 
tilrettelagt med begyndende afstand til budgetlovens grænse. Det er afstemt med, at dansk 
økonomi er inde i et opsving med tiltagende vækst i BNP og beskæftigelse. Samtidig er pen-
gepolitikken fortsat meget lempelig, hvilket øger behovet for en gradvist strammere finanspo-
litik, så den økonomiske politik under ét understøtter et holdbart opsving.   

Rammerne for den offentlige økonomi vil være stramme i de kommende år, hvor de offentlige 
underskud gradvist skal reduceres yderligere frem mod målet om balance mellem offentlige 
indtægter og udgifter i 2020. Nye reformer, som øger den private beskæftigelse, vil både 
kunne dæmpe et kommende pres på arbejdsmarkedet og øge råderummet i finanspolitikken. 
Samtidig kan omprioriteringer frigøre yderligere midler til højt prioriterede områder og initiati-
ver, herunder kernevelfærd. 

Finansloven for 2016 styrker de offentlige finanser 
I forbindelse med vurderingen af dansk økonomi og de offentlige finanser i august 2015 
betød nye statistiske oplysninger, at det udgiftspolitiske råderum måtte reduceres med 3 mia. 
kr. for at overholde budgetlovens grænse i 2016, jf. figur 1.13 og boks 1.1 i Økonomisk Re-
degørelse, august 2015. På regeringens fulde finanslovforslag for 2016 var der desuden 
prioriteret en yderligere saldoforbedring blandt andet med henblik på at tilrettelægge finans-
politikken med margin til budgetlovens grænse, og det strukturelle underskud blev på den 
baggrund skønnet til 0,4 pct. af BNP i 2016, jf. Opdateret 2020-forløb, september 2015.  

Aftalen om finansloven for 2016 er fuldt finansieret og fastholder således styrkelsen af de 
offentlige finanser fra finanslovforslaget. På et samlet opdateret grundlag i indeværende 
vurdering skønnes det strukturelle underskud uændret på 0,4 pct. af BNP i 2016. I de kom-
mende år vil det være centralt, at finanspolitikken gradvist strammes i forhold til det lempelige 
udgangspunkt. Det afspejler både hensynet til konjunkturudviklingen og hensynet til gradvist 
at lægge afstand til budgetlovens grænse. Samlet set skal den strukturelle saldo forbedres 

Tabel 1.3 

Centrale skøn vedr. tilrettelæggelsen af finanspolitikken 

 2015 2016 2017 

Strukturel saldo, pct. strukturelt BNP -0,7 -0,4 -0,4 

Faktisk saldo, pct. af BNP -2,0 -2,8 -2,0 

Offentlig forbrugsvækst, pct. 0,8 0,8 0,0 

Etårig finanseffekt, pct. af BNP1) 0,0 -0,1 -0,2 
 

 

1)  Beregnet mål, for hvordan ændringer i finanspolitikken fra et år til et andet påvirker den økonomiske 
aktivitet. En negativ værdi angiver således, at finanspolitikken strammes i forhold til året før.  

Kilde: Egne beregninger. 
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med 0,4 pct. af BNP i 2017-2020, så målet om balance i 2020 indfries, jf. nærmere nedenfor i 
afsnit om stramme rammer for den offentlige økonomi i 2017.  

 
Det strukturelle underskud i 2016 afspejler blandt andet, at udgangspunktet for finanspolitik-
ken fortsat er lempelig trods konsolideringen af de offentlige finanser. Eksempelvis er ni-
veauet for de offentlige investeringer fortsat højt i et historisk perspektiv. Det lempelige ud-
gangspunkt skal ses i lyset af, at finanspolitikken i de senere år har været tilrettelagt med 
henblik på at understøtte økonomien mest muligt i kølvandet på den økonomiske krise.  

Men dansk økonomi har nu været i fremgang i to år. Opsvinget er moderat, men med solidt 
grundlag for yderligere fremgang i de kommende år. Det er derfor centralt, at finanspolitikken 
tilpasses til den nye konjunktursituation – dvs. strammes i forhold til det lempelige udgangs-
punkt. Det er en grundlæggende forudsætning for sunde offentlige finanser, at finanspolitiske 
lempelser under en lavkonjunktur modsvares af tilsvarende stramninger, når konjunkturerne 
bedres.  

Den etårige finanseffekt – som er et beregnet mål for, om finanspolitikken i et givet år lempes 
eller strammes i forhold til året før – er opgjort til -0,1 pct. af BNP i 2016 på baggrund af den 
tilrettelagte finanspolitik for 2016 og øvrige forudsætninger. I 2017 er den etårige finanseffekt 
teknisk beregnet til -0,2 pct. af BNP, svarende til en yderligere stramning. I indeværende 
prognose ventes væksten i dansk økonomi at tage til i 2016 og 2017. På den baggrund vil 
kapacitetsudnyttelsen stige, og beskæftigelsen og produktionen ventes gradvist at komme 
tættere på de strukturelle niveauer i de kommende år, jf. figur 1.14. Finanspolitikken er såle-
des overordnet set afstemt med udviklingen i økonomien.  

Stramningen af finanspolitikken skal også ses i lyset af, at pengepolitikken fortsat forventes at 
være meget lempelig i de kommende år, hvilket vil understøtte den indenlandske efterspørg-
sel. Det øger alt andet lige behovet for, at finanspolitikken gradvist strammes, i takt med at 
output og beskæftigelsesgab gradvist lukkes i de kommende år. Det er afgørende, at den 

Figur 1.13 

Skøn for strukturel saldo i 2016 fra vurderingen i august 2015 til nu 

 

Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2015, Opdateret 2020-forløb, september 2015 og egne beregninger. 
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økonomiske politik under ét er afstemt med konjunktursituationen og dermed mindsker risi-
koen for en kommende overophedning af økonomien. 

 

Udsigt til faktiske underskud på den rigtige side af EU’s grænse 
Den faktiske offentlige saldo er særdeles følsom over for konjunkturudviklingen og kan påvir-
kes betydeligt af midlertidige udsving på de finansielle markeder, oliepriser mv. Derfor plan-
lægges finanspolitikken primært med afsæt i den strukturelle saldo, som er renset for sådan-
ne midlertidige udsving.  

Det er dog et vigtigt hensyn at holde den faktiske saldo inden for rammerne af EU’s Stabili-
tets- og Vækstpagt,1 og budgetlovens grænse for strukturelle underskud er sat, så den un-
derstøtter, at EU-reglerne overholdes. I hele prognoseperioden ventes underskuddene på 
den faktiske offentlige saldo at holde sig inden for rammerne af Stabilitets- og Vækstpagten, 
jf. figur 1.16.  

I indeværende vurdering skønnes et faktisk underskud på 2,0 pct. af BNP i 2015. Det er et 
væsentligt mindre underskud end ventet i forbindelse med septembervurderingen, hvor un-
derskuddet blev skønnet til 3,0 pct. af BNP. Forbedringen af den faktiske saldo i forhold til 
skønnet i september skal navnlig ses i lyset af to forhold. For det første er der kommet flere 
engangsindtægter ind fra omlægningen af kapitalpensioner, som med pensionspakken fra 

 

1 En overskridelse af EU’s grænse for faktiske underskud på 3 pct. af BNP vil føre til en ny henstilling fra EU om 
at bringe underskuddet tilbage under 3 pct. af BNP inden for en given frist og gennemføre strukturelle budget-
forbedringer med som minimum 0,5 pct. af BNP årligt i henstillingsperioden. Det gælder, medmindre EU vurde-
rer, at overskridelsen er begrænset og midlertidig. 

Figur 1.14 
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Anm.: Figur 1.15 viser et stiliseret finanspolitisk reaktionsmønster med henblik på at stabilisere 
konjunkturudsving. Finanspolitikken tilrettelægges på baggrund af en række forskellige formål og 
afvejninger, og som udgangs-punkt kan konjunkturstabilisering navnlig spille en rolle ved store 
ubalancer i økonomien. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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efteråret 2014 blev udvidet til også at omfatte 2015. På baggrund af de hidtidige indbetalinger 
fra disse omlægninger mv. forventes aktuelt skattebetalinger på 28 mia. kr. (svarende til 1,4 
pct. af BNP) fra pensionspakken samlet set mod et oprindeligt skøn på 15 mia. kr. For det 
andet er de forventede indtægter fra den volatile pensionsafkastskat opjusteret med knap 10 
mia. kr. som følge af udviklingen på de finansielle markeder i de seneste måneder. I modsat 
retning trækker nedskrivning af offentlige restancer afledt af ændret opgørelsesprincip for 
gælden til det offentlige samt afskrivninger som følge af udfordringerne med Et Fælles Inddri-
velsessystem (EFI), jf. boks 1.1.  

Trods pæn fremgang i både BNP og beskæftigelse skønnes et underskud på den faktiske 
offentlige saldo på 2,8 pct. af BNP i 2016 og dermed en meget begrænset margin til EU’s 
underskudsgrænse. Forøgelsen af det faktiske underskud fra 2015 til 2016 afspejler blandt 
andet, at engangsindtægterne fra pensionspakken – som mindsker underskuddet i 2015 – 
falder bort i 2016. I 2017, hvor økonomien ventes at vokse yderligere, skønnes det faktiske 
underskud at blive mindsket til 2,0 pct. af BNP. 

 
Med underskuddene i 2015-2017 skønnes den offentlige nettogæld at være på et moderat 
niveau svarende til knap 10 pct. af BNP ved udgangen af 2017, jf. figur 1.17. Den offentlige 
ØMU-gæld skønnes at udgøre i størrelsesordenen 38-39 pct. af BNP i 2015-2017 sammen-
holdt med et niveau på knap 45 pct. af BNP i 2014. Dermed holdes en bred sikkerhedsaf-
stand til gældsgrænsen på 60 pct. af BNP i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. Faldet i ØMU-
gælden fra 2014 til 2015-2017 skal blandt andet ses i lyset af, at indestående på statens 
konto i Nationalbanken er reduceret betragteligt, blandt andet som følge af beslutningen om 
at stoppe for udstedelse af statsobligationer i perioden 30. januar 2015 til 7. oktober 2015. 

Figur 1.16 
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Kilde: Danmarks Statistik, Opdateret 2020-forløb, september 2015 og egne beregninger. 
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Stramme rammer for den offentlige økonomi i 2017 
Finanspolitikken skal i de kommende år tilrettelægges, så den er afstemt med konjunkturud-
viklingen, og så målet om balance mellem de offentlige indtægter og udgifter i 2020 indfries. 
Målet om balance er afstemt med det overordnede mål om finanspolitisk holdbarhed – dvs. at 

Boks 1.1  

Ekstraordinære ned- og afskrivninger af skatte- og afgiftsrestancer 

I decembervurderingen er der indregnet ekstraordinære ned- og afskrivninger af skatte- og afgiftsrestancer.  

Det afspejler to forhold:  

1. Nedskrivninger: Der er indregnet en ekstraordinær nettonedskrivning af skatte- og afgiftsrestancer på 

ca. 15 mia. kr i 2015, som fordeles ligeligt over årene 2013-2015, dvs. med 5 mia. kr. hvert år, jf. tabel a.1 

Nedskrivningen skal ses i sammenhæng med en ændret behandling i nationalregnskabet af offentlige 

skatte- og afgiftsrestancer, så borgernes og virksomheders skatte- og afgiftsrestancer fremadrettet 

opgøres ud fra, hvor meget det reelt vurderes realistisk at inddrive. Nedskrivningen er således ikke 

knyttet til de aktuelle udfordringer med Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI). 

 

2. Yderligere ned- og afskrivninger: Der forventes en yderligere afskrivning på ca. 2½ mia. kr. i 2015, der 

kan henføres til restancemassens forventede retskraft. Nedskrivningen fordeles ligeligt over 2013-2015.  

 

Hertil kommer afskrivninger afledt af udfordringerne med EFI. I decembervurderingen er det 

beregningsteknisk lagt til grund, at værdien af fremskrivningerne udgør ca. 2 mia. kr. i 2016 – som 

fordeles ligeligt over 2014-2016. 

Tabel a  

Skønnet påvirkning af faktisk offentlig saldo som følge af afskrivning af restancer 

 2013 2014 2015 2016 I alt 

Påvirkning af faktisk saldo i alt, mia. kr.   -6 -6¾ -6¾ -¾ -20 

Heraf afledt af nedskrivning i 2015 5 5 5 - -15 

Heraf afledt af yderligere nedskrivning i 2015 - ¾2) -¾2) -¾ - -2½ 

Heraf afledt af afskrivning i 2016 - -¾2) -¾ -¾ -2 

   

Påvirkning af faktisk saldo i alt, pct. af BNP -0,3 -0,3 -0,3 -0,0 -1,0 
 

 

 

Anm.: På grund af afrunding summer de enkelte bidrag ikke nødvendigvis til totalerne.  
1)  Danmarks Statistik har i forbindelse med novemberversionen af nationalregnskabsstatistikken for de 

offentlige finanser indarbejdet ekstraordinære nedskrivninger af skatte- og afgiftsrestancer i 2013 og 
2014, og den skønnede virkning i 2015 er indarbejdet i decembervurderingen og vil i foråret 2016 
indgå i Danmarks Statistisks martsversion af de offentlige finanser.  

2) Den opgjorte offentlige saldo i 2013 og 2014 tager aktuelt afsæt i Danmarks Statistiks nedskrivning 
på nationalregnskabstal for 2013 og 2014 (novemberversionen), dvs en nedskrivning på 5 mia. kr. i 
begge år. Det vurderes, at Danmarks Statistik som udgangspunkt vil korrigere de historiske 
nationalregnskabstal for 2013 og 2014 i kommende versioner af nationalregnskabsstatistikken for de 
offentlige finanser.  

Kilde: Danmarks Statistik, Skatteministeriet og egne beregninger. 
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nuværende generationer ikke efterlader en regning til kommende generationer. Det svarer til, 
at den økonomiske politik kan fastholdes uændret efter 2020, samtidig med at der kan fast-
holdes en stabil udvikling i den offentlige gæld. Samtidig sikrer en offentlig saldo tæt på struk-
turel balance manøvrerum i finanspolitikken i tilfælde af nye økonomiske tilbageslag. 

I septembervurderingen blev det strukturelle underskud på baggrund af den mellemfristede 
fremskrivning for dansk økonomi skønnet til 0,4 pct. af BNP i 2017 og herefter gradvist for-
bedret frem mod målet om balance i 2020. I decemberredegørelsen indgår 2017 for første 
gang i konjunkturvurderingen.  

Nye oplysninger mv. om de offentlige finanser siden septembervurderingen indebærer en 
umiddelbar svækkelse af den strukturelle saldo i 2017. Det ville uden modgående tiltag bety-
de, at det strukturelle underskud blev øget til 0,5 pct. af BNP, svarende til grænsen i budget-
loven. For at understøtte fortsat afstand til budgetlovens grænse er der indarbejdet en bereg-
ningsteknisk reduktion i det offentlige forbrug på 2 mia. kr. i 2017 for at nedbringe det struktu-
relle underskud til 0,4 pct. af BNP, svarende til underskuddet i seneste mellemfristede frem-
skrivning. Niveauet for det offentlige forbrug er dog fortsat højt i et historisk perspektiv, jf. 
figur 1.19. 

Den underliggende svækkelse af den strukturelle saldo i forhold til septembervurderingen 
skal blandt andet ses i sammenhæng med en svækkelse af de strukturelle nordsøindtægter 
med 0,1 pct. af BNP i 2017 afledt af Det Internationale Energiagenturs nye prognose for den 
langsigtede olieprisudvikling. Selv om der er usikkerhed forbundet med skønnet for den struk-
turelle saldo fra en vurdering til den næste afledt af nye oplysninger mv., er den strukturelle 
saldo et væsentligt mere robust mål for stillingen på de offentlige finanser end den faktiske 
saldo. 

Figur 1.18 
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Anm.: I figur 1.19 er de offentlige investeringer vist ekskl. udgifter til forskning og udvikling, som 
fremskrives særskilt. Gennemsnittet for udgiftsniveauerne er vist for perioden før det globale 
tilbageslag i 2008.   

Kilde: Opdateret 2020-forløb, september 2015 og egne beregninger.  
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Tilpasningen mod målet om balance i perioden fra 2017 til 2020 forudsætter blandt andet, at 
den lempelige finanspolitik normaliseres som forudsat. Det gælder ikke mindst de offentlige 
investeringer, som har været historisk høje i de senere år med henblik på at understøtte den 
økonomiske aktivitet under lavkonjunkturen. I decembervurderingen er der med beregnings-
tekniske forudsætninger om niveauet for de offentlige investeringer i 2017 forudsat et omtrent 
uændret offentligt investeringsniveau (ekskl. forskning og udvikling) på i størrelsesordenen 
ca. 2½ pct. af strukturelt BNP i 2016 og 2017.  

Det skønnes imidlertid, at de planlagte offentlige investeringer overstiger det forudsatte be-
regningstekniske niveau med ca. 5 mia. kr. (ekskl. moms) i 2017. Regeringen og aftalepar-
terne (Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) bag finansloven for 
2016 er enige om, at der er behov for at tilpasse de offentlige investeringer, så de bringes på 
niveau med det finansierede niveau i de mellemfristede fremskrivninger for dansk økonomi. 
Regeringen vil senest i foråret 2016 fremlægge konkrete forslag til tilpasninger på investe-
ringsområdet.  

Finanspolitikken i 2017 vil blive fastlagt i løbet af 2016 med finansloven for 2017 og aftalerne 
om kommunernes og regionernes økonomi i 2017. Tilrettelæggelsen af finanspolitikken i 
2017 sker inden for rammerne af budgetloven – herunder de fastsatte udgiftslofter – og vil 
tage afsæt i de konkrete tiltag vedrørende offentlige investeringer og den samlede vurdering 
af den offentlige økonomi i 2017.  
 

1.4 Fortsat ledig kapacitet på arbejdsmarkedet 
 
Arbejdsmarkedet er i klar bedring med stigende beskæftigelse og faldende ledighed, jf. figur 
1.20. Det er vurderingen, at fremgangen vil fortsætte i de kommende år. Efterhånden som 
beskæftigelsen fortsætter med at stige, og ledigheden falder yderligere, kan der opstå risiko 
for pres på lønningerne og tiltagende mangel på specifikke typer af arbejdskraft, hvis der ikke 
er en tilstrækkelig stor og velkvalificeret arbejdsstyrke til rådighed. Det var senest tilfældet i 
årene med højkonjunktur op til finanskrisens udbrud, hvor flaskehalse og kapacitetspres førte 
til uholdbart høje lønstigninger og tab af lønkonkurrenceevne. 

Situationen i dag er et godt stykke fra den, der kendetegnede arbejdsmarkedet under over-
ophedningen. Der er fortsat ledig kapacitet, hvilket blandt andet fremgår af, at beskæftigelsen 
ligger væsentligt under sit strukturelle niveau. Omfanget af ledige arbejdskraftressourcer 
indsnævres imidlertid gradvist over de kommende år, svarende til at forskellen mellem den 
faktiske og strukturelle beskæftigelse mindskes, jf. figur 1.21. Det forventes, at det vil ske 
uden generelle tendenser til pres på arbejdsmarkedet – ikke mindst som følge af, at de gen-
nemførte reformer vil øge den strukturelle beskæftigelse og dermed muligheden for en læn-
gerevarende fremgang i velstand og beskæftigelse. Det udelukker dog ikke, at der kan være 
mangel på arbejdskraft i specifikke brancher eller i bestemte dele af landet – herunder ikke 
mindst i form af arbejdskraft med særlige kvalifikationer. 
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Figur 1.20 
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Figur 1.21 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Vurderingen af kapacitetspresset på arbejdsmarkedet er et centralt input i forhold til at tilrette-
lægge finanspolitikken, så den passer til konjunktursituationen. Der er stadig ledig kapacitet i 
økonomien i disse år, og finanspolitikken er også lempelig målt i niveau med blandt andet 
høje niveauer for de offentlige investeringer. Der er dog igangsat en gradvis stramning af 
finanspolitikken, og underskuddet på den strukturelle saldo vurderes på den baggrund at 
udgøre 0,4 pct. af BNP i 2016, jf. afsnit 1.3. I takt med konjunkturnormaliseringen i de kom-
mende år mindskes omfanget af ledig kapacitet. Det er derfor hensigtsmæssigt, at finanspoli-
tikken strammes yderligere for at undgå en for hurtig stigning i efterspørgslen efter arbejds-
kraft i forhold til arbejdsudbuddet. 

Aktuelt vurderes der ikke at være tegn på flaskehalse generelt. Det bygger blandt andet på, 
at virksomhederne overordnet set ikke har problemer med at rekruttere medarbejdere. Antal-
let af forgæves rekrutteringer er steget lidt siden 2012, men ligger fortsat på et lavt niveau, jf. 
figur 1.22. 

Tilsvarende er det fortsat kun et fåtal af virksomhederne i industrien og byggeriet, der rappor-
terer om mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning, jf. figur 1.23. I byggeriet er 
indikatoren steget noget siden midten af 2014 efter flere år med lav aktivitet og nærmest 
uden nogen mangel på arbejdskraft, men omfanget er fortsat mærkbart lavere end i midten af 
2000’erne. Der er grund til at have særligt fokus på byggeriet, som er et meget konjunkturføl-
somt erhverv, jf. boks 5.2 i afsnit 5.2. Det indebærer blandt andet også, at store konjunktur-
betingede skift i beskæftigelsen i byggeriet kan have afsmittende effekter på øvrige erhverv, 
fx service og industri, hvis lønstigninger i byggeriet giver anledning til højere priser. 
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Figur 1.22 
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Anm.: Antallet af forgæves rekrutteringer i figur 1.22 er baseret på en rundspørge blandt 14.000 virksom-
heder i Danmark. Manglen på arbejdskraft i figur 1.23 er baseret på konjunkturbarometrene, og der 
er databrud i 2004. 

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danmarks Statistik. 

 
Samtidig er lønstigningstakterne fortsat ret afdæmpede på tværs af brancher. Lønstignings-
takterne på DA-området er på det seneste tiltaget lidt, men ligger for nuværende på ca. 2¼ 
pct., hvilket er forholdsvist moderat set i historisk perspektiv, jf. figur 1.24. Det peger på, at 
virksomhederne aktuelt kan tiltrække den ønskede arbejdskraft, uden at lønningerne presses 
uholdbart op. I byggeriet er lønstigningerne dog lidt højere end i den private sektor generelt, 
og stigningstakterne har generelt været tiltagende siden slutningen af 2014. 

De moderate lønstigningstakter skal ses i sammenhæng med, at ledigheden fortsat er højere 
end den estimerede strukturelle ledighed, svarende til at der er rigelig arbejdskraft – og ledig-
hedsgabet er positivt. Det positive ledighedsgab er blevet mindre de seneste år, men der er 
fortsat plads til, at ledigheden kan falde, uden at der opstår væsentligt pres på lønudviklin-
gen, jf. figur 1.25. 

Samlet set tegner indikatorerne for kapacitetspresset på arbejdsmarkedet et billede af, at der 
fortsat er ledig kapacitet. Siden 2013 har indikatorerne gradvist bevæget sig væk fra det 
meget lave niveau, der gjorde sig gældende, da lavkonjunkturen var dybest. Det er en normal 
udvikling, når økonomien genoprettes efter et tilbageslag. 
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Figur 1.24 
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Figur 1.25 
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Anm.: Lønstigningstakten er for timefortjenesten ekskl. genetillæg. 
Kilde: DA, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Ud over arbejdsløse er der også ledige arbejdskraftressourcer, der aktuelt er uden for ar-
bejdsstyrken, men som kan træde ind på arbejdsmarkedet, efterhånden som konjunkturerne 
bedres. Siden 4. kvartal 2012 og frem til 3. kvartal 2015 er beskæftigelsen steget med 62.000 
personer. Heraf kan godt en tredjedel tilskrives en større arbejdsstyrke, mens resten kan 
henføres til den faldende ledighed. Det er især i løbet af det seneste år, at flere og flere er 
trådt ind på arbejdsmarkedet, og denne udvikling ventes at kunne fortsætte i de kommende 
år. 

Vurderingen af omfanget af ledige arbejdskraftressourcer sammenfattes i beskæftigelsesga-
bet, der måler forskellen mellem den aktuelle beskæftigelse og beskæftigelsen i en konjunk-
turneutral situation, den såkaldte strukturelle beskæftigelse. I beskæftigelsesgabet tages der 
både højde for antallet af ledige, dvs. ledighedsgabet, og for antallet af personer i arbejds-
styrken, dvs. arbejdsstyrkegabet.  

Aktuelt udgør arbejdsstyrkegabet omtrent to tredjedele af beskæftigelsesgabet, mens den 
resterende tredjedel udgøres af ledighedsgabet, jf. figur 1.26. Arbejdsstyrkegabet afspejler 
udsving i arbejdsstyrken, der følger af konjunkturerne. Det kan fx være ikke-jobparate kon-
tanthjælpsmodtagere, studerende uden bijob eller unge, som påbegynder et studium i stedet 
for at finde et arbejde, fordi jobmulighederne er mindre gode, men som har det til fælles, at 
de alle ville have eller søge et job i en normal konjunktursituation. 
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Figur 1.26 
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Anm.: Ledighedsgabet er beregnet for nettoledigheden. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
I de senere år har arbejdsstyrkegabet i stigende grad bestået af studerende, som p.t. er uden 
for arbejdsstyrken, men som forventes at have et job eller være arbejdssøgende i en normal 
konjunktursituation. Antallet af studerende i arbejdsstyrkegabet er steget støt fra ca. 7.000 
personer i 2010 til godt 27.000 i 2015, jf. figur 1.27. Det skal ses i sammenhæng med en væ-
sentlig stigning i antallet af studerende siden 2007. Der vurderes at have været knap 500.000 
studerende (over 17 år) i 2015. Heraf havde godt halvdelen et job ved siden af studierne, jf. 
figur 1.28. Det er en markant lavere andel end i årene før 2007, hvor op mod tre fjerdedele af 
de studerende var i beskæftigelse. Der er således et betydeligt potentiale for at forøge ar-
bejdsstyrken, hvis en større andel af de studerende igen kommer i job. 

Den store stigning i antallet af studerende siden 2007 skal imidlertid også ses i lyset af den 
svækkede konjunktursituation, som formentlig har fået flere til at søge ind på en uddannelse i 
stedet for at søge arbejde. Det vil isoleret set trække ned i antallet af studerende, når den 
økonomiske situation bedres i de kommende år, men denne effekt modvirkes af en generel 
tendens til øget uddannelse.  

Både de ledige og studerende har en forholdsvis tæt tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilsam-
men udgør de to grupper over 90 pct. af beskæftigelsesgabet på 56.000 personer i 2015. Det 
negative beskæftigelsesgab indebærer en forventning om en fortsat stigning i beskæftigelsen 
i de kommende år, alene som følge af at konjunkturerne bedres. Konjunkturnormaliseringen 
ventes at være tilendebragt – og det nuværende beskæftigelsesgab på 56.000 personer 
reduceret til 0 – i 2019. 
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Figur 1.27 
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Anm.: I figur 1.27 omfatter kontanthjælpsmodtagere de ikke-jobparate, mens jobparate kontanthjælpsmod-
tagere indgår som ledige eller aktiverede. Øvrige er fx sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesgabet 
opgøres i antal personer, og studerende må i sagens natur forventes ikke at kunne varetage et fuld-
tidsjob. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Samtidig med den konjunkturelt betingede stigning i beskæftigelsen i de kommende år vurde-
res den strukturelle beskæftigelse også at stige. Fra 2014 til 2017 øges den beregnede struk-
turelle beskæftigelse med 50.000 personer. 

Det afspejler blandt andet en række reformer, herunder især tilbagetrækningsreformen. Som 
følge af tilbagetrækningsreformen øges efterlønsalderen gradvist, og den laveste efterlønsal-
der er nu 61 år. Forøgelsen af den laveste efterlønsalder har forøget beskæftigelsesgraden 
markant for personer mellem 60 og 61 år, jf. figur 1.29. Det peger i retning af, at reformen 
understøtter en samlet stigning i beskæftigelsen. Denne tendens til øget beskæftigelse ven-
tes at blive udbygget, efterhånden som efterlønsalderen gradvist hæves til 62 år i 2017. 

Hertil kommer den forhøjelse af aldersgrænserne for folkepension, som følger af Velfærdsaf-
talen fra 2006, og som blev fremrykket med tilbagetrækningsreformen. Det indebærer, at 
folkepensionsalderen sættes op med et halvt år om året fra 2019 til 2022, så den i 2022 er 67 
år, svarende til folkepensionsalderen i 2004. Sammen med forhøjelsen af efterlønsalderen 
medvirker det til at øge den strukturelle beskæftigelse med 71.000 personer i 2020, hvor 
forøgelsen især sker for faglærte, jf. figur 1.30. 
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Figur 1.29 
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Figur 1.30 
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Anm.: Figur 1.29 viser andelen af en årgang, som er i lønmodtagerbeskæftigelse i en måned. Alle personer 
med lønindkomst i måneden er registreret som lønmodtagere uanset arbejdsomfanget. 

Kilde: Danmarks Statistik, Lovmodellens datagrundlag og egne beregninger. 

 
Den gradvise stigning i den strukturelle beskæftigelse i de kommende år skaber grobund for 
et holdbart opsving i dansk økonomi, hvor der er plads til, at beskæftigelsen kan øges mar-
kant, uden at det fører til pres på arbejdsmarkedet, uholdbart høje lønstigninger og forværring 
af lønkonkurrenceevnen. 
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1.5 Bilagstabel  
 

 

Tabel 1.4 

Sammenligning med vurderingen i september af skønnene for 2015 og 2016 samt skøn for 

2017 på udvalgte områder 

   2015   2016 2017 

 
Sep. Dec. Sep. Dec. Dec. 

Realvækst, pct.     
 

Privat forbrug 1,4 2,0 1,5 1,7 1,8 

Samlet offentlig efterspørgsel 1,0 0,9 -0,4 -0,2 0,0 

- heraf offentligt forbrug 1,2 0,8 0,3 0,8 0,0 

- heraf offentlige investeringer -0,7 1,2 -4,8 -6,9 -0,1 

Boliginvesteringer 2,0 -1,5 7,0 5,0 5,0 

Faste erhvervsinvesteringer 3,1 1,7 6,9 4,7 7,1 

I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 1,4 1,3 1,8 1,6 2,0 

Ændringer i lagerinvesteringer i pct. af BNP -0,1 -0,3 0,2 0,3 0,2 

I alt indenlandsk efterspørgsel 1,3 1,0 2,0 1,9 2,2 

Eksport 4,0 2,1 5,0 4,3 4,7 

- heraf industrieksport 5,0 4,7 5,5 5,3 5,3 

Samlet efterspørgsel 2,3 1,4 3,1 2,8 3,1 

Import 4,1 1,4 5,5 4,6 5,6 

- heraf vareimport 3,2 2,4 5,2 4,7 5,5 

BNP 1,5 1,4 1,9 1,9 2,0 

Bruttoværditilvækst 1,6 1,4 1,9 1,9 2,0 

- heraf i private byerhverv 2,4 2,2 2,7 2,4 2,6 

Ændring i 1.000 personer      

Arbejdsstyrke, i alt 20 20 19 24 22 

Beskæftigelse, i alt 24 26 24 29 27 

- heraf i den private sektor 23 26 23 27 28 

- heraf i offentlig forvaltning og service 1 0 1 2 -1 

Bruttoledighed -6 -10 -6 -6 -5 

Nettoledighed -6 -3 -6 -6 -4 
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Tabel 1.4 (fortsat) 

Sammenligning med vurderingen i september af skønnene for 2015 og 2016 samt skøn for 

2017 på udvalgte områder 

   2015    2016 2017 

 
Sep. Dec. Sep. Dec. Dec. 

Stigning, pct.     

Eksportpriser, varer -0,3 0,2 2,0 1,5 2,0 

Importpriser, do. -1,3 -0,6 2,1 0,6 1,9 

Bytteforhold, do. 1,0 0,8 -0,1 0,9 0,1 

Huspriser (enfamiliehuse) 6,5 6,3 4,0 4,0 4,0 

Forbrugerprisindeks 0,7 0,5 1,5 1,1 1,7 

Timeløn i privat sektor  
(DA’s StrukturStatistik) 

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

Real disponibel indkomst, privat sektor 10,3 7,1 2,5 4,9 1,8 

Real disponibel indkomst, husholdninger1) 3,0 2,8 1,5 1,6 1,3 

Timeproduktiviteten i private byerhverv 0,9 0,5 1,4 0,9 1,1 

Pct. p.a.      

Rente, 1-årigt flekslån -0,1 -0,1 0,1 0,0 0,2 

Rente, 10-årig statsobligation 0,8 0,7 1,3 1,1 1,3 

Rente, 30-årig realkreditobligation 2,7 2,7 3,3 3,1 3,2 

De centrale balancestørrelser      

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 141 155 154 179 181 

Offentlig saldo (mia. kr.) -59,6 -39,8 -56,6 -56,6 -41,7 

Bruttoledighed (årsgns., 1.000 personer) 128 124 123 118 113 

Bruttoledighed (i pct. af arbejdsstyrken) 4,4 4,3 4,2 4,0 3,8 

Nettoledighed (årsgns., 1.000 personer) 101 104 94 98 94 

Nettoledighed (i pct. af arbejdsstyrken) 3,5 3,6 3,2 3,3 3,2 

Eksterne forudsætninger      

Handelsvægtet BNP-vækst i udlandet, pct. 2,2 2,1 2,4 2,3 2,4 

Eksportmarkedsvækst (industrivarer), pct. 5,3 5,4 5,9 5,8 6,1 

Dollarkurs (kr. pr. dollar) 6,7 6,7 6,7 7,0 7,0 

Oliepris, USD pr. td. 54,2 52,9 58,3 49,5 57,7 

Oliepris, kr. pr. td. 363 356 389 344 401 

  

1) Den korrigerede indkomst, jf. afsnit 4.1.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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2. International økonomi

Væksten på de danske virksomheders eksportmarkeder er tiltagende. Særligt på de danske 

nærmarkeder som Sverige, Storbritannien og euroområdet har fremgangen bidt sig fast, og 

den indenlandske efterspørgsel tegner robust. I euroområdet er opsvinget blevet bredt funde-

ret med fremgang i de fleste lande. Væksten i euroområdet understøttes af flere faktorer, 

herunder en særdeles lempelig pengepolitik og svækkelsen af den effektive eurokurs. 

Opsvinget i USA har været i gang i en længere periode. Det afspejles i flere års markant 

fremgang på arbejdsmarkedet. Ledigheden er tilbage på niveauet fra før krisen, og den ame-

rikanske centralbank ventes derfor snart at begynde at hæve de pengepolitiske renter. Hvor-

når og hvor hurtigt de amerikanske renter stiger, vil have afgørende betydning for udviklingen 

i internationale kapitalbevægelser og valutakurser på tværs af kloden. 

Lavere råvarepriser, navnlig olieprisfaldet, er med til at understøtte væksten i de avancerede 

økonomier. Omvendt udgør de lavere råvarepriser en udfordring for de lande, der er af-

hængige af råvareproduktion. Faldet i olieprisen siden sommeren skal ses i lyset af fortsat 

stigende produktion i USA, øget olieudbud fra Mellemøsten og lavere efterspørgselsvækst. 

Det afspejles også i stigende olielagre. Tilpasningen af udbuddet er dog i gang, og olieinve-

steringerne er faldet kraftigt. 

I Kina har væksten været aftagende i takt med faldende investeringsvækst, men er stadig 

relativt høj. Vækstnedgangen er udtryk for, at den kinesiske økonomi har indledt en tilpasning 

til et mere holdbart vækstspor, hvor investeringerne udgør en mindre andel af økonomien, og 

væksten i højere grad er drevet af det private forbrug. Den indenlandske efterspørgsel i Kina 

er fortsat relativt stærk, blandt andet understøttet af finanspolitiske lempelser og en kraftig 

gældsudvikling, der indebærer risiko for ubalancer.  

Mange af de nye vækstøkonomier har også oplevet faldende vækstrater i de seneste år, og i 

Rusland og Brasilien er der tale om decideret recession. En medvirkende faktor til vækstned-

gangen i de nye vækstøkonomier er faldende råvarepriser og strammere finansielle vilkår. Et 

lyspunkt er Indien, hvor der ventes fortsat høj vækst i de kommende år.  

Det internationale risikobillede er balanceret, men meget blandet. På den positive side er 

væksten i euroområdet blevet mere robust gennem 2015, og der er mulighed for, at væksten 

kan blive stærkere end forudsat. På den negative side er usikkerheden øget om udsigterne i 

de nye vækstøkonomier. For nogle lande skyldes det tilpasningen til de betydeligt lavere 

råvarepriser og opstramningen af den amerikanske pengepolitik. Det kan medføre uro på de 

finansielle markeder og udstrømning af kapital. 
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2.1 Den internationale konjunktursituation 
 
Der er tiltagende eller uændret vækst i de avancerede økonomier, selv om væksten i den 
globale økonomi har været svagt aftagende i 2015. Det skyldes lavere momentum i de nye 
vækstøkonomier, jf. figur 2.1. Nedgangen har medført stagnerende verdenshandel og lavere 
vækst i fremstillingssektoren globalt set. Set fra Danmark er opsvinget i den internationale 
økonomi dog styrket lidt, når udviklingen i BNP vægtes efter landenes handel med Danmark.  

 
Fremgangen i verdensøkonomien understøttes af vækst i den indenlandske efterspørgsel 
(samlet efterspørgsel til forbrug og investeringer) i de avancerede økonomier, jf. figur 2.2 og 
2.3. Denne udvikling er generelt også afspejlet i pæn fremgang i servicesektoren i mange 
avancerede økonomier, hvorimod væksten i fremstillingsindustrien har været lav. 

Udviklingen har navnlig været positiv hos Danmarks største samhandelspartnere. I USA og 
Storbritannien har BNP-væksten igennem flere år været understøttet af stigende beskæfti-
gelse og forbedrede finansielle vilkår. I euroområdet har den indenlandske efterspørgsel 
været gradvist tiltagende siden starten af 2013, og i Tyskland er væksten i det private forbrug 
taget til i lyset af fremgangen på arbejdsmarkedet og stigende reallønninger. 

I både Sverige og Norge er den indenlandske efterspørgsel vokset betydeligt i de seneste år. 
Væksten i Norge har dog samlet set været svag de seneste kvartaler på grund af olieprisfal-
det og olieindustriens store betydning for norsk økonomi. 

Figur 2.1 

BNP-vækst 2013-2015 i udvalgte lande og regioner 
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Anm.: For 2015 er der tale om skøn for året som helhed. For EU-lande er skøn fra EU-kommissionen, 
øvrige fra OECD. Vægtet BNP angiver BNP vægtet efter landenes handel med Danmark. 

Kilde: EU-Kommissionen, Autumn Economic Forecast, november 2015 og  OECD, Economic Outlook 98, 
november 2015. 
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USA 
Opsvinget i den amerikanske økonomi er længere fremme end i euroområdet. Det afspejles 
også i en betydelig fremgang på arbejdsmarkedet. Siden starten af 2013 har der været en 
robust fremgang i beskæftigelsen på gennemsnitligt over 220.000 personer (svarende til 0,15 
pct.) om måneden. Det har nedbragt ledigheden til 5,0 pct. i november, et fald på 1,6 pct.-
point siden starten af 2014, jf. figur 2.4. Ledigheden er dermed allerede på et niveau, der 
svarer til den amerikanske centralbanks, Federal Reserve, langsigtede vurdering af den 
strukturelle ledighed. Fremgangen har også indebåret et markant fald i antallet af personer, 
der ufrivilligt er på deltid eller har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Den såkaldt udvide-
de ledighed er derfor reduceret kraftigt, men er stadig lidt over niveauet fra før krisen. 

I USA har inflationen været holdt nede af et fald i importpriserne som følge af styrkelsen af 
dollaren over for euroen og faldende råvarepriser – herunder oliepriser målt i dollar, jf. figur 
2.5. Den afdæmpede inflation i USA skal også ses på baggrund af, at lønstigningerne i den 
private sektor har ligget relativt fladt på godt 2 pct. siden 2013, men er steget de seneste 
måneder til 2,3 pct. i november. Som følge af fremgangen på arbejdsmarkedet og udsigt til 
gradvist tiltagende inflation ventes Federal Reserve derfor snart at begynde at sætte renterne 
op, jf. afsnit 3.1. 
 

Figur 2.2 
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Figur 2.3 
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Anm.: I figur 2.3 er indenlandsk efterspørgsel i Norge for fastlandsøkonomien, dvs. ekskl. efterspørgsel fra 
olieudvinding og shipping. 

Kilde: Thomson Reuters Eikon. 
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Kina og de andre nye vækstøkonomier 
Væksten i den kinesiske økonomi har været gradvist aftagende i de senere år. Opbrems-
ningen er et led i en gradvis tilpasning af økonomien mod et vækstspor, der i højere grad er 
drevet af privat forbrug og i mindre grad af faste investeringer og industri rettet mod eksport-
markeder. Vækstraterne i industriproduktionen og investeringerne er således aftaget mærk-
bart i de senere år, jf. figur 2.6. Fremgangen i det private forbrug har derimod været mere 
stabil, og væksten i detailsalget er tiltaget siden starten af året. 

En sådan udvikling er naturlig, da flere sektorer er plaget af overkapacitet ifølge OECD og 
IMF. Denne tilpasning af økonomien må ventes at fortsætte i de kommende år, understøttet 
af færre restriktioner for serviceerhvervene og en fortsat mindskelse af betydningen af de 
store statsejede virksomheder. Tilpasningen kan dog indebære nogle faldgruber, som kan få 
væksten til at aftage mere end ventet, jf. boks 2.1 og afsnit 2.3. 
 
Selv om væksttempoet i Kinas økonomi er aftaget, er der fortsat et betydeligt potentiale for 
yderligere indkomstfremgang, idet indkomstniveauet pr. indbygger fortsat kun er omtrent 25 
pct. af niveauet i USA. 
 
Mange af de nye vækstøkonomier har oplevet faldende vækstrater de seneste år. En med-
virkende faktor er faldende råvarepriser, der ifølge IMF vurderes at være med til at reducere 
væksten i de råvareproducerende lande med 1 pct.-point årligt i perioden 2015-2017. For de 
olieeksporterende lande vurderes nedgangen at være på 2¼ pct.-point. I Brasilien og Rus-
land har nedgangen aktuelt resulteret i en recession, hvilket også skal ses i lyset af stram-
mere finansielle vilkår og finanspolitiske stramninger. For Rusland har sanktioner også påvir-
ket økonomien negativt. 

Figur 2.4 

USA – ledighed og udvidet ledighed 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15

Ledighed Udvidet ledighed

Pct. Pct.

Figur 2.5 

Inflation og kerneinflation i USA 
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Anm:  Den udvidede ledighed i figur 2.4 inkluderer personer ufrivilligt på deltid eller med svag tilknytning 
til arbejdsmarkedet i ledighedsbegrebet. Kerneinflationen vist i figur 2.5 er pct.-ændringen i forbru-
gerpriserne i forhold til samme måned sidste år, hvor der ses bort fra priser på energi og fødevarer.   

Kilde: Thomson Reuters Eikon. 
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Den svagere aktivitet i vækstøkonomierne har ført til en træg udvikling i verdenshandelen og 
den globale industriproduktion i starten af året, jf. figur 2.7 og afsnit 4.5. Det skal ses i lyset af 
den faldende investeringsvækst i Kina samt den globale tilpasning til lavere råvarepriser, 
herunder et markant fald i investeringerne i udvinding af råolie jf. nedenfor. På det seneste 
har der dog været tegn på stabilisering i både handelen og industriproduktionen. Opbrems-
ningen i handelen har endvidere ikke været nær så stærk i de avancerede økonomier som 
følge af den stigende aktivitet og de betydelige indbyrdes handelsforbindelser. Både importen 
og eksporten i de avancerede økonomier lå således i 3. kvartal over niveauet fra samme 
periode sidste år. 

Vækstudsigter 
Der er fortsat udsigt til tiltagende vækst i den globale økonomi, på trods af den træge udvik-
ling i verdenshandelen og fremstillingsindustrien. På kort sigt peger erhvervstilliden i både 
USA og euroområdet på fortsat fremgang ind i 4. kvartal, jf. figur 2.8 og 2.9. 

I 2016 og 2017 ventes der fortsat robust vækst i USA med det private forbrug som hoved-
drivkraften, understøttet af bl.a. yderligere fremgang på arbejdsmarkedet samt formue-
gevinster, navnlig som følge af stigende boligpriser. Boliginvesteringerne ventes at tage til, i 
takt med at fremgangen på boligmarkedet fortsætter. Styrkelsen af den amerikanske dollar 
ventes at dæmpe efterspørgselsvæksten fra udlandet. I det lys ventes underskuddet på 
betalingsbalancen øget fra 2¼ pct. af BNP i 2014 til knap 3 pct. af BNP i 2017.  

I euroområdet er der udsigt til tiltagende vækst, understøttet af ECB’s ekspansive tiltag og 
lavere energipriser. Væksten i Tyskland ventes at blive lidt højere i de kommende år. Frem-
gangen i Tyskland ventes drevet af en stigning i det private forbrug, set i lyset af indkomst-
fremgang som følge af den positive udvikling på arbejdsmarkedet og lavere energipriser. Der 
ventes også et vist løft i væksten i Italien og Frankrig.  

Figur 2.6 

Kina – væksten i industriproduktion, faste 
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Figur 2.7 

Verdenshandel og global industriproduktion 
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Kilde: Thomson Reuters Eikon. 
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Den robuste fremgang i svensk og britisk økonomi ventes ligeledes at fortsætte, hvor navnligt 
den positive udvikling på arbejdsmarkedet er med til at sikre vækst i det private forbrug. Mod-
sat mærker den norske økonomi effekten af lavere oliepriser, og vækstskønnene for Norge er 
nedjusteret til 0,6 pct. i 2015 og 1,1 pct. i 2016. Lempelige finansielle vilkår, svækkelsen af 
den norske krone og ekspansiv finanspolitik er dog med til understøtte væksten.  

Blandt vækstøkonomierne ventes væksten i Kina at aftage gradvist fra 6,8 pct. i 2015 til 6,3 
pct. i 2016 og 6,0 pct. i 2017, i takt med at tilpasningen i den kinesiske økonomi fortsætter. 
Finanspolitiske lempelser og lavere råvarepriser er med til at holde hånden under økono-
mien. Den høje vækst i Indien ser også ud til at fortsætte, understøttet af lavere energipriser 
og strukturreformer, der bidrager til øget investeringsvækst. Væksten i Brasilien og Rusland 
ventes fortsat at være negativ i 2016 som følge af lavere råvarepriser og finanspolitiske 
stramninger. 

Figur 2.8 

USA – erhvervstillid og BNP-vækst 
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Figur 2.9 

Euroområdet – erhvervstillid og BNP-vækst 
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Anm.: Erhverstilliden er angivet ved de såkaldte PMI-indeks, der er virksomhedernes vurdering af deres 
økonomiske situation. For euroområdet er der angivet et sammenvejet PMI-indeks, som omfatter 
både fremstilling og øvrige erhverv. 

Kilde: Thomson Reuters Eikon. 
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Tabel 2.1 

Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 

 2014 2015 2016 2017 

  Sep. Dec. Sep. Dec. Dec. 

Realvækst, pct.  

Handelsvægtet BNP 2,0 2,1 2,1 2,3 2,3 2,4 

USA 2,4 2,5 2,6 3,1 2,8 2,7 

EU28 1,4 1,8 1,9 2,1 2,0 2,1 

Euroområdet 0,9 1,5 1,6 1,9 1,8 1,9 

Tyskland 1,6 1,7 1,7 2,0 1,9 1,9 

Frankrig 0,2 1,2 1,1 1,7 1,4 1,7 

Italien -0,4 0,7 0,9 1,5 1,5 1,4 

Spanien 1,4 3,1 3,1 2,8 2,7 2,4 

Holland 1,0 2,3 2,0 1,7 2,1 2,3 

Storbritannien 2,9 2,5 2,5 2,2 2,4 2,2 

Polen 3,4 3,3 3,5 3,4 3,5 3,5 

Sverige 2,4 2,5 3,0 2,8 2,8 2,7 

Norge 2,2 1,5 0,6 1,6 1,1 1,9 

Japan -0,1 1,0 0,7 1,2 1,1 0,5 

Indien 7,3 7,5 7,3 7,5 7,5 7,5 

Kina 7,3 6,8 6,8 6,3 6,3 6,0 

Rusland 0,6 -3,8 -3,8 -1,0 -0,6 1,0 

Brasilien 0,1 -1,4 -3,0 0,9 -1,0 2,3 

Eksportmarkedsvækst 3,7 5,3 5,4 6,1 5,8 6,1 
 

Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose, november 2015, og IMF World Economic Outlook, oktober 
2015, samt egne beregninger. 
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Boks 2.1 

Omstilling af Kinas økonomi til mere moderat vækstspor, men fortsat stort vækstpotentiale 

Kina har de seneste 30 år haft kraftig økonomisk fremgang med en gennemsnitlig årlig BNP-vækst på 9,8 

pct. siden 1990. Fremgangen har i høj grad været drevet af investeringer. Det har flyttet mange mennesker 

ud af fattigdom og gjort Kina til verdens næststørste økonomi. Som påpeget af både IMF og OECD er der 

imidlertid behov for en omstilling af Kinas økonomi, så den i mindre grad afhænger af et fortsat højt 

investeringsniveau. På trods af en begyndende tilpasning udgør investeringerne fortsat en meget stor andel 

af BNP på omtrent 45 pct. af BNP, og de bidrog med godt halvdelen af BNP-væksten i 2014. Det er derfor  

naturligt, at væksten i den kinesiske økonomi fremadrettet bliver lidt lavere for at sikre en holdbar vækst, 

hvor investeringerne nedbringes som andel af BNP. 

 

En sådan omstilling indebærer, at væksten fremover skal trækkes af en omstilling fra industri og byggeri til 

serviceerhverv. Kina er begyndt på denne proces, og industrien udgør en stadig mindre andel af BNP, 

mens servicesektoren nu udgør knap halvdelen af BNP, jf. figur a. Der er dog lang vej igen, til den kinesiske 

økonomi opnår samme struktur som de avancerede lande; i euroområdet udgør servicesektoren fx over 70 

pct. af BNP. Denne rebalancering af Kinas økonomi er forbundet med betydelige udfordringer. Navnlig er 

der opbygget interne ubalancer i den kinesiske økonomi, bl.a. som følge af stærk kreditvækst og mange 

ledige boliger. Således er gælden i den private sektor og lokale myndigheder steget meget voldsomt siden 

2008, jf. figur b. Det kan indebære risici for den finansielle stabilitet og fejlallokering af ressourcer.  

 

IMF og OECD vurderer dog, at de kinesiske myndigheder på kort sigt har et stort økonomisk-politisk råde-

rum til at forhindre en brat opbremsning i væksten. Dertil kommer, at vækstpotentialet i den kinesiske øko-

nomi fortsat er betydeligt. Kina er endnu kun nået en del af vejen til at indhente de ledende økonomier og 

ligger fortsat betydeligt under det niveau for BNP pr. indbygger (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. Økonomisk Redegørelse, maj 2014.  

Figur a 

Serviceerhverv og industri som andel af 

BNP for Kina og euroområdet 
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Figur b 

Samlede lån til privat sektor og selskaber 

ejet af lokale myndigheder i Kina 
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Anm.: ”Lokale myndigheder” i figur b er selskaber ejet af lokale myndigheder.   
Kilde: Verdensbanken og IMF, artikel IV rapport om Kina, august 2015. 
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Olie og valuta 
Oliepriserne er siden sommeren faldet yderligere som følge af udsigter til aftagende efter-
spørgselsvækst i de kommende år, fortsat høj produktion i USA og voksende lagre. Udsigter-
ne til øget olieudbud fra Mellemøsten, navnlig som følge af aftalen om Irans atomprogram, 
har også været med til at presse priserne yderligere. Samtidig har væksten i efterspørgslen 
efter olie været mindre end ventet ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA). 

Tilpasningen af udbuddet er dog i gang. Faldet i olieprisen har allerede resulteret i en mar-
kant tilpasning i investeringerne i udvinding af olie og gas, jf. figur 2.10. Tilpasningen af over-
udbuddet må dog forventes at tage nogle år, da der er en vis træghed i olieinvesteringerne. 
Visse olieprojekter, herunder navnlig udvinding af skiferolie i USA, kan tilpasses hurtigt, men 
mange projekter (fx boringer på dybt vand) kræver meget store investeringer over en længe-
re årrække, hvorfor de ikke tilpasses hurtigt til skift i olieprisen. Det bratte fald i olieprisen på 
mere end 50 pct. siden forsommeren 2014 forventes dog at medføre yderligere fald i oliein-
vesteringerne i de kommende år, der gradvist vil føre til en reduktion i overudbuddet. IEA 
venter samlet set, at olieprisen vil være lavere i længere tid end tidligere ventet som følge af 
en træg tilpasning i udbuddet og lavere efterspørgselsvækst i de kommende år. Et mere 
elastisk olieudbud som følge af teknologiske fremskridt i udvinding af skiferolie kan også føre 
til større stabilitet i oliepriserne fremadrettet. 

Olieprisskønnet i Økonomisk Redegørelse er baseret på en kombination af priser på futures-
kontrakter (med information frem til 20. november) og en gradvis tilpasning hen mod IEA’s 
skøn for olieprisen i 2020, jf. Danmarks Konvergensprogram 2015. I forhold til augustskøn-
nene er forventningen til olieprisen i 2015 og 2016 reduceret med henholdsvis 1,3 og 8,8 
dollar pr. tønde til 52,9 dollar pr. tønde i 2015 og 49,5 pr. tønde i 2016. Frem mod 2020 ven-
tes olieprisen gradvist at stige i takt med nedbringelse af overudbuddet og en gradvis stigning 
i efterspørgslen. 

Figur 2.10 

Oliepris og investeringer i olieproduktion 
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Figur 2.11 

Olieproduktion i udvalgte lande 
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Anm.: Investeringer i olie- og gasproduktion i figur 2.10 for 2015 er opgjort af IEA på baggrund af 
udmeldinger fra selskaber frem til 1. oktober 2015. 

Kilde: Thomson Reuters Eikon og IEA. 
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Stigningen i dollar over for euro har været med til at begrænse faldet i olieprisen målt i dan-
ske kroner. I modsætning til USA ventes de pengepolitiske renter i euroområdet fortsat at 
være tæt på nulgrænsen i de kommende år, jf. afsnit 3.1. Udsigterne til større forskel i de 
pengepolitiske renter har medført en styrkelse af dollar over for euro siden foråret 2014. Der 
er en tydelig sammenhæng mellem det toårige rentespænd mellem Tyskland og USA og 
dollarkursen over for euro, jf. figur 2.12. I marts 2014 var forskellen på renterne for de toårige 
statsobligationer i USA og Tyskland ¼ pct., mens forskellen ved udgangen af oktober 2015 
var øget til 1 pct. som følge af udsigterne til højere renter i USA og uændrede renter i euro-
området. Dollaren er i samme periode styrket med knap 30 pct. over for euroen. Svækkelsen 
af euroen over for dollar har medvirket til et fald i den effektive kronekurs, jf. figur 2.13. 

Beregningsteknisk antages det i prognosen, at valutakurserne ligger stabilt over prognosepe-
rioden på det gennemsnitlige niveau fra slutningen af november. Set i forhold til september-
skønnet indebærer det omtrent uændrede skøn for dollarkursen og den effektive kronekurs, 
jf. tabel 2.2. 

Figur 2.12 
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Kilde: Thomson Reuters Eikon. 



Kapitel 2 International økonomi 

 

Økonomisk Redegørelse · December 2015 47 

Tabel 2.2 

Oliepris- og valutakursforudsætninger 

    2014    2015   2016 2017 

  Sep. Dec. Sep. Dec. Dec. 

Oliepris (pr. tønde)       

USD 99,0 54,2 52,9 58,3 49,5 57,7 

DKK 556,3 362,6 356,3 388,5 344,2 401,2 

       

Valutakurser       

EUR/USD (pr. 100 EUR) 132,7 111,5 110,7 112,0 107,3 107,3 

EUR/DKK (pr. 100 EUR) 745,5 745,9 745,9 746,2 746,0 746,0 

USD/DKK (pr. 100 USD) 561,8 669,0 673,6 666,4 695,3 695,3 

Eff. kronekurs (indeks, 1980=100) 103,3 99,4 99,3 100,0 98,6 98,6 
 

Anm.: Skønnene er baseret på data frem til og med 20. november 2015.  
Kilde: Thomson Reuters Eikon, IEA og egne skøn.  

 

2.2 Offentlige finanser 
 
Finanspolitikken i de avancerede økonomier er generelt neutral for væksten, målt ud fra 
ændringer i den strukturelle saldo i 2015-2017, jf. figur 2.14. I både USA og euroområdet er 
den strukturelle saldo således nogenlunde uændret i perioden. For både Japan og Storbri-
tannien skønnes dog en finanspolitisk opstramning på over 2 pct. af BNP gennem udgiftsre-
duktioner, og i Japans tilfælde også øgede indtægter, blandt andet i form af momsforhøjelser. 
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EU-Kommissionens vurdering af EU-landenes budgetplaner 
EU-Kommissionen offentliggjorde i november sin efterårsprognose og vurderinger af EU-
landenes budgetplaner for 2016.  

For landene med henstillinger under proceduren for uforholdsmæssigt store budgetunder-
skud vurderede Kommissionen, at både Frankrig, Irland og Slovenien generelt lever op til de 
krævede stramninger. Irland og Slovenien ventes begge at få bragt deres faktiske underskud 
varigt under 3 pct. af BBP i 2015. Hvis det bekræftes af de endelige regnskabstal for 2015, vil 
de to lande få ophævet deres henstillinger i 2016. Frankrig (som har frist for at bringe sit 
underskud under 3 pct. af BNP i 2017) ventes at leve op til delmålene for det faktiske under-
skud i både 2015 og 2016. Kommissionen anførte imidlertid, at underskuddet i Frankrig ikke 
ventes at blive bragt under 3 pct.-grænsen i 2017, og at Frankrig dermed risikerer ikke at leve 
op til henstillingen. Grundet efterlevelse af delmålene i 2015 og 2016 vil der dog ikke blive 
taget yderligere skridt i proceduren for Frankrig på nuværende tidspunkt. 

Kommissionen vurderede, at Spanien (som har frist for at bringe sit underskud under 3 pct. af 
BNP i 2016) ikke vil leve op til målsætningerne i 2015 og 2016, da man hverken ventes at 
leve op til målene for den faktiske saldo (-4,7 pct. af BNP i stedet for -4,2 pct. af BNP i 2015 
og -3,6 pct. af BNP i stedet for -2,8 pct. af BNP i 2016), eller den anbefalede forbedring af 
den strukturelle saldo. Der kan eventuelt blive taget yderligere skridt i proceduren for Spani-
en, hvis de endelige tal for 2015 bekræfter den manglende efterlevelse af henstillingen. 

Portugal (som har en henstilling med frist i 2015) har, med henvisning til landets parlamenta-
riske situation, endnu ikke afleveret en budgetplan. Kommissionen venter på baggrund af sin 
egen prognose, at Portugal får bragt det faktiske underskud ned på 3,0 pct. af BNP i 2015. 
Der er dermed udsigt til, at Portugals henstilling kan ophæves i 2016. 

Figur 2.14 

Ændring i strukturel offentlig saldo 2015-2017, udvalgte lande 
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Anm.: For USA og Japan anvendes skøn fra OECD, ellers er anvendt EU-Kommissionens skøn. 
Kilde: EU-Kommissionen, Autumn Economic Forecast, november 2015 og OECD, Economic Outlook, 

november 2015. 
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For Storbritannien fandt Kommissionen, at den planlagte tilpasning i Storbritannien lever op til 
målene i henstillingen for både den faktiske saldo og tilpasningen i den strukturelle saldo.  

Kommissionen har også foretaget en vurdering af lande, der har overskredet EU’s 3 pct.-
grænse for offentlige underskud eller ventes at gøre det, men som ikke er i underskudspro-
ceduren. Finland overskred 3 pct.-grænsen i 2014 og skønnes fortsat at overskride grænsen i 
2015, med underskud på den faktiske saldo på henholdsvis 3,3 pct. af BNP og 3,4 pct. af 
BNP. Kommissionen vurderer, at der er tale om en midlertidig og begrænset overskridelse, 
som for 2014 skyldes exceptionelle omstændigheder. Finland vurderes samtidig at leve op til 
den krævede tilpasning af den strukturelle saldo mod den mellemfristede målsætning (MTO) i 
både 2015 og 2016. Ud fra en helhedsvurdering finder Kommissionen, at overskridelsen af 3 
pct.-grænsen ikke giver anledning til en EU-henstilling. 

Kommissionen skønnede i sin efterårsprognose, at Danmarks offentlige underskud bliver 3,3 
pct. af BNP i 2015 og dermed overskrider EU’s 3 pct.-grænse. Overskridelsen bliver dog af 
Kommissionen vurderet til at være både midlertidig og begrænset samt forårsaget af excepti-
onelle omstændigheder – navnlig ekstraordinær nedskrivning af skatterestancer til kursværdi. 
Kommissionen vurderer derfor, at der ikke er grundlag for tildeling af en henstilling i henhold 
til Stabilitets- og Vækstpagtens bestemmelser. I denne Økonomiske Redegørelse skønnes 
det, at det faktiske underskud holder sig inden for 3 pct.-grænsen i både 2015 og 2016, jf. 
kapitel 6. 

Status for Grækenlands låneprogram 
Grækenland indgik hen over sommeren en aftale med de øvrige eurolande om et nyt låne-
program på op til 86 mia. euro, som beskrevet i Økonomisk Redegørelse, august 2015. På 
grund af det langtrukne forløb op til indgåelsen af programmet, hvor bl.a. bankerne var lukket, 
og kapitalrestriktioner blev indført, er den græske økonomi havnet i en ny recession. BNP 
ventes at falde med henholdsvis 1,4 pct. og 1,3 pct. i 2015 og 2016 ifølge Kommissionens 

Figur 2.15 

Offentlig saldo, udvalgte lande 
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Anm.: For Danmark er anvendt skønnene i ØR, december 2015. 
Kilde: EU-Kommissionen, Autumn Economic forecast, november 2015. 
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efterårsprognose. Som led i det nye program har Grækenland forpligtet sig til at gennemføre 
tilstrækkeligt med konsolideringstiltag til at sikre et overskud på den primære saldo på 1¾ 
pct. af BNP i 2017. Som led heri ventes underskuddet på den faktiske saldo at blive nedbragt 
fra 4,6 pct. af BNP i 2015 til 2,2 pct. af BNP i 2017. Grækenland har i løbet af efteråret gen-
nemført en række reformer som led i programmet og derved fået udbetalt anden tranche i 
låneprogrammet på 2 mia. euro i slutningen af november. Det samlede udbetalte beløb under 
låneprogrammet er dermed steget til 15 mia. euro. 
 

2.3 Risici og ubalancer 
 
Det globale risikobillede er grundlæggende balanceret i forhold til udviklingen i dansk øko-
nomi. Væksten i de avancerede økonomier kan blive stærkere end ventet. Det gælder blandt 
andet, hvis de forbedrede finansielle forhold bliver omsat i stærkere realøkonomisk aktivitet 
end forudsat i hovedforløbet. Udsigterne for de nye vækstøkonomier er derimod en primær 
kilde til usikkerhed for den globale vækst og handel. Hertil kommer, at geopolitisk uro fortsat 
udgør en kilde til usikkerhed for væksten. Det gælder fx situationen i Mellemøsten, og 
hvordan den påvirker flygtningesituationen i Europa. 

Mange af de nye vækstøkonomier har oplevet faldende vækstrater de seneste år af forskelli-
ge årsager. Nogle lande har været ramt af strukturelle udfordringer, mens råvare- og energi-
eksporterende lande som Chile, Brasilien og Rusland er blevet hårdt ramt af de faldende 
råvare- og energipriser. Det har medført et fald i deres realindkomster og mindsket investe-
ringerne i nye miner og oliefelter. For disse lande er der fortsat usikkerhed om, hvornår den 
økonomiske tilpasning til de lavere priser er gennemført. Kina står derimod over for at omstil-
le økonomien, så væksten i højere grad er forbrugsdrevet. Det indebærer en risiko for en 
opbremsning i økonomien, og kan samtidig udgøre en udfordring for den finansielle stabilitet. 
Det skal specielt ses i lyset af, at Kina har haft en kraftig vækst i både husholdningernes og 
virksomhedernes gæld de seneste år. IMF og OECD vurderer dog, at de kinesiske myndig-
heder på kort sigt har et stort økonomisk-politisk råderum til at forhindre en brat opbremsning 
i væksten. 

Den meget lempelige pengepolitik i de avancerede økonomier siden det store tilbageslag i 
2008 medvirkede til at øge lånemulighederne i de nye vækstøkonomier. Siden tilbageslaget 
er virksomhedernes gældsætning i de lande steget markant, jf. figur 2.16. Udlån til ikke-
finansielle virksomheder er fx steget med ca. 25 pct. af BNP i Kina siden 2007. Bedre mulig-
hed for at optage gæld kan medføre vigtige samfundsgevinster, som fx at understøtte gavnli-
ge investeringer og dermed øge vækstpotentialet. De 15 største nye vækstøkonomier har 
således oplevet en fremgang i BNP på 48 pct. fra 2009 til 2014. En del af fremgangen har 
været konjunkturel som følge af den kraftige kreditvækst. Den kraftige stigning i den private 
gæld de seneste år skaber bekymring for nogle af landenes finansielle stabilitet. Det skal ses 
i lyset af, at en kraftig kreditvækst ofte er gået forud for finansielle kriser. Det skyldes i høj 
grad risikoen for, at højkonjunkturen har fået de gennemførte investeringer, og dermed lån, til 
at fremstå mere holdbare, end de i virkeligheden er. Samtidig kan der have været for store 
udlån til forbrug som følge af de lempelige kreditvilkår.  
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I USA ventes en snarlig normalisering af den lempelige pengepolitik, jf. afsnit 2.1. Det kan 
potentielt skabe problemer for de nye vækstøkonomier i lyset af den kraftige kreditvækst i de 
seneste år. Normaliseringen vil mindske overskuddet af global likviditet og kan dermed føre til 
stigende renter i de nye vækstøkonomier, jf. figur 2.17. Hermed vil virksomhedernes omkost-
ninger til at servicere den højere gæld stige, og der er risiko for, at bankerne får flere tab. Det 
hele kan blive forstærket af en træg udvikling i aktiviteten, i takt med at økonomierne tilpasser 
sig det højere renteniveau, og bankerne får håndteret stigende tab på udlån. Da en betydelig 
del af gælden er opgjort i enten dollar eller euro, vil en faldende valuta i de pågældende 
lande også medføre, at gælden opgjort i lokal valuta stiger. Det vil forstærke uroen. En fortsat 
lempelig pengepolitik i euroområdet kan dog mindske gennemslaget fra stigende amerikan-
ske renter til de globale renter.  

Figur 2.16 
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Figur 2.17 
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Anm.: Den fælles faktor for statsobligationsrenterne for de nye vækstøkonomier er fundet ved en principal 
component analyse.  

Kilde: Global Financial Stability Report, IMF, oktober 2015 og Thomson Reuters Eikon.  

Faldende vækst i de nye vækstøkonomier kan påvirke de avancerede økonomier. Den direk-
te effekt igennem handelskanaler vurderes ikke at være stærk nok til at stoppe opsvinget i 
Europa og Danmark, jf. boks 2.2. Der kan dog være tillidseffekter og finansielle kanaler, der 
kan forstærke gennemslaget, men som er vanskelige at kvantificere. Det afgørende for 
opsvinget i Europa og USA er dog i høj grad udviklingen i den indenlandske efterspørgsel.  

I takt med at Federal Reserve begynder at normalisere deres pengepolitik, bliver der endnu 
større forskel i pengepolitikken på hver side af Atlanten. I det kommende år ventes ECB 
fortsat at føre en lempelig pengepolitik i euroområdet. Hermed kan euroen falde yderligere i 
værdi over for dollaren i prognoseårene. Det kan styrke de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne i forhold til virksomheder i USA og i lande, hvor valutaen i høj grad følger 
dollaren, fx i Kina. Det vil øge væksten i Europa.  
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I Europa er der også mulighed for, at den indenlandske vækst kan blive stærkere end for-
udsat. Over det seneste år er der sket markante forbedringer af de finansielle forhold, jf. 
afsnit 3.2. Det ses blandt andet ved, at væksten i udlån igen er blevet positiv. Udlånsrenterne 
er faldet, specielt i tidligere hårdt ramte lande som Italien og Spanien. Samtidig er effekten fra 
lavere råvarepriser og navnlig den lave oliepris endnu ikke slået fuldt igennem på det private 
forbrug. Samlet kan det medføre, at den indenlandske vækst bliver stærkere end forudsat. 
Fremgangen kan blive forstærket ved, at den interne handel i Europa vil stige og dermed 
have positive afledte effekter på det private forbrug og investeringer. 

Det kraftige fald i olieprisen har medvirket til at mindske ubalancerne i den globale opsparing. 
De olieproducerende lande har således ikke længere et betalingsbalanceoverskud. Ved at 
trække på deres reservefonde har landene kunnet understøtte forbruget og investeringerne 
og dermed modgået den negative effekt på den globale efterspørgsel.  
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Boks 2.2 

Lavere vækst i de nye vækstøkonomier ødelægger ikke opsvinget i Europa og USA 

De nye vækstøkonomier har i de seneste år generelt oplevet en nedgang i væksten. Der er en risiko for, at 

væksten bliver lavere i disse lande i de kommende år end forudsat i prognosen. Det vil ramme de 

avancerede økonomier igennem eksporten. For at kvantificere størrelsen er der ved hjælp af handelsdata 

udviklet en handelsmodel. Modellen fanger såvel de direkte handelskanaler mellem fx land A og B, som de 

indirekte handelskanaler ved, at noget af land A’s eksport til land C bearbejdes og videreeksporteres til land 

B.  

 

Det er antaget, at væksten i den indenlandske efterspørgsel i Kina, Tyrkiet, Mexico, Brasilien og Indien 

bliver 2 pct.-point lavere end i hovedforløbet. Samtidig antages væksten i mange af de øvrige udviklings-

lande også at være 1 pct.-point lavere (ROW). BNP-væksten i de pågældende lande er således lavere end i 

hovedforløbet, jf. figur a. Igennem lavere fremgang i eksporten vil væksten i BNP i de avancerede lande 

også blive reduceret i forhold til hovedforløbet, jf. figur b. Tyskland bliver hårdere ramt  end de øvrige store 

økonomier, da deres eksport til de nye vækstøkonomier udgør mere af BNP. Mindre og mere åbne lande 

som Danmark, Holland og Sverige rammes også hårdere.  

 

Effekten af den bratte vækstnedgang i vækstøkonomierne er dog samlet set begrænset og ikke nok til at 

bremse opsvinget i de avancerede økonomier. I dette forløb ventes Danmark fortsat at vokse med godt 1½ 

pct. i 2016. Den relativt begrænsede effekt på de avancerede lande skyldes, at eksporten til de nye 

vækstøkonomier stadig udgør en mindre andel af de vestlige økonomiers samlede eksport. De fleste af de 

nye vækstøkonomier vil i øvrigt fortsat opleve høje vækstrater i dette forløb, hvilket navnlig gælder Indien og 

Kina. Dermed ventes der fortsat fremgang i eksporten til disse lande. I beregningerne er der ikke taget 

hensyn til, at der potentielt kan være tillids- og finansielle effekter, som påvirker væksten. 

Figur a 

Fald i BNP-væksten, udvalgte lande 
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Figur b 

Afledt fald i BNP-væksten, udvalgte lande 
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Anm.: Handelsmodellen er udviklet på baggrund af OECD’s TIVA database og indeholder 31 lande. 
Resten af verden er med i ”landet” ROW. Modellen indeholder en afledt effekt fra udviklingen i et 
lands eksport til den indenlandske efterspørgsel.  

Kilde: Egne beregninger. 
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3. Finansielle markeder
 
Den lempelige pengepolitik i euroområdet fortsætter, og ECB’s program for kvantitative lem-
pelser er blevet forlænget til at udløbe tidligst i marts 2017. Samtidig har ECB nedsat indlåns-
renten til -0,3 pct. Tiltagene skal ses i lyset af, at inflationsforventningerne er aftaget yderlige-
re i andet halvår og ligger betydeligt under ECB’s inflationsmålsætning. 

Bekymring om vækstudsigterne i Kina og tvivl om tempoet, hvormed den amerikanske cen-
tralbank vil sætte renten op, har skabt en del usikkerhed på de finansielle markeder i andet 
halvår. Det har påvirket såvel aktie- som obligationsmarkederne. På det seneste er uroen 
dog aftaget igen. 

Herhjemme har renterne også været påvirket af udviklingen på de internationale finansielle 
markeder. De korte danske renter er negative, og de lange renter er fortsat meget lave, hvil-
ket skal ses i lyset af ECB’s lempelige pengepolitik. Der er stadig et negativt pengepolitisk 
rentespænd til euroområdet, og ECB’s seneste tiltag kan bidrage til, at Nationalbanken holder 
indskudsbevisrenten uændret på et historisk lavt niveau noget tid endnu. Realkreditrenterne 
er ligeledes fortsat lave, hvilket holder finansieringsomkostningerne nede for både hushold-
ninger og erhverv. 

Fremgangen i dansk økonomi ses i kreditgivningen, som langsomt er på vej op. Den mere 
positive udvikling afspejler, at både lånebehovet og kreditinstitutternes lånevillighed normalt 
stiger, når konjunkturerne bedres, og usikkerheden om udsigterne bliver mindre. Hertil kom-
mer, at de lave renter i sig selv bidrager til en større låneefterspørgsel. Kreditgivningen un-
derstøttes af, at et styrket kapitalgrundlag i institutterne har øget deres udlånskapacitet. 

Der er dog fortsat tale om en meget afdæmpet kreditudvikling, som også indebærer, at det 
samlede udlån i forhold til BNP stadig falder. Samtidig optager husholdningerne i højere grad 
fastforrentede realkreditlån. De lave renter på realkreditlån er i sig selv med til at holde rente-
udgifterne nede, og stigningen i boligpriser øger husejernes boligformue. Samlet set peger 
det på, at der er sket en vis konsolidering af husholdningernes økonomi, og at husholdnin-
gerne er blevet mindre sårbare over for ændringer i renten. 

Udviklingen i kreditgivningen er de senere år i høj grad drevet af efterspørgslen, da kreditvil-
kårene overordnet set har været uændrede siden 2013. De nye regler for god skik for finan-
sielle virksomheder indebærer, at nye boligejere skal stille med mindst 5 pct. af købesummen 
i udbetaling. Det trækker i retning af en stramning for husholdningerne. Modsat trækker 
skærpet konkurrence mellem kreditinstitutterne i retning af lempeligere kreditvilkår. 
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3.1 Pengepolitik og finansielle markeder 
 
Pengepolitikken i euroområdet er fortsat meget lempelig. Det skal ses på baggrund af, at 
inflationen stadig er meget lav. Faldende energipriser har holdt den nede omkring nul ind i 
andet halvår, men kerneinflationen er også stadig afdæmpet, jf. figur 3.1. Det skyldes især 
relativt lave lønstigninger, som bidrager til at holde tjenesteinflationen nede. Det skal blandt 
andet ses i lyset af, at der fortsat er ledig kapacitet i europæisk økonomi. 

Inflationsforventningerne – både de mellem- og langsigtede – har igennem længere tid ligget 
betydeligt under Den Europæiske Centralbanks (ECB) inflationsmål. Det var ikke mindst på 
den baggrund, at ECB’s program for kvantitative lempelser (QE) blev lanceret i starten af 
året. Det bidrog umiddelbart til at øge inflationsforventningerne markant, men faldende olie-
priser og usikkerhed om vækstpotentialet i udviklingsøkonomierne har siden trukket forvent-
ningerne ned igen. Det har øget realrenterne, hvilket i oktober fik ECB til åbent at overveje en 
yderligere nedsættelse af indlånsrenten, som kom i december. Forventningerne hertil kombi-
neret med forventningen om snarlige rentestigninger i USA har skubbet inflationsforventnin-
gerne op igen i 4. kvartal og styrket dollar over for euro. ECB har desuden forlænget QE frem 
til marts 2017 eller så længe, det findes nødvendigt. 

At ECB igen har besluttet sig for at benytte rentenedsættelser som et pengepolitisk redskab, 
skyldes blandt andet de erfaringer, lande som Danmark og Schweiz har haft med negative 
pengepolitiske renter i år. Det indikerer, at man kan have endnu lavere pengepolitiske renter i 
euroområdet også. Mens indlånsrenten kan blive aktuel, hvis ECB ønsker at lempe yderligere 
i løbet af 2016, ventes det, at man holder udlånsrenten (refinansieringsrenten) uændret gen-
nem prognoseperioden. 

Figur 3.1 

Inflation 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 nulkupon inflationsswaps, som er et afledt finan-
sielt instrument, der kan anvendes til at afdække inflationsrisici. 

Kilde: Bloomberg, ECB og Thomson Reuters Eikon. 
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I takt med de aftagende inflationsforventninger faldt de lange europæiske renter igennem 
andet halvår, jf. figur 3.3. ECB’s ukonventionelle pengepolitiske tiltag har desuden bidraget til 
at trykke de lange renter ned, særligt i Sydeuropa – både på statsobligationer og på den 
private sektors obligationsudstedelser. Det har holdt bankernes finansieringsomkostninger 
nede, hvilket har ført til flere lån til erhverv og husholdninger, jf. boks 3.1. I kølvandet på 
ECB’s rentemøde i december er de lange renter steget lidt igen, hvilket afspejler, at de finan-
sielle markeder havde forventet endnu mere lempelige pengepolitiske tiltag fra ECB. 

Det kinesiske aktiemarked tog et stort dyk hen over sommeren. Tiltagende uro om vækstud-
sigterne for Kina har formentlig påvirket risikovilligheden på de globale markeder og således 
bidraget til at trykke både renter og aktiekurser ned i især USA og Europa, jf. figur 3.3 og 3.4. 
I 4. kvartal har både de amerikanske og europæiske aktier dog været stigende. Det skal 
blandt andet ses i lyset af, at det kinesiske aktiemarked har stabiliseret sig, og noget af be-
kymringen om kinesisk økonomi er aftaget. 

 

Figur 3.3 

Lange renter 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Danmark Tyskland USA

Pct. Pct.

 

Figur 3.4 

Aktiekurser 
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Anm.: I figur 3.4 er det kinesiske aktieindeks givet ved China Universal Shanghai Composite Index Fund. 
Kilde: Thomson Reuters Eikon. 
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Boks 3.1 

Ukonventionel pengepolitik har bidraget til lavere finansieringsomkostninger for banker, især i 

Sydeuropa 

Siden starten på finanskrisen har ECB suppleret den konventionelle pengepolitik med en række tiltag i form 

af en række opkøbsprogrammer og ubegrænsede udlånsfaciliteter. Det skal ses i lyset af, at den sædvanlige 

effekt fra ændringer i de pengepolitiske renter til realøkonomien ikke har virket tilstrækkeligt. Desuden har 

omfanget og varigheden af finanskrisen haft den konsekvens, at det ikke længere er muligt at stimulere øko-

nomien ved at reducere de korte pengemarkedsrenter – man har ramt den nedre grænse for de korte renter. 

 

De seneste tiltag inkluderer ECB’s QE-program (APP) samt udlånsfaciliteten TLTRO (targeted longer-term 

refinancing operations), hvortil bankernes adgang er betinget af, at de selv i et vist omfang yder lån til hus-

holdninger og virksomheder. Tiltagene har – ifølge et event studie udarbejdet af ECB – bidraget til at reduce-

re de lange obligationsrenter betragteligt. QE har bidraget med knap ½ pct.-point fald på de ti-årige statsobli-

gationer i euroområdet under ét. Især har effekten fra QE været stor i de sydeuropæiske lande, hvor finan-

sieringsomkostningerne for den italienske og spanske stat samt de italienske banker er faldet betragteligt, jf. 

figur a. 

 

TLTRO har også bidraget til at reducere finansieringsomkostningerne for både lande og banker især i de 

sydeuropæiske lande, om end i mindre skala, jf. figur b. ECB’s tre år lange LTRO-finansiering udløb hen 

over nytåret 2014/2015, og med den nye TLTRO-finansiering er den gennemsnitlige varighed på bankernes 

finansiering fra eurosystemet steget med omtrent to år. Det giver bankerne finansieringssikkerhed over en 

længere periode og dermed bedre mulighed for at matche varigheden af deres passiver med varigheden af 

deres aktiver – for eksempel udlån til virksomheder og husholdninger. Siden indførelsen af TLTRO har ban-

kerne lånt over 300 mia. euro gennem udlånsfaciliteten. De banker, som har lånt herfra, har øget deres ud-

lån til den private sektor med over 100 mia. euro. Det er dog særligt bankerne i mindre udsatte lande, der har 

drevet denne udvikling, da udlånet til den private sektor i sydeuropæiske banker fortsat er faldende. 

Figur a 

Bidrag til rentefald fra APP 
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Figur b 

Bidrag til rentefald fra TLTRO 
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Anm.: TLTRO blev annonceret i juni 2014.  ECB’s QE-program (APP) blev annonceret januar 2015. 
Eventstudiet er baseret på en række datoer, hvor ECB’s kommunikation har indikeret 
sandsynligheden for yderligere tiltag. 

Kilde: Economic Bulletin, Issue 7, 2015, ECB. 
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De lave renter på statsobligationer afspejler sig også i renterne på den private sektors obliga-
tioner, jf. figur 3.5. Den lange danske realkreditrente er således fortsat meget lav, hvilket 
mange har benyttet til at låse renten på deres boliglån fast, jf. afsnit 3.2. 

I forbindelse med Nationalbankens forsvar af kronekursen i 1. kvartal voksede valutareserven 
med 280 mia. kr. Siden da er strømmen af valuta vendt, og valutareserven er blevet nedbragt 
med omtrent 250 mia. kr., og Nationalbanken har holdt kronen meget tæt på centralkursen, jf. 
figur 3.6. I løbet af efteråret er farten på nedbringelsen af valutareserven imidlertid aftaget en 
del. Det skal dels ses i lyset af, at forventninger om yderligere pengepolitiske lempelser i ECB 
bidrager til at gøre kroner relativt mere attraktive, og dels statens genoptagelse af udstedel-
sen af statsobligationer, hvilket har øget udbuddet af krone-denominerede værdipapirer og 
dermed, isoleret set, øget efterspørgslen efter kroner. 

Den negative indskudsbevisrente har medvirket til at holde den korte realkreditrente under 
nul det meste af året, jf. figur 3.5. Den er ellers steget lidt siden 1. kvartal i takt med nedbrin-
gelsen af valutareserven og den stigende forventning om, at Nationalbanken sætter ind-
skudsbevisrenten op. ECB’s seneste nedsættelse af indlånsrenten kan dog udskyde en 
stigning i indskudsbevisrenten. 

Figur 3.5 

Danske obligationsrenter 
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Figur 3.6 

Afvigelse fra DKK/EUR paritetskurs og 
Nationalbankens nettointerventionskøb  
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Anm.: I figur 3.5 er den korte og den lange realkreditrente baseret på den effektive rente på nyudstedte ob-
ligationer, der ligger til grund for hhv. helt korte rentetilpasningslån og 30-årige fastforrentede real-
kreditlån. Den gennemsnitlige obligationsrente er et vægtet gennemsnit af de effektive renter på et 
stort antal udestående obligationer med forskellige restløbetider, der er noteret på Nasdaq OMX. Fi-
gur 3.6 viser afvigelsen af den faktiske DKK/EUR-kurs fra den fastsatte centrale paritetskurs på 
7,46038 kr. pr. euro og Danmarks Nationalbanks månedlige nettointerventionskøb af valuta. Et po-
sitivt (negativt) tal betyder køb (salg) af valuta og salg (køb) af kroner.  

Kilde: Danmarks Nationalbank, Realkreditrådet og Thomson Reuters Eikon. 
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Udsigten til negative pengepolitiske renter i Europa og Danmark holder pengemarkedsren-
terne og flexrenterne lave gennem prognoseperioden, jf. tabel 3.1. Der forventes små stig-
ninger i de lange renter de kommende år, men også de forventes at forblive meget lave. 

 

Tabel 3.1 

Renteskøn Europa 

  2014 2015 2016 2017 

Årsgennemsnit (pct.)  

Euroområdet 

ECB’s refinansieringsrente 0,2 0,1 0,1 0,1 

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

10-årig statsobligation 1,2 0,5 0,9 1,1 

Danmark 

Diskonto 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rente på indskudsbeviser 0,0 -0,7 -0,6 -0,5 

3-mdrs. pengemarkedsrente 0,3 -0,1 -0,1 0,1 

1-årig realkreditobligation 0,2 -0,1 0,0 0,1 

10-årig statsobligation 1,4 0,7 1,1 1,3 

30-årig realkreditobligation 3,1 2,8 3,3 3,3 

Gennemsnitlig obligationsrente 1,3 1,0 1,2 1,3 

Bankernes indlånsrente 0,6 0,3 0,3 0,3 

Bankernes udlånsrente 3,5 2,8 2,8 2,8 
 

Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB, Thomson Reuters Eikon og egne beregninger. 

 
I USA er det økonomiske opsving længere fremme end i Europa. De finansielle markeder har 
derfor stort fokus på timingen af Federal Reserves (Fed) forestående renteforhøjelser. Den 
første rentestigning har ladet vente på sig, og renteforventningerne blandt medlemmerne af 
den pengepolitiske komité, FOMC, var lavere ved mødet i september end ved mødet i juni, jf. 
figur 3.7. Det skal ses i lyset af, at en styrkelse af dollaren som følge af en renteforhøjelse 
ville lægge et yderligere nedadgående pres på den i forvejen meget lave inflation. Desuden 
havde usikkerheden om vækstpotentialet i de nye vækstøkonomier og det store dyk i det 
kinesiske aktiemarked skabt uro på de finansielle markeder. Markedets forventninger til ha-
stigheden, hvormed Fed hæver renten, har længe ligget noget under forventningerne blandt 
medlemmerne af FOMC – og gjorde det også i september. 

Siden september har der imidlertid været fremgang på det amerikanske arbejdsmarked, og 
aktiviteten på arbejdsmarkedet har været tiltagende, jf. figur 3.8. Væksten i mediantimeløn-
nen har været relativt høj hele året, og stigningen i den gennemsnitlige timeløn er også be-
gyndt at tage til. I oktober meldte Fed også ud, at en rentestigning kan komme snart. Det er 
derfor lagt til grund for prognosen, at Fed øger renten, så den ved udgangen af 2016 er 1,5 
pct. og ved udgangen af 2017 er 2,5 pct. 
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Figur 3.7 
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Figur 3.8 
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Anm.: FOMC median i figur 3.7 er baseret på Fed’s offentliggørelse “FOMC Projections Table” fra rentemø-
derne den 16.-17. september og 16.-17. juni 2015, hvor bestyrelsesmedlemmerne og præsidenterne for 
de regionale afdelinger af centralbankerne har givet udtryk for deres forventninger til udviklingen i 
blandt andet ledigheden og den pengepolitiske rente, Fed Funds Target Rate. Markedsforventningerne 
er observationer for Fed Funds Futures Rates fra hhv. 7. december og 18. september 2015. En positiv 
værdi i indekset for aktivitet på arbejdsmarkedet indikerer, at betingelserne på arbejdsmarkedet ligger 
over sit langsigtede gennemsnit. 

Kilde: Bureau of Labour Statistics, Federal Reserve, Kansas City Fed og Thomson Reuters Eikon. 

 
Udsigten til snarlige pengepolitiske stramninger i USA betyder, at den amerikanske penge-
markedsrente ventes at stige mere end de europæiske, jf. tabel 3.2. Forventningen om sti-
gende renter i USA medfører, at den tiårige statsobligationsrente allerede er markant højere 
end de europæiske lange renter. Efterhånden som Fed sætter renten op, forventes statsobli-
gationsrenterne i USA også at stige yderligere. 

 

Tabel 3.2 

Renteskøn USA 

 2014 2015 2016 2017 

Årsgennemsnit (pct.)     

Fed Funds Target Rate 0,3 0,3 0,9 1,9 

3-mdrs. pengemarkedsrente 0,2 0,3 1,0 2,0 

10-årig statsobligation 2,5 2,1 2,6 3,0 
 

Kilde: Federal Reserve, Thomson Reuters Eikon og egne beregninger. 
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3.2 Kreditudvikling 
 
Fremgangen i dansk økonomi fremgår også af kreditgivningen, som langsomt er på vej op. 
Den mere positive udvikling afspejler blandt andet, at lånebehovet og kreditinstitutternes 
lånevillighed normalt stiger, når konjunkturerne bedres, og usikkerheden om udsigterne bliver 
mindre. Det får blandt andet virksomheder til at efterspørge nye lån til lønsomme investerin-
ger. Institutterne har generelt styrket deres kapitalgrundlag siden krisen. Det har øget deres 
udlånskapacitet, hvilket understøtter kreditgivningen. 

Der har været en stigende tendens i udlånet siden midten af 2014, om end der fortsat er tale 
om en meget afdæmpet udlånsvækst, jf. figur 3.9. I løbet af det seneste år er udlånet til hus-
holdninger og erhverv således steget med henholdsvis 1,3 pct. og 0,9 pct. Stigningen i udlå-
net afspejler en stigende efterspørgsel efter lån, jf. figur 3.10. Udviklingen er i overensstem-
melse med det normale historiske mønster, at kreditgivningen vender lidt senere end den 
generelle økonomiske udvikling. En tilsvarende udvikling har fundet sted i euroområdet, hvor 
der også er sket en tydelig vending i kreditgivningen. 

Den forholdsvis afdæmpede udvikling i udlånet hænger sammen med, at opsvinget i dansk 
økonomi kun er kommet langsomt i gang, og at det i perioder efter finansielle kriser tager 
længere tid, før kreditgivningen igen stiger, jf. boks 3.2. Dansk økonomi var inden finans-
krisen og det globale tilbageslag i 2008-2009 inde i en overophedningsperiode med en mar-
kant og uholdbar stigning i udlånet. Det skabte et behov for efterfølgende tilpasning og 
konsolidering. Fortsat fremgang i dansk økonomi og på boligmarkedet forventes dog at føre 
til, at udlånene til både virksomheder og husholdninger vil tiltage gennem prognoseperioden. 
Hertil kommer den stimulerende effekt af de generelt lave renter på låneefterspørgslen. 

Figur 3.9 
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Figur 3.10 
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Anm.: I figur 3.9 dækker årsvækstraterne over udviklingen i det samlede udlån til husholdninger og erhverv 
fra den konsoliderede MFI-sektor, der består af penge- og realkreditinstitutter. Årsvækstraterne er 
beregnet på baggrund af Indeks over nominelle beholdninger, som er et mål for bevægelser i balancepo-
sterne som følge af faktiske transaktioner. Sidste observation er oktober 2015. Figur 3.10 viser æn-
dringen i efterspørgslen efter lån (nye kunder) fra husholdninger og virksomheder. Den sidste ob-
servation viser institutternes forventning til udviklingen i 4. kvartal 2015. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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Boks 3.2 

Afdæmpet kreditudvikling i overensstemmelse med konjunkturudviklingen 

Fremgangen i dansk økonomi siden 2013 forventes gradvist at sætte sig i kreditgivningen, da både låne-

behovet og kreditinstitutternes lånevillighed normalt er større, når konjunkturerne bedres, og usikkerheden 

om udsigterne bliver mindre. Det stigende lånebehov ses dog typisk først med en vis forsinkelse, der blandt 

andet skyldes, at virksomhederne stadig har uudnyttet produktionskapacitet i begyndelsen af et opsving, og 

at husholdningernes lånebehov især øges i takt med stigende boligpriser lidt inde i et opsving. Det historiske 

mønster mellem udviklingen i BNP og udlån til både virksomheder og husholdninger viser en forskydning på 

godt et år i forbindelse med almindelige konjunkturomsving. I perioder efter finansielle kriser tager det 

imidlertid længere tid, før kreditgivningen igen stiger. Det var tilfældet efter krisen i slutningen af 1980’erne, 

og det har igen været tilfældet i de seneste år, hvor udlånsvæksten har været meget afdæmpet, jf. figur a.  

 

Konjunkturafhængigheden i kreditudviklingen fremgår også af forholdet mellem udlånet og BNP. Stiger dette 

forhold, er det tegn på, at kreditudviklingen løber hurtigere end den generelle økonomiske udvikling. Der har 

været en stigende trend i dette forhold, som afspejler ændrede strukturelle forhold (herunder pensions-

ordninger og finansiel opsparing i øvrigt), men under højkonjunkturen i 2005-2008 steg forholdet markant, jf. 

figur b. Dette kommer også til udtryk ved en væsentlig udvidelse af kreditgabet, som viser forskellen mellem 

den faktiske og den trendmæssige udvikling i långivningen. Den kraftige stigning i udlånet gjorde sig gæl-

dende for både virksomheder og husholdninger og førte til en relativt høj gældskvote, hvilket kan begrunde 

en længere periode med tilpasning (blandt andet i form af faldende gældskvote). Der er siden 2008 sket en 

afdæmpning i kreditgivningen og en indsnævring af kreditgabet, som både kan skyldes behov for konsolide-

ring, strammere kreditvilkår og mindre efterspørgsel efter lån som følge af dårligere konjunkturer. Det fortsat 

faldende forhold mellem udlån og BNP dækker dog over en stigende tendens i både udlånet og BNP. End-

videre tyder den parallelle udvikling i kreditgivningen og trenden på, at kreditgivningen udvikler sig 

nogenlunde i det tempo, som kan forventes i forhold til den økonomiske udvikling.  

Figur a 

Kreditudvikling i forhold til tidligere 

vendinger 

60

70

80

90

100

110

120

130

140

60

70

80

90

100

110

120

130

140

t-12 t-8 t-4 t t+4 t+8 t+12

1983 1993 2003 2013

Indeks (t=100) Indeks (t=100)

Figur b 
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Anm.: Figur a viser den kvartalsvise udvikling i udlån i forhold til BNP indekseret til 100 ved starten af 
konjunkturvendinger. Kreditgabet i figur b er beregnet i forhold til den trendmæssige udvikling 
baseret på et bagudskuende 5-årigt glidende gennemsnit. Sidste observation er 3. kvartal 2015. 

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
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Realkreditinstitutternes udlån til husholdningerne udgør størstedelen af lånene til husholdnin-
gerne. Udlånsstigningerne til husholdningerne er fortsat moderate, når man tager den aktuel-
le udvikling på boligmarkedet med i betragtning, hvor priserne på enfamiliehuse det seneste 
år er steget med omkring 6 pct. Den relativt lave udlånsvækst indikerer, at fremgangen på 
boligmarkedet indtil videre ikke er ledsaget af større gældsætning hos husholdningerne. 

Den moderate udlånsvækst betyder, at udlånet til husholdningerne har udviklet sig mere 
afdæmpet end BNP i de seneste år. Husholdningernes samlede gæld i forhold til BNP har så-
ledes været faldende siden 2009, jf. figur 3.11. Faldet skyldes især et mindre udlån fra pen-
geinstitutterne, hvilket dog også afspejler en forskydning mod realkreditlån med lavere rente.  

Husholdningernes samlede bruttogæld ligger fortsat på et højt niveau, men sammensætnin-
gen har ændret sig, så bankudlån fylder mindre. Samtidig er fastforrentede lån kommet til at 
udgøre en større andel af realkreditlånene. Andelen af fastforrentede lån er således steget 
fra ca. 30 pct. til ca. 34 pct. det seneste år. Den større andel af fastforrentede realkreditlån 
skal blandt andet ses i sammenhæng med, at dykket i de lange renter i begyndelsen af året 
gjorde det mere attraktivt at omlægge til og optage nye lån som fastforrentede lån.  

Samtidig med at husholdningerne i højere grad optager fastforrentede realkreditlån, afdrager 
de mere på realkreditgælden, jf. figur 3.12. Udløbet på den afdragsfrie periode på nogle lån 
bidrager til denne udvikling i det omfang, at der ikke omlægges til nye lån med afdragsfrihed.  

Figur 3.11 
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Figur 3.12 
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Anm.: Beholdninger er i figur 3.11 opgjort nominelt og ultimo kvartalet. Sidste observation er 3. kvartal 
2015. Der er foretaget en niveaukorrektion af data fra før 4. kvartal 2013 som følge af overgang til 
ny MFI-statistik. Figur 3.12 viser et fire kvartalers glidende gennemsnit af afdrag, og sidste observa-
tion er 3. kvartal 2015. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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De faldende renter på realkreditlån reducerer i sig selv husholdningernes renteudgifter, og 
stigningen i boligpriser øger husejernes boligformue. Samlet set peger det på, at der er sket 
en vis konsolidering af husholdningernes økonomi, og at husholdningerne er blevet mindre 
sårbare over for ændringer i renten. 

Også virksomhederne har samlet set nedbragt deres lån i pengeinstitutter og realkreditinsti-
tutter i forhold til BNP i de seneste år, jf. figur 3.13. Faldet dækker over en mindre stigning i 
realkreditlån, mens udlånet fra pengeinstitutter til virksomheder har været faldende indtil 
2014. Faldet er blandt andet udtryk for, at der i en periode med svag vækst også er færre 
lønsomme investeringer. Den længerevarende faldende tendens i udlånsvæksten aftog i 
2014, og udlånet er atter på vej op, selv om der fortsat kun er tale om en beskeden stigning. 

Den fortsat moderate udlånsvækst kan også skyldes, at virksomhederne i en vis grad selvfi-
nansierer nye investeringer, herunder gennem koncerninterne lån, som er en vigtig kilde til 
alternativ finansiering. Det sker typisk i begyndelsen af et opsving. 

Figur 3.13 

Udlån til ikke-finansielle virksomheder  
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Figur 3.14 

Ændring i kreditvilkår i Danmark 
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Anm.: Figur 3.14 viser ændringen i kreditvilkårene på lån og efterspørgslen efter lån (nye kunder) fra hus-
holdninger og virksomheder. Der er tale om ændringer for den samlede MFI-sektor, som består af 
både penge- og realkreditinstitutter.  Den sidste observation viser institutternes forventning til ud-
viklingen i 4. kvartal 2015. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 
Udviklingen i kreditgivningen i de seneste år vurderes i høj grad at have været drevet af 
efterspørgslen, da udlånsundersøgelser peger på, at kreditvilkårene overordnet set har været 
uændrede siden 2013, jf. figur 3.14. Dette dækker over lidt lempeligere vilkår for virksomhe-
der og lidt strammere vilkår for husholdninger. I forhold til årene inden krisen er kreditvilkåre-
ne dog fortsat stramme som følge af de stramninger, der skete i de første år af krisen. 

Skærpet konkurrence trækker ifølge udlånsundersøgelser isoleret set i retning af lempeligere 
kreditvilkår for både husholdninger og erhverv. De nye regler for god skik for finansielle virk-
somheder, som betyder, at nye boligejere fra november 2015 skulle stille med mindst 5 pct. 
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af købesummen i udbetaling, trækker i retning af en yderligere stramning for husholdninger. 
Det afspejles også i kreditinstitutternes forventning til udviklingen i 4. kvartal 2015, der peger 
på en betydelig stramning. 

Vurderingen af kreditvilkår vil være påvirket af konjunkturudsigterne, og for at få et mere reelt 
billede af ændringer i kreditpolitikken kan det være relevant at korrigere for konjunkturbetin-
gede ændringer i låneudbuddet. På den baggrund er der udviklet en ny kreditbegrænsnings-
indikator, som blandt andet tager højde for virksomhedernes kreditværdighed baseret på 
regnskabstal på virksomhedsniveau, jf. boks 3.3.  

Kreditbegrænsningsindikatoren bekræfter billedet af en lidt lempeligere kreditgivning til byg-
ge- og anlægsvirksomheder siden 2012 efter en stramning i de forudgående år. Et lignende 
billede gør sig også gældende for servicevirksomheder. Det stemmer nogenlunde overens 
med Nationalbankens opgørelse over kreditvilkårene, jf. figur 3.14. Analysen peger imidlertid 
også på, at det alt andet lige har været sværere for en byggevirksomhed at opnå et lån i de 
seneste år, end det var frem til 2008. Det skal i høj grad ses som en konsekvens af et fald i 
bankernes udlånskapacitet, blandt andet som følge af forholdsvis mange tabsgivende lån i 
bygge- og anlægssektoren efter 2008. Strammere kreditvilkår efter 2008 skal også ses i lyset 
af de lempelige kreditvilkår før krisen. Ændringer i den finansielle regulering kan også have 
bidraget til ændrede kreditvilkår.  

Det er væsentligt, at den finansielle regulering understøtter finansiel stabilitet, vækst og be-
skæftigelse, inklusive adgang til finansiering for kreditværdige virksomheder. EU-
Kommissionen har den 30. september 2015 igangsat en høring vedrørende den samlede 
effekt af de finansielle reformer gennemført efter krisen. Høringen skal bidrage til at vurdere 
virkninger af reguleringen, herunder sammenhængen mellem reglerne samt eventuelle huller 
og unødvendige regulatoriske byrder, og til at vurdere, om formålet med reguleringen opnås. 
Høringen vil kunne bidrage til at vurdere et eventuelt behov for justeringer af reguleringen. 
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Anm.: Figur a viser andelen af virksomheder, som angiver manglende kredit som en produktionsbegræns-
ning. 

Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet (kommende arbejdspapir). 

Boks 3.3 

Udviklingen i låneudbuddet for danske bygge- og anlægs- samt servicevirksomheder 

Efter det økonomiske tilbageslag i 2008-2009 har flere danske virksomheder oplevet begrænsninger i 

låneudbuddet. Andelen af bygge- og anlægsvirksomheder, der angiver manglende kredit som en 

produktionsbegrænsning, steg fra omkring 1 pct. i årene op til 2008 til godt 7 pct. i årene efter og frem til 

ultimo 2014 ifølge Danmarks Statistiks konjunkturbarometre, jf. figur a. For servicevirksomheder er andelen af 

kreditbegrænsede virksomheder reduceret siden 2011 og var på ca. 10 pct. i november 2014.  

 

Der kan være flere årsager til, at låneudbuddet reduceres ved et konjunkturtilbageslag, navnlig at 

virksomhedernes kreditværdighed mindskes. For at vurdere, om långiverne efter det økonomiske tilbageslag i 

2008-2009 har reduceret låneudbuddet ud over ”det konjunkturbetingede”, dvs. hvad der umiddelbart kan 

forklares af ændringer i virksomhedernes kreditværdighed, er det nødvendigt at korrigere for disse faktorer. 

Der er på den baggrund estimeret en såkaldt kreditbegrænsningsindikator. Det er en indikator for den del af 

virksomhedernes oplevede kreditbegrænsning, der ikke kan tilskrives virksomhedernes kreditværdighed eller 

renten. Udviklingen i kreditbegrænsningsindikatoren kan således være udtryk for ændret kreditpolitik hos lån-

givere som følge af flere forhold. Det kan være, at långiverne oplever en svækket udlånskapacitet (herunder 

som følge af øvrige konjunkturelle forhold), ændringer i långiveres kreditvurderingsstandarder, dvs. en given 

kunde med uændrede regnskaber nu vurderes hårdere, samt ændringer i den finansielle regulering. 

 

Indikatoren er estimeret på baggrund af konjunkturbarometer- og regnskabsdata på virksomhedsniveau for 

bygge- og anlægsvirksomheder fra midten af 2003 til slutningen af 2014, og for servicevirksomheder fra 

midten af 2011 grundet datatilgængelighed. Virksomhedernes kreditværdighed approksimeres ud fra blandt 

andet deres regnskabsnøgletal. Indikatoren peger på, at kreditpolitikken er blevet lempet en smule efter 2012 

både for bygge- og anlægsvirksomheder og servicevirksomheder, jf. figur b. Det er til trods for, at andelen af 

kreditbegrænsede bygge- og anlægsvirksomheder er steget en smule i samme periode, jf. figur a. Det skal 

formentlig også ses i sammenhæng med, at ECB og Nationalbanken har lempet pengepolitikken yderligere 

siden starten af 2012, og at bankerne har forbedret deres balancer, jf. også kommende arbejdspapir. 

 

Figur a  

Andelen af kreditbegrænsede 
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Figur b   

Kreditbegrænsningsindikator 
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4. Indenlandsk efterspørgsel 
og udenrigshandel 
 
Efter flere år med svag vækst vurderes fremgangen i den private indenlandske efterspørgsel 
efterhånden at komme op i tempo, især i 2016 og 2017. Dermed bliver væksten gradvist 
mere bredt funderet i de kommende år efter nogle år, hvor den hovedsageligt har været 
trukket af eksporten. 

Det private forbrug skønnes at stige med ca. 1¾ pct. om året i 2015-2017. Det skal ses i lyset 
af stigende reale disponible indkomster, der trækkes op af højere beskæftigelse og en vis 
reallønsfremgang. Stigende boligpriser øger også friværdierne, hvilket giver plads til lidt mere 
låntagning. Fremgangen ventes at være lidt hurtigere end den historiske vækstrate, men der 
er fortsat langt til de høje vækstrater, som prægede det private forbrug i årene op til finanskri-
sens udbrud i 2008. 

Meget lave renter i begyndelsen af 2015 satte skub på boligmarkedet, og huspriserne vurde-
res at være steget med 6¼ pct. i år. Det er især i københavnsområdet, at priserne (i særde-
leshed på ejerlejligheder) er steget, men der er generelt fremgang på boligmarkedet over 
hele landet. De højere boligpriser har indtil videre ikke givet sig udslag i nogen nævneværdig 
fremgang i boliginvesteringerne, som vurderes at være faldet i år. Fortsatte prisstigninger på 
boligmarkedet vurderes dog efterhånden også at smitte af på nybyggeriet, således at boligin-
vesteringerne stiger 5 pct. i både 2016 og 2017. Det skal ses i sammenhæng med en forven-
tet stigning i huspriserne på 4 pct. om året. 

Der var moderat fremgang i eksporten i 2015, som blev holdt nede af en svag udvikling i 
eksporten af søtransport. I de kommende to år ventes væksten i eksporten imidlertid at tage 
til. Det skyldes især gradvist tiltagende efterspørgsel fra de vigtige nærmarkeder i Europa. 
Eksporten til Kina ventes fortsat at vokse trods mere afdæmpede kinesiske vækstudsigter, 
mens tilbagegang i andre nye vækstøkonomier, fx Rusland og Brasilien, kun påvirker udsig-
terne for eksporten i mindre grad. Eksporten skønnes at stige med 4¼ pct. og 4¾ pct. i 2016 
og 2017 efter en vækst på 2½ pct. i 2015. 

Fremgangen i det private forbrug og eksporten har medført en stigning i kapacitetsudnyttel-
sen. Den udvikling ventes at fortsætte, så der gradvist bliver et større behov for at øge pro-
duktionsapparatet. I 2015 har der dog fortsat været betydelig ledig kapacitet i økonomien, og 
erhvervsinvesteringerne vurderes på den baggrund kun at være vokset med knap 1¾ pct. 
Efterhånden som kapacitetsudnyttelsen stiger, ventes virksomhederne at investere mere, så 
erhvervsinvesteringerne stiger med 4¾ pct. i 2016 og med godt 7 pct. i 2017. 
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4.1 Indkomster og formue 
 
Flere kommer i job, og lønningerne stiger i disse år. Det trækker indkomsterne op. Der er 
udsigt til en fremgang i husholdningernes disponible indkomster, som er den samlede brutto-
indkomst for husholdningerne fratrukket indkomstskatter, nettorenteudgifter og nettoindbeta-
linger til pensionsopsparing, på omkring 3 pct. årligt i årene 2015 til 2017, jf. figur 4.1.1  

Set i et historisk perspektiv er fremgangen i indkomsterne beskeden, men da inflationen 
aktuelt er lav og forventes at forblive behersket i de næste par år, udhules købekraften kun i 
mindre grad. Realindkomsten ventes således at stige med knap 2 pct. om året i gennemsnit i 
perioden 2015-2017, jf. tabel 4.1. 

 
Indkomsten drives i 2016 og 2017, som nævnt, helt overvejende af en fremgang i hushold-
ningernes lønindkomst. Andre typer af indkomst giver samlet set et beskedent bidrag. Særligt 
i 2016 stiger overførselsindkomsterne hurtigere end priserne, mens selvstændige og boligeje-
res indkomster giver et lille bidrag til indkomstvæksten i begge år. Der tegner sig således et 
billede af en langt mere selvbærende indkomstudvikling i årene fremover, end det har været 
tilfældet fra 2008 til 2014, hvor den økonomiske politik bidrog med hovedparten af indkomst-
fremgangen i form af personskattelettelser og faldende renteudgifter.  

 

1 Hvis andet ikke er nævnt, fokuseres der i det følgende på udviklingen i husholdningernes korrigerede disponible 
indkomst, hvor der blandt andet korrigeres for udsving som følge af omlægningen af kapitalpensioner til alders-
pensioner, udsving i pensionsbeskatningen og andre særlige forhold. Den korrigerede disponible indkomst vur-
deres at give et mere retvisende billede af udviklingen i husholdningernes forbrugsmuligheder end indkomsten 
ifølge nationalregnskabet, jf. i øvrigt tabel 4.1.  

Figur 4.1 

Udvikling i den nominelle og reale disponible indkomst 
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Anm.: Med disponible indkomst menes den korrigerede disponible indkomst. Inflationen er her defineret 
som udviklingen i deflatoren for det private forbrug i nationalregnskabet. For en definition af den 
korrigerede disponible indkomst, se anmærkning til tabel 4.1. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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I 2017 forventes renteudgifterne at trække en smule ned i væksten i den disponible indkomst 
for første gang siden 2009, som følge af moderat stigende renter og øget låntagning. Rente-
niveauet er dog fortsat lavt, så renteudgifterne som andel af husholdningernes indkomst 
forbliver på et ganske lavt niveau, også i 2017. De samlede nettoudbetalinger fra pension 
giver kun et begrænset bidrag til indkomstvæksten i hele prognoseperioden. 

Indkomstfremgangen i prognoseperioden vurderes at blive noget langsommere, end det var 
tilfældet på samme tidspunkt efter tilbageslaget i 1986, jf. boks 4.1.  

Tabel 4.1 

Væksten i de disponible indkomster 

 
Gns. 

(01-14) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vækst, pct.    

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

Husholdningerne, korrigeret 3,6 2,5 2,6 1,6 4,0 3,3 2,7 3,0 

Privat forbrugsdefaltor 1,8 2,4 2,4 0,8 0,8 0,5 1,1 1,7 

Real disponibel indkomst:    

Husholdningerne ifølge NR1) 1,5 0,7 0,0 -0,9 1,5 5,0 3,9 1,2 

Husholdningerne korrigeret2) 1,8 0,2 0,2 0,8 3,1 2,8 1,6 1,3 

Samlet privat sektor1)3) 1,2 0,2 0,3 0,3 -1,8 7,1 4,9 1,8 

1) Dvs. efter nationalregnskabets definition, jf. bilagstabel B.16. Omlægning af kapitalpensioner til al-
derspension giver nogle store udsving i nationalregnskabets opgørelse af såvel husholdningernes 
som den samlede private sektors disponible indkomster. 

2) Korrigeret for blandt andet skat knyttet til omlægning af kapitalpensioner til aldersopsparing, døds-
bobeskatning, skat på aktiekursgevinster og skat på private pensionsdepoter, samt skat vedrørende 
SP-udbetalingerne i 2009 og 2010. Se også bilagstabel B.15 og fodnote 1. 

3) Inkl. offentlige selskaber mv. Udviklingen i den private sektors indkomst i de enkelte år kan være 
stærkt påvirket af udsving i pensionsafkastskatten som følge af kursændringer. Også selskabsskatten 
kan variere betydeligt. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Boks 4.1 

Forbrug og indkomst efter to boligbobler 

Danmark er to gange i nyere tid blevet ramt af et større tilbageslag i kølvandet på en væsentlig overophed-

ning på boligmarkedet. Første gang var i 1986, og aktuelt er husholdningerne fortsat i gang med en konso-

lidering, efter boligboblen bristede i 2008. Da boblerne bristede i både 1986 og 2008, var husholdningernes 

forbrug og investeringer i boliger langt højere end deres indkomst. Det gav efterfølgende et behov for en 

tilpasning i form af lavere forbrug og investeringer, så udgifterne kom i bedre overensstemmelse med 

indkomsterne. Mulighederne for fremgang i forbruget blev yderligere begrænset af, at væksten i ind-

komsterne efter 1986 og 2008 periodevist var meget svag. Efter 1986 gjaldt det særligt de to første år efter 

vendingen, mens den disponible indkomst faktisk steg umiddelbart efter 2008, for derefter ikke at vokse fra 

2010 til 2013, jf. figur a. 

 

Indkomstvæksten efter 1986 blev primært drevet af en stigning i lønsummen og overførslerne (kerne-

indkomsten). Derimod trak stigende renteudgifter ned. Efter 2008 var lønsummen derimod vigende frem til 

2012, hvilket dog blev opvejet af stigende overførselsindkomster, så kerneindkomsten var nogenlunde 

konstant i perioden. Når husholdningernes samlede rådighedsbeløb alligevel steg, skyldtes det den økono-

miske politik, hvor især skattelettelser holdt hånden under den disponible indkomst i 2009 og 2010, mens 

faldende renter skubbede på den disponible indkomst fra 2010 og frem til 2015.  

 

Efter boblerne bristede faldt det private forbrug i begge tilfælde med 3-4 pct. de første to år, for derefter at 

vokse i langsomt tempo de efterfølgende seks år. Ved tilbageslaget efter boligboblen i 1986 kom der først 

gang i forbrugsvæksten igen, da indkomsterne begyndte at stige i 1994, som følge af både stigende kerne-

indkomst og faldende renteudgifter. Det løftede de samlede disponible indkomster, hvilket gav anledning til 

en kraftig vækst i det private forbrug i 1994 og 1995 på linje med indkomstvæksten, jf. figur b. Frem mod 

2017 er der ikke udsigt til et lignende fald i de betalte renter, blandt andet fordi renterne allerede er lave, og 

indkomstudviklingen tegner dermed mere behersket end i midten af 1990’erne. Den forventede svage 

udvikling i husholdningernes rådighedsbeløb trækker således i retning af en tilsvarende mere afdæmpet 

vækst i det private forbrug i forbindelse med det nuværende opsving. 

Figur a 

Disponibel indkomst efter 1986 og 2008 
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Figur b 

Det private forbrug efter 1986 og 2008 
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Anm.: Den disponible indkomst i figur a er den korrigerede disponible indkomst, jf. tabel 4.1. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Husholdningernes nettofordringserhvervelse og formue 
Frem til 2009 brugte husholdningerne flere penge end deres disponible indkomst på forbrug 
og investeringer, svarende til, at deres finansielle opsparing (eller nettofordringserhvervelsen) 
var negativ. Siden 2009 har den imidlertid overvejende været positiv efter en markant tilpas-
ning i husholdningernes forbrug og investeringer, jf. figur 4.2.  

En del af nettofordringserhvervelsen placeres i øget pensionsopsparing, som er relativt illi-
kvid. Ses der på husholdningernes frie nettofordringserhvervelse, som fraregner opsparing i 
arbejdsmarkedspensioner og lignende, har den været negativ i hele perioden 1995-2014. 
Selv om den frie nettofordringserhvervelse forventes at komme tættere på nul fra 2015, for-
bliver den negativ i prognoseperioden. Husholdningerne har altså også fremover behov for 
en øget låntagning til finansiering af deres samlede udgifter til forbrug og investeringer i fx 
nybyggeri og hovedreparation af boliger.  

Husholdningernes samlede bruttoformue er steget siden 2011, jf. figur 4.3. Fremgangen er 
sket i pensionsopsparing og i beholdningen af unoterede aktier. Den resterende del af for-
muen, herunder ikke mindst boligformuen, har stort set fulgt den generelle indkomstudvikling. 
Husholdningerne har altså kun i begrænset omfang øget den del af formuen, der umiddelbart 
kan omsættes til forbrug. I de kommende år ventes stigende boligpriser at trække boligfor-
muen og dermed friværdierne op for store dele af befolkningen. Det kan give et løft i forbru-
get ud over indkomstfremgangen. 

Figur 4.2 

Husholdningernes nettofordringserhvervelse 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Frie nettofordringserhvervelse Samlet nettofordringserhvervelse (korrigeret)

Pct. af disponibel indkomst Pct. af disponibel indkomst

 

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 2008-2017, og der kan være andre særlige forhold, som har påvirket nettofordringserhvervel-
sen i tidligere perioder. Se bilagstabel B.16 for nærmere detaljer. Den frie nettofordringserhvervelse 
er eksklussiv formuetilvækst i livsforsikring og pensionskasser. Der frie nettofordringserhvervelse er 
ikke korrigeret for særlige forhold. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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De danske selskaber har igennem de sidste 20 år haft en positiv nettofordringserhvervelse 
hvert år, jf. figur 4.4. Traditionelt er udviklingen i hele den private sektors nettofordringser-
hvervelse og indkomst blevet lagt til grund for vurderingen af husholdningernes mulighed for 
forbrug. Det bygger på en antagelse om, at danske husholdninger i sidste ende får glæde 
også af selskabernes indkomst, da de ejer selskabssektoren enten direkte eller via deres 
pensionsopsparing. Det er dog langt fra tilfældet i dag, hvor andelen af de børsnoterede 
danske selskaber, som ejes af danske husholdninger enten direkte eller gennem pensions-
opsparing, løbende er blevet reduceret. Ejerandelen er gået fra knap 25 pct. i 2004 til knap 
16 pct. aktuelt, jf. figur 4.5. Det er udlandet, der løbende har øget deres ejerandel af de dan-
ske selskaber, mens den danske selskabssektor ejer knap 30 pct. af de noterede aktier. En 
stor del af disse aktier er ejet af almennyttige fonde, jf. boks 4.9 i afsnit 4.5. 

Figur 4.3 

Fordeling af husholdningernes aktiver 
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Anm.: Pension indeholder alene beholdning i forsikringsselskaber og pensionskasser, mens pensions-
opsparing i pengeinstitutter vil indgå i posten noterede aktier mv. eller rentebærende. Unoterede 
aktier mv. indeholder unoterede aktier og andre ejerandelsbeviser, mens noterede aktier mv. dækker 
over noterede aktier og investeringersforeningsbeviser. Rentebærende indeholder obligationer og 
indestående i pengeinstitutter. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
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4.2 Det private forbrug 
 
Efter flere år med svag forbrugsvækst kom der mere gang i det private forbrug i 2015. Væk-
sten i forbruget ventes at fortsætte de kommende år, da der er udsigt til stigende beskæfti-
gelse og reallønsfremgang. Dertil kommer, at boligpriserne er stigende, så boligejernes fri-
værdier vokser, jf. afsnit 4.1. De stigende friværdier giver husholdningerne mulighed for i et 
vist omfang at øge låntagningen, hvorfor det ventes, at forbruget vil vokse lidt hurtigere end 
indkomsterne frem mod 2017, jf. figur 4.6.  

Figur 4.4 

Den private sektors finansielle opsparing 
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Figur 4.5 
Ejerfordeling af noterede danske aktier  

 

Anm.: I figur 4.5 er oplysningen for 2015 september måned. 
Kilde: Nationalbanken, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Figur 4.6 

Vækst i forbrug og indkomster 
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Figur 4.7 
Forbrugertillid 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Forbrugertillidsindikatoren

Familiens økonomiske situation i dag

Indeks Indeks

 

Anm.: Kerneindkomst i figur 4.6 dækker over løn og indkomstoverførsler, mens korrigeret indkomst er 
husholdningernes disponible indkomst korrigeret for blandt andet udsving i pensionsbeskatning, jf. 
afsnit 4.1. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Husholdningerne ser også aktuelt forholdsvist lyst på fremtiden. Forbrugertilliden er ganske 
vist faldet tilbage fra det meget høje niveau i foråret, men den er forblevet positiv og over sit 
historiske gennemsnit. Det afspejler blandt andet, at husholdningernes vurdering af deres 
egen økonomi stadig er positiv, jf. figur 4.7. Det indikerer, at et flertal af de danske hushold-
ninger har rum til at øge deres forbrug. 

De danske husholdninger ventes imidlertid ikke at indlede en ny periode med stærk stigning i 
belåningen af deres friværdier, som det var tilfældet i midten af 00’erne. På det grundlag 
ventes væksten i forbruget i prognoseårene at nå op på 2,0 pct. i 2015, 1,7 pct. i 2016 og 1,8 
pct. i 2017. Fremgangen i prognoseperioden er lav i forhold til andre perioder med vending i 
forbruget, men er i overkanten af det historiske gennemsnit for væksten i det private forbrug, 
jf. figur 4.8. 

 
Ud over forbrug ventes husholdningerne også at bruge flere penge på boliginvesteringerne i 
løbet af 2016 og 2017, jf. afsnit 4.3. Derfor har husholdningerne behov for en vis nettolåntag-
ning i perioden frem mod 2017 for at kunne finansiere deres samlede forbrug og investerin-
ger.  

Aktuelt er husholdningernes låntagning behersket, og den store omlægningsaktivitet i første 
halvår medførte kun en moderat stigning i nettolåntagningen, jf. figur 4.9. 

Husholdningerne benyttede således ikke lejligheden til at optage tillægslån i særlig udstrakt 
grad. Det indikerer, at der for nuværende kun optages lån til fx at finansiere forbrug eller 
ombygning af eksisterende boliger i et begrænset omfang. Den beskedne låntagning skal ses 
i lyset af, at de danske boligejere under ét fortsat har en forholdsvis høj belåningsgrad – både 
i forhold til ejerboligernes samlede værdi og i forhold til indkomsten. Hertil kommer, at skær-
pede krav til størrelsen af udbetalingen ved boligkøb samt moderat stigende renter også kan 
være med til at begrænse væksten i låntagningen. 

Figur 4.8 

Vækst i det private forbrug 
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Figur 4.9 

Realkreditlån 
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Kilde: Danmarks Statistik og Realkreditrådet. 
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Det er derfor lagt til grund, at husholdningernes gæld i de næste par år vil vokse i takt med 
indkomsterne, hvormed husholdningernes gældskvote vil være stabil frem mod 2017, jf. boks 
4.2. Gældskvoten forbliver konstant på trods af, at forbruget i løbet af 2016 og 2017 vokser i 
alt 0,6 pct.-point mere end den disponible indkomst. 

 
Forbruget er siden 2008 kommet i bedre overensstemmelse med husholdningernes indkomst 
og formue. Det afspejles i et betydeligt fald i forbrugskvoten fra et historisk højt niveau til 
aktuelt at være forholdsvis lav i forhold til de seneste 35 år, jf. figur 4.10. I de næste par år 

Boks 4.2 

Husholdningernes gæld stiger i takt med deres indkomst 

I årene efter 2008 tilpassende husholdningerne deres forbrug og investeringer markant, så de kom i bedre 

overensstemmelse med indkomsten. Det førte til, at den løbende stigning i bruttogælden i forhold til ind-

komsten (bruttogældskvoten) igennem 1990’erne og 2000’erne ophørte, og bruttogældskvoten er siden 

reduceret, jf. figur a. Det er lagt til grund, at husholdningerne ikke vil nedbringe deres bruttogældskvote 

yderligere i prognoseperioden. Omvendt vurderes bruttogældsniveauet dog fortsat at være på et så højt 

niveau i forhold til boligformuen og indkomsten, at husholdningerne heller ikke ventes at ville øge brutto-

gældskvoten væsentligt i prognoseperioden. Det skal også ses i lyset af, at der er udsigt til moderat 

stigende renter i de kommende år. 

 

Med de skøn for indkomst, forbrug og boliginvesteringer, som er lagt til grund i prognosen, forbliver 

husholdningernes bruttogældskvote stort set uændret fra 2014 til 2017. Hvis stigningen i det nominelle 

forbrug eksempelvis var 1 pct.-point højere i hvert af årene 2015, 2016 og 2017 end lagt til grund i 

prognosen, ville det medføre en stigning i bruttogældskvoten på omkring 4½ pct.-point i 2017 i forhold til 

2014, jf. figur b. 

Figur a 
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Figur b 

Ændring i bruttogældskvoten fra 2014  
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Anm.: I fremskrivningen af aktiver og passiver er lagt til grund, at husholdningernes beholdning af indlån 
og obligationer løbende stiger i takt med indkomsten. Gælden er opgjort i forhold til den 
korrigerede disponible indkomst, jf. afsnit 4.1. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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ventes forbruget at vokse lidt hurtigere end indkomsterne, hvilket vil få forbrugskvoten til at 
stige moderat. Der er dog langt fra tale om en tilbagevenden til situationen i midten af 
2000’erne, hvor forbruget var baseret på en massiv låntagning.  

Det forventes, at forbrugskvoten i 2017 fortsat vil være et godt stykke under det historiske 
gennemsnit. Det historiske gennemsnit for forbrugskvoten har imidlertid kun været muligt 
ved, at husholdningerne løbende har øget deres gæld i forhold til deres indkomst. Den aktu-
elle forbrugskvote stabiliserer således gældskvoten på det aktuelle niveau, mens en højere 
forbrugskvote vil forudsætte en højere nominel indkomstvækst eller en løbende forøgelse af 
gældskvoten. 

 
Væksten i det private forbrug i prognoseårene er bredt sammensat af fremgang i alle kompo-
nenter. Der er en kraftig stigning i bilforbruget, som allerede er steget betydeligt i den forløb-
ne del af 2015, jf. figur 4.11. Reduktionen af registreringsafgifterne i forbindelse med finans-
lovsaftalen for 2016 ventes også at bidrage til et yderligere løft i bilforbruget næste år. 

Der ventes også en betydelig stigning i turistindtægterne. Igennem mange år udviklede dan-
ske turisters udgifter i udlandet sig næsten parallelt med udenlandske turisters forbrug i Dan-
mark. I de seneste fem år ser det dog ud til, at udlændinge er begyndt at bruge flere penge i 
Danmark, end danskerne bruger i udlandet, hvilket forventes at fortsætte i prognoseperioden, 
jf. figur 4.12. Det kan hænge sammen med, at der de seneste år har været en fremgang i 
antallet af turister, som kommer langvejs fra – særligt Kina, jf. boks 4.3. 

Figur 4.10 
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Anm.: Forbrugskvoten er opgjort som forbrug i forhold til den korrigerede disponible indkomst. For en 
definition af den korrigerede disponible indkomst, se boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, december 
2013. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Endelig ventes der en forholdsvis kraftig vækst i forbruget af øvrig service i år, jf. tabel 4.2. 
Det hænger blandt andet sammen med de betydelige omlægninger af lån i starten af året. De 
gebyrer, husholdningerne betaler til realkreditinstituttet i den forbindelse, indgår i posten øvrig 
service og udgjorde skønsmæssigt i omegnen af 2 mia. kr. i ekstraordinære gebyrbetalinger i 
år. Konverteringsomfanget aftog i 3. kvartal, efter at de lange renter steg fra de rekordlave 
niveauer i foråret. Denne konverteringsbølge ventes ikke at gentage sig i de kommende to år, 
hvorfor det er lagt til grund, at væksten i øvrig service vil dæmpes lidt. 

Figur 4.11 
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Figur 4.12 
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Anm.: Turistudgifterne er danske husholdningers udgifter i udlandet, mens turistindtægterne er 
udlændinges forbrug på dansk grund. De danske husholdningers forbrug findes ved at tage privat 
forbrug på dansk grund tillagt nettoturistudgifterne.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Boks 4.3 

Flere turister kommer langvejs fra – og de bruger flere penge 

I de seneste år har der været en markant fremgang i antallet af turister fra andre verdensdele, som besøger 

Danmark. Der har særligt været en fremgang i antallet af kinesiske turister, men antallet af turister fra andre 

dele af Asien er også steget, dog med undtagelse af Japan. Samtidig er der også kommet flere amerikan-

ske turister. Antallet af overnatninger fra tyske gæster har derimod været nogenlunde konstant, jf. figur a. 

Trods fremgangen i antallet af overnatninger fra andre verdensdele er der dog fortsat knap ti gange så 

mange tyske overnatninger i Danmark som interkontinentale overnatninger. 

 

Der er stor forskel på, hvor meget en udenlandsk turist bruger ved overnatninger i Danmark. Tyske turister 

bruger færrest penge pr. overnatning, mens kinesiske og andre interkontinentale turister bruger langt flere 

penge pr. overnatning. Stigningen i antallet af interkontinentale turister trækker derfor op i det gennem-

snitlige forbrug pr. overnatning. Siden 2009 er forbruget pr. overnatning steget med knap 2½ pct. årligt, når 

der korrigeres for den almindelige prisudvikling, jf. figur b. Trods en kraftig vækst i de seneste år udgør 

turistindtægterne fra kinesiske turister kun ca. 1,3 pct. af de samlede turistindtægter på knap 44 mia. kr. i 

2014, men indtægterne er vokset med knap 400 mio. kr. siden 2009, hvilket svarer til knap 4 pct. af den 

samlede vækst i turistindtægterne i den samme periode. 

 

Stigningen i gruppen af personer fra andre kontinenter forventes at fortsætte i de kommende år, i takt med 

at der åbnes flere direkte flyruter til USA, og kineserne generelt rejser mere uden for Kina. Det vil øge 

turistindtægterne i de kommende år. 

Figur a 

Stigning i antal overnatninger fra 2005 

Figur b 
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Anm.: Turistindtægterne i figur b stammer fra betalingsbalancen og afviger lidt fra opgørelsen i 
nationalregnskabet. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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4.3 Boligmarkedet 

Boligpriser 
Første halvår 2015 var præget af store stigninger i boligpriserne, hvilket skal ses i lyset af et 
markant rentefald i starten af året. Siden stabiliserede huspriserne sig imidlertid i 3. kvartal, jf. 
figur 4.13. 

Prisstigningerne dækkede i første halvår over en kraftigt stigende omsætning af boliger. 
Omsætningen lader imidlertid til at være aftaget i 3. kvartal, hvor antallet af tinglyste salg er 
faldet, jf. figur 4.14. 

Tabel 4.2 

Det private forbrugs underkomponenter 

 
2014 

1991-
20141) 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr. Andel Realvækst i pct. 

Detailomsætning 294 31,7 1,5 1,7 0,6 1,9 2,0 

- Fødevarer og nydelsesmidler 136 14,7 0,4 1,2 0,1 1,4 1,4 

- Øvrige varer 157 17,0 2,7 2,2 1,1 2,3 2,5 

Bilkøb 32 3,4 2,9 1,0 6,0 7,5 3,5 

Energi 77 8,3 0,1 -8,9 4,1 1,2 1,4 

- Brændsel 51 5,5 0,1 -11,8 6,0 2,0 2,0 

- Benzin og lign. 26 2,8 0,2 -2,8 0,3 -0,4 0,0 

Boligbenyttelse 209 22,6 0,9 0,3 0,9 0,8 0,9 

Øvrig service 320 34,6 1,6 2,9 3,5 1,9 2,2 

Forbrug i alt 927 100,0 1,4 0,5 2,0 1,7 1,8 

Forbrug i alt ekskl. brændsel mv.  876 94,5 1,5 1,2 1,7 1,6 1,7 

Turistindtægter -44 -4,7 1,5 7,5 3,5 3,5 3,0 

Turistudgifter 39 4,2 1,5 0,9 0,0 1,6 2,2 

Forbrugskvote2), pct. 99,4 93,5 92,8 92,9 93,4 

Forbrugskvote (kerneindkomst), pct. 70,7 68,5 68,7 68,5 68,9 

  

1) Gennemsnitlig stigning i årene 1991-2014. Forbrugskvoten er gennemsnittet af årene 1980-2014. 
2) Forbrugskvoten er som andel af den korrigerede disponible indkomst. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Figur 4.13 
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Figur 4.14 

Antal månedlige handler for enfamiliehuse 
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Anm.: Serierne i figur 4.13 og figur 4.14 er ikke sæsonkorrigerede. Forbrugerprisindekset er brugt til defla-
teringen. Seneste observation er september. I figur 4.14 angiver den stiplede linje, at tallene er op-
regnet på baggrund af den historiske systematik i forsinkelsen af registreringen af tinglyste salg. 

Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Billedet af et boligmarked i lidt lavere tempo bekræftes yderligere af, at der har været større 
afslag på udbudspriserne (hvortil kommer et eventuelt afslag i den endeligt forhandlede 
købspris) i 3. kvartal efter et fald i første halvår, jf. figur 4.15. Stigningen i størrelsen på afsla-
gene er dog formentlig påvirket af de store prisstigninger i starten af året. Huspriserne vurde-
res at være steget 6¼ pct. i 2015 sammenlignet med 2014. 

Lejlighedspriserne er modsat huspriserne fortsat med at stige ind i 3. kvartal, jf. figur 4.13. 
Det gik dog ikke nær så hurtigt som i første halvår, og afslagene på lejlighederne steg da 
også markant i 3. kvartal, jf. figur 4.16. Det indikerer en vis afdæmpning på markedet for 
ejerlejligheder også.  
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Figur 4.15 

Ændring i udbudspriser for udbudte 
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Figur 4.16 

Ændring i udbudspriser for udbudte 

lejligheder pr. kvartal 
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Anm.: Gennemsnittene i figur 4.15 og figur 4.16 dækker perioden 2. kvartal 2007 til 3. kvartal 2015.  
Kilde: Boliga og Realkreditrådet. 

 
Fra 1. november skal boligkøbere ifølge bekendtgørelsen om god skik for finansielle virk-
somheder selv stille med mindst 5 pct. af finansieringen ved boligkøb. I kombination med en 
ny vejledning om belåning af boliger i områder med høje prisstigninger og et højt prisniveau 
for ejerlejligheder og huse vil det bidrage til at lægge et mere restriktivt loft på lånemulighe-
derne – især for førstegangskøbere, jf. boks 4.4. Det kan lægge en dæmper på prisstignin-
gerne i og omkring de større byer, hvor prisstigningerne har været størst, jf. boks 4.5. Om-
vendt vil den nominelle fastfrysning af grundskylden i 2016 i forbindelse med finansloven for 
2016 isoleret set trække i retning af højere priser i de kommuner, hvor fastfrysningen primært 
vil have effekt. Det gælder også særligt for de større byer. 

Finanstilsynets regulering af belåningsreglerne kan bidrage til at dæmpe de høje prisstignin-
ger på lejligheder, som især København har oplevet i de seneste år. Det kan være et vigtigt 
bidrag til at imødegå fremtidige boligbobler. Der er dog fortsat anledning til årvågenhed i 
forhold til størrelsen af prisstigninger på lejligheder, især i hovedstadsområdet. 
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Boligprisernes stigning i og omkring København de senere år har bidraget til, at boligejerne i 
Region Hovedstaden siden 2013 har haft en højere forbrugertillid end resten af befolkningen, 
jf. figur 4.17. Forbrugertilliden hos boligejerne har dog stabiliseret sig i løbet af 2015, mens 
ikke-boligejeres er fortsat med at stige. 

I de kommende år ventes huspriserne for landet som helhed fortsat at stige – om end i et me-
re moderat tempo end i første halvår 2015. Boligrenterne ventes fortsat lave gennem prog-
noseperioden, hvilket holder finansieringsomkostningerne nede. I kombination med forvent-
ningen om stigende indkomster og beskæftigelse holder det boligbyrden (førsteårsydelsen 
som andel af den disponible indkomst) på et moderat niveau, jf. figur 4.18. Det danner grund-
lag for en stigning i huspriserne på 4 pct. om året i både 2016 og 2017. Inflationen forventes 
at tiltage i både 2016 og 2017, hvilket fører til en lidt mindre stigning i de reale huspriser i 
2017 end i 2016. Denne udvikling skal dels ses i lyset af, at de stigende boligpriser presser 

Boks 4.4 

Ny vejledning fra Finanstilsynet kan lægge en dæmper på boligprisudviklingen i København 

Finanstilsynet ventes snart at udsende en ny vejledning om belåning af boliger i vækstområder, defineret 

som områder kendetegnet ved høje prisstigninger og et højt prisniveau for ejerlejligheder og huse. Det om-

fatter København og omegnskommuner samt Aarhus. Vejledningen skal ses i lyset af de stigende priser på 

boliger i København og Aarhus og det lave renteniveau, som i marts 2015 fik Det Systemiske Risikoråd til 

at opfordre penge- og realkreditinstitutterne til at være tilpas forsigtige i kreditgivningen i forhold til belåning 

af fast ejendom. 

 

Formålet med den nye vejledning er at sikre en tilpas forsigtighed ved belåning af boliger i områder med 

større prisstigninger. Vejledningen skærper kravene til kundens økonomi, såfremt han ønsker at optage et 

variabelt forrentet lån. Kunden skal således vurderes ud fra en fast rente, der er 1 pct.-point højere end den 

aktuelle faste rente, dog minimum 4 pct., og med afvikling over højst 30 år. Det skal sikre, at kunder med et 

begrænset rådighedsbeløb ikke løber en for stor risiko for stigninger i ydelsen. 

Desuden skærpes kravene til kunder med høj gæld. Kunder med høj gæld, men positiv formue, skal 

således kunne holde til et markant fald i boligens værdi – jo højere gæld i forhold til indkomst, jo større fald 

skal man kunne holde til. Kunder med negativ formue skal afvikle på gælden ud fra en ydelse, der svarer til 

en afvikling over højst 30 år med den faste rente på bevillingstidspunktet, dog mindst 4 pct. 

Endelig gælder det, at hvis kunden køber en ny bolig, inden den gamle er solgt, skal han kunne betale ren-

ter og afdrag på begge boliger, indtil instituttet forventer, at den gamle bolig er solgt, dog minimum i seks 

måneder. 

Anm.: Vejledningen omtalt i boks 4.4 afspejler den version, der blev sendt i høring. Den endelige vejled-
ning og timingen i forhold til ikrafttrædelsen er endnu ikke offentliggjort. Vejledningen er udarbej-
det på baggrund af en undersøgelse om god praksis blandt pengeinstitutterne i relation til supple-
rende krav, når der er tale om kunder med svag økonomi i form af negativ formue, begrænset rådig-
hedsbeløb eller høj gearing. 

Kilde: Finanstilsynet. 
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boligbyrden lidt op i løbet af prognoseperioden, og dels at tiltagende nybyggeri giver et større 
udbud af boliger2. 

Figur 4.17 
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Figur 4.18 

Boligbyrde 
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Anm.: Forbrugertilliden i figur 4.17 er beregnet på baggrund af data fra Lovmodellen. Beregningerne i figur 
4.18 tager udgangspunkt i Skatteministeriets familietypemodel. Boligbyrden er her opgjort som før-
steårsydelsen (med afdrag) ved huskøb som andel af den disponible indkomst for en familie bestå-
ende af et LO-par med to børn og knap 670.000 kr. i lønindkomst i 2014. Se anmærkningen til figur 
4.19 i Økonomisk Redegørelse, maj 2013, for nærmere detaljer. 

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger. 

2 Selv hvis nybyggeriet i høj grad viser sig at omfatte ejerlejligheder, forventes det stadig at have en dæmpende 
effekt på prisen i form af lavere efterspørgsel efter huse. 
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Boks 4.5 

Huspriserne i og tæt på Københavns Kommune er steget mest og i længst tid 

Da huspriserne på landsplan begyndte at stige i slutningen af 2012, var priserne i kommunerne Køben-

havn og Frederiksberg, samt de tilstødende kommuner, allerede vokset en del. I perioden 2013-2015 fort-

satte prisstigningerne i disse kommuner, mens priserne kun gradvist begyndte at stige i de øvrige kommu-

ner på Østsjælland, jf. figur a. Prisstigningerne skal ses i lyset af, at antallet af handler har været tiltagende 

i samtlige kommuner på Østsjælland hen over perioden, men ligesom med priserne har stigningen i antal 

handler været størst omkring København. 

Inden priserne begyndte at stige, var huspriserne generelt højest i kommunerne tættest på København, jf. 

figur b. Kvadratmeterpriserne i Københavns Kommune var på dette tidspunkt allerede godt 28 pct. højere 

end kvadratmeterprisen i mediankommunen i Region Hovedstaden. Med de største prisstigninger i og om-

kring København er forskellen mellem de dyreste og de billigste kommuner i Region Hovedstaden vokset 

yderligere, og kvadratmeterprisen i Københavns Kommune er nu knap 43 pct. højere end kvadratmeterpri-

sen i mediankommunen i Region Hovedstaden. 

Figur a 

Vækst i huspriser, 1. kvartal 2012- 

2. kvartal 2015 

Figur b 

Kvadratmeterpriser på huse i 1. kvartal 2012 

Anm.: Bornholm Regionskommune er udeladt i beregningerne af mediankvadratmeterprisen i Region 
Hovedstaden. 

Kilde: Realkreditådet. 
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Boliginvesteringer 
Boliginvesteringerne er faldet siden efteråret 2014, og de samlede boliginvesteringer vurde-
res at være faldet med 1½ pct., svarende til godt 1 mia. kr. (i faste priser) i 2015. Det skyldes 
både et fald i nybyggeriet og i hovedreparationerne. Det er primært nybyggeriet, som har 
været ganske beskedent, siden boligboblen bristede, jf. figur 4.19. Hertil kommer, at væksten 
i hovedreparationerne i 2015 heller ikke længere løftes af de tidligere års udvidelse af Lands-
byggefondens renoveringsramme. 

Byggebeskæftigelsen er dog steget gennem 2015 og lå i 3. kvartal godt 2½ pct. over samme 
periode sidste år. Det skal ses i lyset af, at byggeriet omfatter mere end boligbyggeri, herun-
der anlægsarbejde. Aktiviteten (opgjort ved BVT) er således steget i bygge- og anlægsbran-
chen det seneste år. Den stigende aktivitet i bygge- og anlægsbranchen har blandt andet 
været trukket af fremgang i byen København. Her er byggebeskæftigelsen steget markant de 
seneste fire år, hvilket indikerer stor byggeaktivitet i hovedstaden, jf. figur 4.20. 

Figur 4.19 

Boliginvesteringer 
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Figur 4.20 

Beskæftigelse i byggeriet 
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Anm.: Opgørelsen på hovedreparationer og nybyggeri stammer fra det reviderede kvartalsvise nations-
regnskab for 2. kvartal, og er ikke konsistent med den seneste version af nationalregnskabet fra no-
vember. Byggebeskæftigelsen i byen København kommer fra lønmodtagerbeskæftigelsen. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Da huspriserne dykkede i årene efter boligboblen, faldt prisen på ubebyggede grunde også 
stærkt. Det mindskede faldet i den relative huspris (købsprisen i forhold til byggeprisen på et 
nyt hus)3. Alligevel har boliginvesteringerne nu ligget lavt i en længere periode, hvilket i høj 
grad skal ses i lyset af byggeboomet i 2000’erne, jf. figur 4.21. Med stigende boligpriser og 
fortsat meget lave finansieringsomkostninger ventes det imidlertid at blive stadig mere attrak-
tivt at bygge nyt fremover. 

 

3 Sammenhængen for landet som helhed kan være påvirket af betydelige forskelle i jordpriserne, der kan udvikle 
sig meget forskelligt på tværs af landet. 
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I kombination med de positive takter i byggebeskæftigelsen danner det grundlag for, at aktivi-
teten i nybyggeriet kan tiltage gennem prognoseperioden. De samlede boliginvesteringer 
ventes at stige med 5 pct. i både 2016 og 2017, således at boliginvesteringerne som andel af 
BNP i 2016-2017 omtrent ligger på gennemsnittet for perioden op til byggeboomet, 1990-
2004, jf. figur 4.22. De offentlige boliginvesteringer – støttet boligbyggeri og Landsbyggefon-
dens renoveringsramme – ventes under ét at have en omtrent neutral effekt på boliginveste-
ringerne i 2016 og 2017. 

Figur 4.21 

Boliginvesteringer og den relative pris for 

enfamiliehuse 
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Figur 4.22 

Boliginvesteringskvote 
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Anm.: I figur 4.21 er den relative huspris opgjort som forholdet mellem prisindekset for enfamiliehuse og 
et vægtet indeks for prisen på boliginvesteringer og prisen på byggegrunde. Indeksåret er valgt ud 
fra, at boligmarkedet (reale priser) vurderes at være tæt på ligevægt i 2001. I figur 4.22 angiver de 
vandrette streger skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

4.4 Erhvervsinvesteringer 
 
Erhvervsinvesteringerne steg i første halvår af 2015. En del af fremgangen var drevet af en 
stor import af skibe, men i andet halvår skønnes investeringsfremgangen i højere grad at 
være drevet af de øvrige materielinvesteringer. Det afspejler, at kapacitetsudnyttelsen har 
været stigende gennem 2015, jf. figur 4.23.  

Denne udvikling ventes at fortsætte i 2016 og 2017, hvor stigende produktion øger kapaci-
tetsudnyttelsen og behovet for udbygning af kapitalapparatet i de private erhverv. Virksom-
hederne ventes i takt hermed at øge investeringerne. Der er således historisk en ret tæt 
sammenhæng mellem udviklingen i outputgabet og investeringernes andel af kapitalappara-
tet, jf. figur 4.24. En styrket erhvervstillid og et historisk lavt niveau for realrenten vil også 
skubbe på investeringerne.  
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Figur 4.23 

Kapacitetsudnyttelse i industrien 
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Figur 4.24 

Investeringer som andel af samlet 

kapitalapparat og outputgab 
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Anm.: I figur 4.23 opgøres kapacitetsudnyttelsen primo kvartalet. I 2005 er serien kædet med en tidligere 
opgørelse. Sidste observation er 4. kvartal 2015.    

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Erhvervsinvesteringerne skønnes at vokse 1¾ pct. i år, 4¾ pct. næste år og 7 pct. i 2017, jf. 
tabel 4.3. Ved udgangen af prognoseperioden ventes den ledige kapacitet i økonomien at 
være begrænset, og investeringerne vil som andel af kapitalapparatet i 2017 være tæt på det 
historiske gennemsnit. I en række år har fremgangen i erhvervsinvesteringerne dog været 
behersket, og kapitalapparatet, når det opgøres i forhold til produktionen eller beskæftigel-
sen, ventes i 2017 fortsat at være en del under de normale historiske niveauer. Det peger 
isoleret set i retning af fortsat investeringsvækst efter 2017.  

Tabel 4.3 

Erhvervsmæssige investeringer  

 
2014 

   Gns. 
1995-2014 2014 2015 2016 2017 

 Mia. kr.  Årlig realvækst i pct. 

Samlede erhvervsinvesteringer 214,8 2,3 1,8 1,7 4,7 7,1 

Materiel 169,1 3,4 3,3 1,7 5,5 8,8 

 - ekskl. boreplatforme, skibe og fly 155,9  0,5 2,5 8,2 7,8 

Bygninger og anlæg  45,7 -0,8 -3,6 1,5 1,8 1,0 
 

Anm.: De samlede erhvervsinvesteringer svarer til de faste bruttoinvesteringer ekskl. offentlige (ikke-
erhvervsmæssige) investeringer og boliginvesteringer.   

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Skønnet for materielinvesteringerne (ekskl. skibe) afspejler tendensen til øget kapacitets-
udnyttelse i blandt andet industrien, hvor den aktuelt er nær det gennemsnitlige historiske 
niveau, jf. figur 4.23. I takt med fremgang i navnlig industrieksporten øges kapacitetetsudnyt-
telsen i industrien yderligere og dermed investeringerne. Tiltagende vækst i den indenland-
ske efterspørgsel vil i takt med den fortsatte fremgang i økonomien trække i retning af også 
at øge kapacitetsudnyttelsen og dermed investeringerne i servicesektoren.  

Investeringskvoterne i de private byerhverv er i de senere år hovedsageligt blevet øget blandt 
eksportorienterede virksomheder, jf. boks 4.6. I prognoseperioden vokser industrieksporten 
mere end den indenlandske efterspørgsel. Det vurderes også navnlig at være investe-
ringerne blandt eksportorientede virksomheder, herunder i industrien, der i første omgang 
øges. På den baggrund skønnes en tiltagende vækst i materielinvesteringerne i prognose-
perioden, jf. tabel 4.3.  

Behovet for flere bygninger og anlæg øges også, når produktionen udvides. Lokaleledighe-
den for erhverv er således begyndt at falde i 2015, om end fra et højt niveau. Det bidrager til 
øget erhvervsbyggeri. Større offentlige erhvervsmæssige investeringer som fx Femern-for-
bindelsen bidrager i prognoseperioden kun i begrænset omfang til væksten i bygge- og an-
lægsinvesteringerne. Skønnet for investeringer i Femern-forbindelsen er nedjusteret i 2016 i 
forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2015. Bygge- og anlægsinvesteringer ventes på 
den baggrund at stige moderat i størrelsesordenen 1-2 pct. om året i prognoseperioden, jf. 
tabel 4.3.  
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Boks 4.6 

Store virksomheder har omtrent fastholdt investeringsniveauet under krisen 

 

Nationalregnskabet og regnskabsstatistikken viser begge, at investeringskvoten (bruttoinvesteringer i for-

hold til værditilvækst) i de private byerhverv faldt i 2009 for derefter kun at stige meget svagt i årene frem til 

2013. Denne udvikling afspejler især, at efterspørgslen i økonomien har været forholdsvis svag fra krisen og 

frem til 2013, mens efterspørgslen og investeringerne efter 2013 igen er øget.   

 

Ifølge regnskabsstatistikken har store virksomheder i de private byerhverv imidlertid haft en omtrent uæn-

dret investeringskvote de seneste år sammenlignet med perioden før 2009. Investeringskvoten for de små 

virksomheder er derimod noget lavere end før 2009, jf. figur a. Det kan blandt andet skyldes, at store virk-

somheder generelt er mere robuste, og at deres produktion og beskæftigelse derfor i mindre grad påvirkes 

under en lavkonjunktur forårsaget af en finansiel krise. Det kan også skyldes, at store virksomheder har 

bedre fat i eksportmarkederne, og at der er sket en væsentlig genopretning af eksporten i perioden fra 2009 

til 2013, mens den indenlandske efterspørgsel har været svag. Eksportandelen for små virksomheder er 12 

pct. af omsætningen, mens store virksomheder har en eksportandel på 32 pct. Sammenhængen mellem 

eksport og investeringer understøttes også af, at regnskabsstatistikken viser, at virksomheder med en høj 

eksportandel (over 25 pct.) har investeret relativt mere efter 2009 end virksomheder med en lav eksportan-

del, jf. figur b.  

 

Udviklingen i investeringerne i regnskabsstatistikken er også påvirket af konkurser, opstart af nye virksom-

heder og virksomheder, der af tekniske årsager går ind og ud af statistikken mv. Betragtes i stedet investe-

ringskvoterne for identiske virksomheder i perioden 2005-2013, viser de imidlertid omtrent den samme ud-

vikling som i figur a og b.  

Figur a 
Investeringskvote efter  
virksomhedsstørrelse 
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Figur b 
Investeringskvote for virksomheder med høj 
og lav eksportandel  

 

 

Anm.: Der er i figur a og b anvendt et gennemsnit (sum af virksomhedernes investeringer i private 
byerhverv i forhold til sum af BVT). Virksomhederne er opdelt efter størrelse og eksportandel i 
hvert år. I figur a og b er i gennemsnit (2005-2013) indeholdt 62.058 virksomheder. Små virksom-
heder har mere end 10 ansatte og højst 50, mellemstore virksomheder har mere end 50 ansatte og 
højst 250, mens store virksomheder har mere end 250 ansatte. Enkeltmandsvirksomheder mv. er 
sorteret fra. Regnskabsstatistikken registrerer virksomhedernes aktiviteter og investeringer i 
Danmark og går aktuelt frem til 2013.  

Kilde: Egne beregninger og Danmarks Statistik. 

5

10

15

20

25

5

10

15

20

25

05 06 07 08 09 10 11 12 13

Eksportandel > 25 pct. Eksportandel < 25 pct.

Alle virksomheder Nationalregnskab

Pct. af BVT Pct. af BVT



Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

 

Økonomisk Redegørelse · December 2015 92 

Skønnene for materielinvesteringerne, der udgør omtrent ¾ af erhvervsinvesteringerne, vil i 
prognoseårene indebære en mindre kraftig vending i materielinvesteringerne end under de 
tidligere konjunkturvendinger i 1983 og 1993, jf. figur 4.25. Det hænger blandt andet sammen 
med, at indsnævringen af outputgabet under den nuværende konjunkturvending er langsom-
mere og sker fra et meget lavt niveau. Således var outputgabet under -2½ pct. af potentielt 
BNP i 2013, mens det i 1983 og 1993 var henholdsvis -1½ og -2¼ pct. Det vurderes blandt 
andet på den baggrund, at der i virksomhederne aktuelt er usikkerhed om størrelsen og 
robustheden af væksten fremadrettet. I takt med stærkere tegn på et robust opsving vil denne 
usikkerhed reduceres, og investeringerne vil også af denne grund øges.  

Figur 4.25 

Materielinvesteringskvoter under tre 

opsving 
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Figur 4.26 

Outputgab under tre opsving  
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Anm.: I figur 4.25 er investeringskvoter beregnet i forhold til privat BVT (ekskl. boligbenyttelse) og norma-
liseret til 100 ved starten af opsvinget (t). Niveauet for investeringskvoterne ved starten af opsvinget 
er angivet i figuren. I figur 4.26 er outputgabet normaliseret til nul ved starten af opsvinget. Niveauet 
for outputgabet ved starten af opsvinget er angivet i figuren. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

4.5 Udenrigshandel og betalingsbalance 
 
For året som helhed vurderes den danske eksport at være vokset med godt 2 pct. i forhold til 
2014, hvilket er lavt i et historisk perspektiv. Udviklingen dækker over en stærk vareeksport, 
som er drevet af industrieksporten, mens tjenesteeksporten har været træg som følge af svag 
søtransport, jf. figur 4.27.  

Gradvis tiltagende vækst i europæisk økonomi vil bidrage til, at eksporten tager til og forven-
tes at vokse med ca. 4¼ pct. i 2016 og 4¾ pct. i 2017. Den danske eksport understøttes især 
af fremgang i Sverige, Tyskland og landene i Østeuropa, som er blandt Danmarks største 
samhandelslande, jf. figur 4.28 og afsnit 2.1. Den svagere fremgang i efterspørgslen i Kina 
og de nye vækstøkonomier påvirker derimod kun den danske eksport i mindre grad, jf. boks 
4.7.  
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Figur 4.27 

Udvikling i eksporten 
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Figur 4.28 

Danmarks største eksportmarkeder i 2014  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Tysk-
land

Sverige Norge UK USA Øst-
europa

Kina

Mia. kr. Mia. kr.

Nye 
vækst-
økonomier,
(u. Kina)

 

Anm.: Figur 4.28 viser eksporten ekskl. søtransport. Nye vækstøkonomier består af Rusland, Brasilien, In-
dien, Indonesien, Tyrkiet, Mexico og Sydafrika. Kina dækker også over eksport til Hong Kong. 
Østeuropa består af Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, 
Tjekkiet og Ungarn. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Søtransporten ventes også at bidrage til eksporten i 2016 og 2017, efterhånden som væk-
sten i verdenshandlen tager til igen efter afdæmpet vækst i 2015.  

I takt med at den samlede efterspørgsel i Danmark stiger i 2016 og 2017, ventes importen at 
vokse med ca. 4½ pct. i 2016 og ca. 5½ pct. i 2017 efter en stigning på knap 1½ pct. i 2015. 
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Boks 4.7 

Svagere økonomisk vækst i de nye vækstøkonomier påvirker kun dansk eksport i mindre 

omfang  

I 2015 har der været en opbremsning i de nye vækstøkonomier. Det kan især tilskrives recession i Rusland 

og Brasilien samt en nedgang i væksttempoet i Kina. Ses der bort fra Kina, aftager de øvrige nye vækst-

økonomier en ganske beskeden andel af den samlede danske eksport, jf. figur a. Den svagere økonomiske 

vækst påvirker dermed kun den danske eksport i mindre grad.  

 

Kina er imidlertid Danmarks sjette største eksportmarked. De internationale organisationer IMF og OECD 

vurderer, at væksten i den kinesiske økonomi vil falde fra knap 10 pct. i 2000’erne til omkring 6 pct. i de 

kommende år. Den svagere økonomiske aktivitet afspejler en strukturel tilpasning af økonomien fra en 

investeringsdrevet til en forbrugsdrevet vækst, jf. afsnit 2.1. Lavere fremgang i Kina er umiddelbart negativt 

for den danske eksport hertil, men det skal pointeres, at der fortsat ventes fremgang i Kina. Samtidig udgør 

Kina væsentligt mere af verdensøkonomien nu end tidligere, og derfor betyder en given vækst væsentligt 

mere for den globale efterspørgsel.  

 

På trods af en nedgang i væksttempoet i Kina kan en mere forbrugsdreven vækst også fremme den danske 

eksport, som i højere grad består af forbrugsgoder end investeringsgoder. I 2014 blev der eksporteret 

danske varer for ca. 30 mia. kr. til Kina, hvoraf eksport af forbrugsgoder som medicin, minkskind og land-

brugsvarer udgjorde ca. to tredjedele af den samlede vareeksport, jf. figur b. Dansk eksport er derfor mindre 

sårbar over for den svagere aktivitet i Kina. I de første ni måneder af 2015 er Danmarks vareeksport til Kina 

også vokset i løbende priser med 23 pct. i forhold til samme periode i 2014.  

Figur a 

Eksport til nye vækstøkonomier i 2014 

(andele af den samlede danske eksport) 
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Figur b 

Vareeksport til Kina fordelt på varegrupper i 

2014 
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Anm.: Eksporten til Kina er inkl. eksport til Hong Kong.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Eksporten af varer 
Vareeksporten har været højere i 2015 end i 2014, og der forventes en vækst på 3¼ pct. for 
året som helhed, som især er trukket af stigende industrieksport, jf. figur 4.29. Samtidig ven-
tes energieksporten ikke længere at trække ned i samme grad som tidligere. Det var ellers 
tilfældet i 2012, 2013 og 2014, hvor faldende udvinding af olie og gas i Nordsøen prægede 
udviklingen i vareeksporten.  

I de kommende år ventes industrieksporten fortsat at være hoveddrivkraften bag fremgangen 
i vareeksporten, mens den øvrige vareeksport (landbrug, råvarer og energi) bidrager i mindre 
grad. I takt med at indkomster og velstanden øges globalt, forventes efterspørgslen efter 
landbrugsvarer i 2015 og de kommende to år at vokse. Energieksporten ventes at falde i 
2015 og derefter stige svagt, hvilket i høj grad afspejler udviklingen i energiproduktionen. 
Faldet i 2015 er mindre end tidligere, og energieksporten udgør nu en væsentligt mindre 
andel af vareeksporten, jf. afsnit 5.1. 

Figur 4.29 

Bidrag til væksten i vareeksporten 
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Figur 4.30 

Industrieksport (mængder) 
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Anm.: I figur 4.30 er industrieksporten fra udenrigshandelsstatistikken, og deflateret med producentprisin-
dekset for fremstillingsvirksomheder for varer til eksportmarkedet, så den opgøres i 2010-priser. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Industrieksporten, som udgør omkring to tredjedele af den samlede vareeksport, er overord-
net set vokset i 2015, jf. figur 4.30. Sammenlignet med de øvrige varegrupper oplever indu-
strieksporten høje vækstrater. I takt med at væksten i de europæiske økonomier ventes at 
tage til i 2016 og 2017, vil efterspørgslen efter danske industrivarer vokse (målt ved eksport-
markedsvæksten), jf. figur 4.31.  

Samtidig understøttes industrieksporten af en forbedret lønkonkurrenceevne, der både af-
spejler afdæmpede lønstigningstakter og styrket produktivitet, jf. afsnit 5.3. Samlet set ventes 
industrieksporten at vokse med ca. 5¼ pct. i både 2016 og 2017.  
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I prognoseperioden vokser industrieksporten langsommere end efterspørgslen fra de danske 
eksportmarkeder, og Danmark taber markedsandele4, jf. figur 4.32. Det afspejler blandt an-
det, at lande med lavere BNP-niveau og dermed større potentiale for vækst og øget handel 
vinder markedsandele, mens velstående lande, som Danmark, overordnet set taber mar-
kedsandele. Denne udvikling har stået på gennem de seneste årtier. I 2017 er tabet af mar-
kedsandele en smule større end i de foregående to år. Det skyldes blandt andet, at investe-
ringerne – især i USA – ventes at tage til. Danmark taber traditionelt flest markedsandele, når 
væksten i udlandet i høj grad er drevet af investeringer frem for privat forbrug, jf. boks 4.4 i 
Økonomisk Redegørelse, maj 2014. 

Figur 4.31 
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Figur 4.32 
Markedsandele 
 

75

80

85

90

95

100

105

75

80

85

90

95

100

105

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Indeks (2003=100) Indeks (2003=100)

 

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.  

Kilde: EU-kommissionens efterårsprognose, IMF’s World Economic Outlook (oktober 2015), Danmarks 
Statistik og egne beregninger. 

 
Vareeksporten ekskl. energi samt skibe og fly opgjort i værdier – den såkaldte basisvareek-
sport – vokser mere end opgjort i mængder i 2015, jf. boks 4.8. I 2015 bliver prisen (målt i kr.) 
på eksportvarer blandt andet trukket op af svækkelsen af den effektive kronekurs, som er 
faldet betydeligt siden 2014.  

4 Målt i mængder. Tabet af markedsandele er mindre, når det opgøres i værdier. Det skyldes, at Danmark har 
oplevet bytteforholdsgevinster.  
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Eksporten af tjenester 
Tjenesteeksporten vurderes at være steget med beskedne ¼ pct., hvilket er ganske lavt set i 
et historisk perspektiv. I perioden 2000-2014 steg tjenesteeksporten med ca. 5½ pct. i gen-
nemsnit om året. 

Ses der på udviklingen i tjenesteeksporten i værdier, skyldes det i høj grad en svag udvikling 
i søtransporten, mens eksporten af øvrige tjenester, som fx ingeniørrådgivning, konsulentbi-
stand og finansielle ydelser, samt turisme vurderes at være steget, jf. figur 4.33.  

Den primære årsag til den svage eksport af søtransport opgjort i værdier er aftagende fragt-
rater som følge af overkapacitet på containermarkedet. Samtidig påvirker afdæmpet vækst i 
den globale containertransport udviklingen i mængder. Verdenshandlen faldt i første halvår 

Boks 4.8 

Vækst i basisvareeksporten drevet af kemikalier og kemiske produkter samt færdigvarer  

Basisvareeksporten – dvs. eksporten ekskl. energi samt skibe og fly opgjort i værdier – er steget de tre 

første kvartaler af 2015 i forhold til samme periode sidste år, jf. figur a. Det skyldes især en markant frem-

gang i 1. kvartal som følge af svækkelsen af den effektive kronekurs i starten af året.  

 

Især eksporten af kemikalier og kemiske produkter (fx medicin) samt færdigvarer (fx møbler, beklædning og 

sko) er steget de tre første kvartaler, jf. figur a. De to varegrupper udgør knap halvdelen af basisvare-

eksporten. Det er især USA, Kina og Holland, som har købt de danske varer. Omvendt har eksporten til de 

traditionelle europæiske samhandelspartnere – Storbritannien, Sverige, Frankrig, Norge og Tyskland – 

været svagere. 

 

I 2015 skønnes basisvareeksporten at vokse med godt 5½ pct. I takt med at der kommer mere gang i 

europæisk økonomi, forventes en vækst i basisvareeksporten på godt 6¼ i 2016 og ca. 5¾ pct. i 2017, jf. 

figur b.  

Figur a 

Væksten i basisvareeksporten, 1-3. kvartal 

2015 i forhold til 1-3. kvartal 2014 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

Pct. Pct.

22 pct.

5 pct. 18 pct.

4 pct.
24 pct.

9 pct.
19 pct.

100 pct.

Andel af basisvareeksport

Figur b 

Bidrag til væksten i basisvareeksporten 

 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-15

-10

-5

0

5

10

15

-15

-10

-5

0

5

10

15

Bidrag fra priser Bidrag fra mængder

Pct. Pct.

 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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2015, hovedsageligt på grund af et stort dyk i den asiatiske handel, men er siden hen taget til 
igen, jf. figur 4.34. Udviklingen i verdenshandlen i 2015 har blandt andet betydet, at Mærsk 
har sammenlagt ruter og taget containerskibe midlertidigt ud af drift. 

Figur 4.33 

Tjenesteeksporten (i værdier) 
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Figur 4.34 
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Anm.: I figur 4.33 er tjenesteeksport i alt inkl. turistindtægter. I figur 4.34 er indeks beregnet på baggrund af 
et tre mdr. glidende gennemsnit. 

Kilde: Danmarks Statistik, Thomson Reuters Eikon og egne beregninger. 

 
I 2016 og 2017 ventes væksten i den globale handel at tage til, men den vil dog stadig være 
lav i et historisk perspektiv. Øget handelsaktivitet i blandt andet USA og EU forventes at 
understøtte søtransporten. Endvidere udvides handelsflåden de kommende to år, hvilket 
kommer til udtryk ved øget køb af skibe. Det trækker isoleret set eksporten af søtransport op. 

Mens eksporten af søtransport afsættes globalt, afhænger eksporten af øvrige tjenester i høj 
grad af udviklingen på nærmarkederne, jf. figur 4.35. Øvrige tjenester består fx af ingeniør- 
og arkitektrådgivning samt revision og juridisk rådgivning, som blandt andet baseres på per-
sonlig kontakt og derfor har et mere lokalt sigte. Tiltagende vækst i blandt andet Sverige, 
Tyskland og Holland forventes at give grobund for fremgang i eksporten af øvrige tjenester, 
der vurderes at vokse med omkring 4 pct. i både 2016 og 2017. 

Den samlede tjenesteeksport skønnes at vokse med ca. 4½ og 5½ pct. i 2016 og 2017. 
Eksporten af søtransport bliver igen den væsentligste drivkraft, men eksporten af øvrige 
tjenester bidrager også i tiltagende grad, jf. figur 4.36. Søtransport har et større importindhold 
end resten af eksporten. Vækstbidraget til BNP og beskæftigelse fra en given vækst i sø-
transporten er derfor mindre end for øvrige tjenester. Den svage udvikling i søtransporten i 
2015 har således mindre betydning for væksten og beskæftigelsen, og tilsvarende ventes 
den fornyede fremgang i eksporten af søtransport i 2016 og 2017 ikke at trække BNP og 
beskæftigelse op i nævneværdigt omfang. 
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Figur 4.35 

Tjenesteeksport fordelt på lande i 2014 
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Figur 4.36 

Bidrag til vækst i tjenesteeksport 
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Anm.: I figur 4.35 består Europa af EU28-landene, Norge og Schweiz. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

 
Import af tjenester og varer 
I 2015 ventes importen at være vokset med knap 1½ pct., hvilket er lavt i et historisk perspek-
tiv. Den svage import skal blandt andet ses i lyset af, at et fald i eksporten af søtransport, 
som har et højt importindhold, fx i form af servicering i havne, trækker væksten i tjenesteim-
porten ned i 2015.  

I 2016 og 2017 skønnes importen at vokse med henholdsvis godt 4½ pct. og 5½ pct. 

Historisk er der en tendens til, at væksten i importen (og eksporten) er ca. dobbelt så høj som 
væksten i den samlede efterspørgsel i Danmark. Det skal ses i lyset af Danmarks deltagelse i 
den internationale arbejdsdeling. I 2015 og 2016 ventes fremgangen i importen dog at blive 
relativt lavere, end hvad den samlede efterspørgsel traditionelt tilsiger. Det skyldes især to 
forhold. For det første ventes der et fald i importen af skibe og fly fra det høje niveau i 2014. 
For det andet medvirker det kraftige fald i den handelskorrigerede kronekurs til at hæve im-
portpriserne og dermed gøre det mindre fordelagtigt at importere varer og tjenesteydelser. 
Det vil dermed også medvirke til, at væksten i importen bliver relativt lavere end, hvad den 
historiske sammenhæng tilsiger. 
 

Betalingsbalancens løbende poster og Danmarks nettoaktiver over for 
udlandet  
Overskuddet på betalingsbalancen vurderes fortsat at have været betydeligt i 2015 på om-
trent 8 pct. af BNP. Det afspejler et solidt overskud på vare- og tjenestebalancen (handelsba-
lancen) samt på nettoformueindkomsten over for udlandet, mens overførsler trækker ned, jf. 
figur 4.37.  
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I 2015 ventes nettoformueindkomsten at være steget til 66 mia. kr. Det sker på trods af udbe-
taling af et ekstraordinært udbytte fra Mærsk-aktier til investorerne, hvoraf mange var uden-
landske. Det trak isoleret set formueindkomsten ned.  

Danmarks aktiver er i høj grad placeret i direkte investeringer (FDI) i form af ejerskab i uden-
landske virksomheder mv., hvor afkastet generelt er højere end i noterede aktier og obligati-
oner. Gabet mellem danske virksomheders direkte investeringer og udlandets direkte inve-
steringer i Danmark er overordnet set steget siden midten af 00’erne, jf. figur 4.38. Det bidra-
ger isoleret set til en større formueindkomst. Samtidig bidrager den store og voksende netto-
formue over for udlandet i sig selv til en stigende nettoformueindkomst. 

Udenlandske investorer ejer omvendt relativt mange danske obligationer, herunder realkre-
ditobligationer. De meget lave obligationsrenter indebærer et forholdsvist lavt afkast til uden-
landske investorer i prognoseperioden. Samlet set peger det i retning af fortsat stigende 
nettoformueindkomst i 2016 og 2017. 

Figur 4.37 

Udvikling i betalingsbalancens løbende 
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Figur 4.38 

Gab i direkte investeringer 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
I 2016 og 2017 ventes overskuddet på betalingsbalancen at udgøre mellem 8 og 9 pct. af 
BNP. Da de eksisterende overskud på betalingsbalancen bliver geninvesteret i udlandet, vil 
nettoformueindkomsten stige yderligere i 2016 og 2017. Hertil kommer, at Mærsks ekstraor-
dinære udbyttebetaling ikke påvirker overskuddet på de løbende poster i 2016 og 2017. 

Betalingsbalancen er et resultat af den samlede økonomiske aktivitet i landet, og de løbende 
poster kan opgøres som landets samlede opsparing minus investeringerne. De særligt høje 
betalingsbalanceoverskud på over 8 pct. af BNP udtrykker således et lavt investeringsniveau 
samtidig med, at bruttoopsparingen fortsat er høj. Det skyldes blandt andet fortsat opbygning 
af pensionsformue, men stigende formuer i erhvervsfonde bidrager også, jf. boks 4.9. 
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Overskuddet på betalingsbalancen indebærer, at Danmarks nettoformue over for udlandet vil 
stige til ca. 57 pct. af BNP i 2016 og 63 pct. af BNP i 2017, jf. tabel 4.4.  

Boks 4.9 

Formuer i fonde er med til at forklare overskuddet på betalingsbalancen 

Den danske erhvervsstruktur betyder, at en gruppe af almennyttige erhvervsdrivende fonde ejer en 

betydelig del af de største børsnoterede selskaber, jf. figur a og b. En almennyttig erhvervsdrivende fond er 

karakteriseret ved, at dens formue er helt adskilt fra tidligere ejere og overdraget til en selvejende fond, dvs. 

hverken ejet af danske eller udenlandske husholdninger. Fondene støtter derimod almene formål.  

 

Den betydelige formue medfører, at de almene fonde modtager væsentlige løbende udbytter, som i de 

seneste år har oversteget udbetalingerne fra fondene. Da fondenes udbetalinger er mindre end deres 

indtægter, bidrager det til at hæve den samlede opsparing i Danmark og dermed overskuddet på betalings-

balancen. Alene Novo Nordisk og A.P. Møller Mærsk-fondene har tilsammen haft indtægter, der oversteg 

udbetalingerne med godt 1 pct. af BNP i 2014, og som går direkte på betalingsbalancen. Hertil kommer ik-

ke-udloddet overskud i de øvrige erhvervsdrivende fonde. 

Figur a 

Værdien af erhvervsdrivende fondes 
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Figur b 

Erhvervsdrivende fondes størrelse  
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Anm.: Figurerne viser kun en del af fondenes samlede formue, men den eneste, hvor det umiddelbart er 
muligt at knytte en markedsværdi til størrelsen af formuen. 

Kilde: Danmarks Statistik, Københavns Fondsbørs og diverse årsregnskaber. 
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Tabel 4.4 

Betalingsbalancens løbende poster  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.   

Varebalancen 59 56 52 51 43 55 61 57 

Do. i pct. af BNP 3,3 3,1 2,7 2,7 2,2 2,8 3,0 2,7 

 - Landbrugsvarer 39 40 42 41 40 38 39 42 

 - Energivarer -13 -27 -32 -39 -38 -33 -35 -42 

 - Industrivarer 53 55 56 66 71 83 90 94 

 - Andre varer -21 -12 -14 -17 -30 -33 -34 -37 

Tjenestebalancen 51 46 50 64 74 75 77 82 

 - Turister -2 0 0 2 5 6 7 8 

 - Tjenester ekskl. turister 53 45 51 62 70 69 70 74 

Vare- og tjenestebalancen 110 102 102 115 118 130 137 139 

Do. i pct. af BNP 6,1 5,5 5,4 6,0 6,1 6,5 6,7 6,5 

Formueindkomst, netto 36 46 49 66 74 66 80 85 

Lønindkomst, netto -11 -11 -10 -9 -10 -11 -11 -12 

EU-betalinger, netto -11 -11 -13 -14 -11 -12 -11 -13 

Andre løbende overførsler -22 -20 -21 -22 -20 -20 -20 -20 

Løbende poster, i alt 103 105 107 136 150 155 179 181 

Do. i pct. af BNP  5,7 5,7 5,7 7,1 7,7 7,8 8,7 8,5 

Nettoaktiver, ultimo 220 489 670 686 835 991 1170 1352 

Do. i pct. af BNP 12,2 26,7 35,6 36,0 43,0 49,8 57,0 63,5 

Værdiregulering 73 158 73 -121 53 0 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 og fly mv. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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5. Produktion, arbejdsmarked, 
løn og priser 
 
Væksten i dansk økonomi ventes gradvist at tage til. Efter en stigning på 1,4 pct. i år skønnes 
BNP at vokse med 1,9 pct. næste år og med 2,0 pct. i 2017. Det har hovedsageligt været 
eksporten, der har trukket dansk økonomi i gang, men den indenlandske efterspørgsel ven-
tes i stigende grad også at bidrage til højere BNP-vækst. 

Sammenlignet med andre tilbageslag har den igangværende genopretning af dansk økonomi 
været forholdsvis langvarig. Væksten ventes imidlertid at tage til – og være mere bredt funde-
ret – i de kommende år. Dermed normaliseres konjunktursituationen gradvist, og outputgabet 
indsnævres fra -1,4 pct. af BNP i 2015 til -0,7 pct. af BNP i 2017, som vil være niende år i 
træk med negativt outputgab.  

Fremgangen i produktionen ventes at kunne medføre en yderligere bedring på arbejdsmar-
kedet, hvor beskæftigelsen har været stigende – og ledigheden faldende – siden 2012. Be-
skæftigelsen vurderes at være steget med 26.000 personer i år, og der skønnes en yderlige-
re stigning på 56.000 personer i 2016 og 2017 samlet set, altovervejende i den private sek-
tor. Ledigheden ventes også at kunne falde yderligere, fra 124.000 personer i 2015 til 
113.000 personer i 2017. 

I takt med at flere kommer i job, ventes beskæftigelsesgabet at indsnævres fra -56.000 per-
soner i 2015 til -31.000 personer i 2017. Heraf afspejler knap halvdelen af indsnævringen, at 
der bliver færre ledige, mens den resterende halvdel skyldes et mindre arbejdsstyrkegab. Der 
vurderes således fortsat at være ledig kapacitet på arbejdsmarkedet i hele prognoseperio-
den. Det hænger blandt andet sammen med, at en del af beskæftigelsesfremgangen imøde-
kommes af et stigende arbejdsudbud, som navnlig kan tilskrives tilbagetrækningsreformen. 
Fremgangen på arbejdsmarkedet ventes således at kunne finde sted uden at give anledning 
til flaskehalse generelt. 

Fortsat ledige ressourcer på arbejdsmarkedet bidrager til forholdsvist afdæmpede nominelle 
lønstigninger i 2015-2017, selv om der med normaliseringen af konjunkturerne ventes en vis 
opdrift i stigningstakterne. Lav inflation – især i 2015 – gør imidlertid, at der er udsigt til pæn 
reallønsfremgang på 1-1½ pct. om året i 2015-2017, hvilket er lidt højere end gennemsnittet 
siden årtusindskiftet. 

Den aktuelt meget lave forbrugerprisinflation skal ses i sammenhæng med faldende energi-
priser, afledt af olieprisudviklingen, og lave prisstigninger på tjenester. Når der ses bort fra 
energipriserne, er inflationen noget højere. Efterhånden som de negative bidrag fra energipri-
serne ebber ud, ventes der højere prisstigninger. Større kapacitetsudnyttelse skønnes også 
at trække inflationen lidt op i de kommende år. 
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5.1 Produktion 
 
Der er fortsat vækst i dansk økonomi, og BNP er nu vokset i otte af de seneste ni kvartaler, jf. 
figur 5.1. Efter forholdsvis høj BNP-vækst i andet halvår 2014 fortsatte væksten ind i 2015. 
Det skønnes, at den moderat positive vækst fortsatte i andet halvår 2015. Det skal ses i lyset 
af, at produktionsforventningerne fortsat er positive, jf. figur 5.2. På baggrund af den foreløbi-
ge udvikling og under indtryk af produktionsforventningerne skønnes det, at BNP-væksten i 
2015 under et blev på 1,4 pct.  

Fremgangen i BNP ventes at fortsætte og være svagt tiltagende i de kommende to år, og 
BNP-væksten skønnes at blive 1,9 pct. i 2016 og 2,0 pct. i 2017. For 2016 er der tale om et 
uændret skøn i forhold til septembervurderingen, mens det er første gang, der skønnes over 
2017. 

Vækst i eksporten skønnes fortsat at trække op i BNP-væksten over hele prognoseperioden, 
jf. figur 5.3. Efter at have ligget underdrejet siden finanskrisen ventes den indenlandske efter-
spørgsel, især det private forbrug, også at øge BNP-væksten. 

Figur 5.1 
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Figur 5.2 
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Anm.: I figur 5.2 er anvendt tre måneders glidende gennemsnit af sæsonkorrigerede data. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Sammenlignet med tidligere perioder, hvor den økonomiske aktivitet har været tiltagende, har 
den nuværende genopretning af dansk økonomi været forholdsvis langsom, jf. figur 5.4. Det 
skal ses i lyset af, at tilbageslagene efter finans- og gældskriserne i henholdsvis 2008-2009 
og 2011 var historisk store, samt at aktivitetsniveauet og gældsætningen i perioden op til 
finanskrisen var uholdbart højt. Den relativt afdæmpede, men positive vækst er således også 
udtryk for, at der trods flere års konsolidering i husholdningerne fortsat ikke er plads til store 
stigninger i det private forbrug, jf. afsnit 4.1 og 4.2. 

Overophedningen i 2000’erne og den efterfølgende konjunkturnedgang som følge af finans- 
og gældskrisen medførte et kraftigt fald i BNP, der faldt fra at være væsentligt over det esti-
merede strukturelle niveau til at være markant under, jf. figur 5.5. Dermed gik outputgabet fra 
at være positivt til at være negativt. Outputgabet er et mål for, hvor langt produktionen er fra 
det niveau, som svarer til en normal konjunktursituation, hvor ressourcerne udnyttes i over-
ensstemmelse med en stabil løn- og prisudvikling. Konjunkturgenopretningen siden 2012 har 
medført en gradvis indsnævring af outputgabet, og indsnævringen ventes at fortsætte over 
prognoseperioden, så gabet i 2017 udgør -0,7 pct. af BNP mod -2,7 pct. i 2012. Den gradvise 
lukning af outputgabet sker ved en voksende produktion, der primært ventes at blive tilveje-
bragt ved stigende beskæftigelse i den private sektor, jf. figur 5.6.  

Konjunkturgenopretningen ventes at være tilendebragt – og outputgabet lukket – i 2019, ti år 
efter finanskrisens udbrud. Det er en relativt lang konjunkturnormalisering set i et historisk 
perspektiv. Det skal ses i lyset af de senere års reformer, som øger arbejdsudbuddet og 
derigennem produktionspotentialet. Det medfører, at BNP fortsat kan vokse i de kommende 
år, uden at det giver anledning til generelle flaskehalse på arbejdsmarkedet. 

Figur 5.3 
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Figur 5.4 

Kvartalsvis BNP-udvikling for udvalgte 

konjunkturforløb 

98

100

102

104

106

108

110

98

100

102

104

106

108

110

t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9

1993K2 2003K2 2013K2

Indeks (t=100) Indeks (t=100)

 

Anm.: Vækstbidragene i figur 5.3 er beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode. De 
beregnede vækstbidrag fra den offentlige efterspørgsel afviger fra aktivitetsvirkningen opgjort ved 
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.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Den tiltagende efterspørgsel medfører en stigning i produktionen, målt ved bruttoværditilvæk-
sten (BVT), jf. tabel 5.1. BVT-væksten ventes at blive bredt funderet på tværs af erhverv, jf. 
figur 5.7. Udviklingen i det private forbrug medfører en stigning i produktionen i fremstillings- 
og serviceerhvervene, hvor især serviceerhvervenes værditilvækst følger udviklingen i det 
private forbrug. Den fortsatte vækst i eksporten vil øge produktionen i den eksportorienterede 
del af den private sektor, hvoraf industrien udgør en stor del. Endeligt forventes BVT i bygge-
riet at vokse som følge af stigninger i boligpriserne, der medfører tiltagende boliginvesteringer 
i 2016 og 2017, jf. afsnit 4.3. 

Figur 5.5 
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Figur 5.6 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

Tabel 5.1 

BVT-vækst i udvalgte erhverv 

  Andel Gns. årlig vækst           

Pct. Realvækst, pct. 

  2014 95-08 95-14 2013 2014 2015 2016 2017 

BVT i alt 100 2,0 1,3 -0,5 1,3 1,4 1,9 2,0 

Offentlig sektor 23 1,2 0,9 -0,4 0,1 0,0 0,3 -0,1 

Privat sektor 77 2,2 1,5 -0,5 1,7 1,7 2,3 2,5 

Privat sektor ekskl. råstof 75 2,3 1,6 -0,4 2,1 1,9 2,3 2,6 

Private byerhverv 65 2,4 1,6 -0,1 2,0 2,2 2,4 2,6 

  

Anm.: Private byerhverv er fremstilling, byggeri samt privat service ekskl. søtransport.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Siden 2006 har produktionen i Nordsøen bidraget negativt til BNP-væksten, jf. figur 5.8. 
Faldet i nordsøproduktionen har været medvirkende til, at den samlede økonomiske aktivitet 
er vokset langsommere end aktiviteten i den private sektor ekskl. råstofindvinding siden 
2011. Produktionen i Nordsøen ventes at falde lidt i 2015 og vil derefter være omtrent uæn-
dret i 2016 og 2017. Over prognoseperioden ventes nordsøproduktionen derfor at have en 
omtrent neutral effekt på BNP-væksten. 

Væksten i produktionen forventes blandt andet at ske som følge af en stigning i produktivite-
ten, jf. tabel 5.2. Timeproduktiviteten ventes gradvist at tiltage, i takt med at konjunktursituati-
onen normaliseres. Industrien forventes at have den største produktivitetsvækst, mens ser-
viceerhvervene skønnes at have en mere afdæmpet udvikling. Produktivitetsudviklingen i 
byggeriet ventes at blive svag, hvilket flugter med den historiske udvikling. 

Figur 5.7 
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Figur 5.8 
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Anm.: I figur 5.7 er industrien opgjort ekskl. forsyningsvirksomhed og olieraffinaderier. Service omfatter 
private serviceerhverv ekskl. søtransport.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregniger.  
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Produktiviteten varierer markant mellem de enkelte brancher, både hvad angår niveau og 
vækst. Det afspejler blandt andet store forskelle i virksomhedernes evne til at udnytte produk-
tionsressourcerne effektivt, jf. boks 5.1. Industrien har siden årtusindskiftet været i stand til at 
hæve totalfaktorproduktiviteten væsentligt mere end serviceerhvervene. Således har indu-
strien øget produktionen, mens beskæftigelsen overordnet set har været faldende i den 
samme periode. Modsat har serviceerhvervene ikke opnået den samme fremgang i totalfak-
torproduktiviteten og har derefter i langt højere grad end industrien øget beskæftigelsen for at 
tilvejebringe produktionsfremgangen over de senere år. 

Tabel 5.2 

Timeproduktivitet i udvalgte erhverv 

  Gns. årlig vækst           

Realvækst i pct. 95-08 95-14 2013 2014 2015 2016 2017 

Samlet 1,0 0,9 -1,9 0,5 0,2 0,8 1,0 

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

Industri 2,4 2,8 -0,6 0,5 0,6 1,4 1,6 

Private serviceerhverv 0,6 0,5 -2,7 1,0 0,6 0,9 1,1 

Private byerhverv 0,9 1,0 -2,1 0,6 0,5 0,9 1,1 

  

Anm.: Private byerhverv er fremstilling, byggeri samt privat service ekskl. søtransport. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Boks 5.1 

Service halter efter på produktiviteten  

Over de seneste årtier har værdiskabelsen i dansk økonomi ændret karakter. I takt med den teknologiske 

udvikling har nogle brancher i stor udstrækning kunnet implementere ændringer i produktionsprocessen, 

som har medført store stigninger i produktiviteten. Udviklingen har medført, at produktionen har kunnet 

vokse trods uændret eller faldende beskæftigelsesniveau. Det har sikret, at danske virksomheder fortsat er 

konkurrencedygtige, og at de har kunnet afsætte deres produkter til både ind- og udland. Andre brancher 

har ikke i samme grad kunnet udnytte den teknologiske udvikling og har derfor ikke kunnet tilvejebringe en 

produktionsfremgang uden at skulle hæve beskæftigelsen eller øge kapitalapparatet. Derved fastholdes 

produktionsressourcer i virksomheder, der ikke bidrager til velstanden i samme grad som mere produktive 

virksomheder, hvor ressourcerne kunne udnyttes bedre. 

 

Produktivitet måles traditionelt ved timeproduktiviteten; udviklingen i BVT i mængder i forhold til antallet af 

præsterede timer. Siden 1980 er timeproduktiviteten vokset betydeligt, jf. figur a. Den samlede stigning 

dækker imidlertid over store forskelle på udviklingen i industrien og i serviceerhvervene, her defineret som 

privat service ekskl. finansiel virksomhed og søtransport. Fra 1980 til slutningen af 1990’erne var udvik-

lingen i timeproduktiviteten inden for industrien og privat service omtrent parallel. Efterfølgende har indu-

strien imidlertid opnået en kraftig fremgang, mens timeproduktiviteten har været omtrent uændret i privat 

service. Industrien har dermed kunnet øge værdiskabelsen med et faldende beskæftigelsesniveau, mens 

privat service har øget beskæftigelsen for at løfte produktionen. 

 

Samtidig med den stagnerende timeproduktivitetsudvikling i privat service er branchens andel af den sam-

lede værdiskabelse vokset, jf. figur b. Således udgør privat service omtrent halvdelen af værdiskabelsen 

(BVT) i den private sektor, mens industrien udgør knap 20 pct. Den samlede timeproduktivitet er derfor mere 

påvirket af udviklingen i privat service end i industrien.  

 

Anvendelsen af timeproduktiviteten er udbredt, men er problematisk ved produktivitetssammenligninger af 

brancher, der har væsentlige forskelle i fx kapitalintensiteten. Brancher med høj kapitalintensitet vil i 

udgangspunktet have en høj timeproduktivitet, men dette afspejler en stor mængde kapital, som indgår i 

produktionsprocessen, der ikke relaterer sig til inputtet af arbejdskraft. Det kan imidlertid omgås ved at måle 

totalfaktorproduktiviteten (TFP). 

Figur a 
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Figur b 
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Boks 5.1 (fortsat) 

Service halter efter på produktiviteten  

Totalfaktorproduktiviteten måler effektiviteten af ressourceanvendelsen; den del af produktionsniveauet, 

som ikke kan henføres direkte til inputtet af arbejdskraft og kapital. Totalfaktorproduktiviteten er i princippet 

et mere rent mål for produktiviteten end fx timeproduktiviteten, da totalfaktorproduktiviteten tager højde for 

den samlede ressourceanvendelse i en given branche. Ved at anvende totalfaktorproduktivietten tages der 

således højde for forskelle i kapital- og arbejdskraftintensitet på tværs af brancher.  

 

Målingen af totalfaktorproduktiviteten kræver en række antagelser vedrørende produktionsprocessen og en 

opgørelse af kapitalniveauet i en given virksomhed. På baggrund af virksomhedsdata fra Danmarks Statistik 

er totalfaktorproduktiviten estimeret for en række virksomheder i 2002 og 2012. Ved at sætte medianen i 

totalfaktorproduktiviteten til 100 i 2002 kan fordelingen af produktivitetsniveauerne opstilles i industrien og i 

privat service i 2002 og 2012. 

 

Fordelingerne af totalfaktorproduktiviteterne viser, at industrien har oplevet en væsentligt større produktivi-

tetsfremgang end privat service, jf. figur c og d. Industrien er således også blevet væsentligt mere effektiv til 

at udnytte ressourcerne end privat service, når der tages højde for kapital- og arbejdsinput. 

 

Udviklingen i TFP-fordelingerne viser, at den stigende timeproduktivitet i industrien siden årtusindskiftet ikke 

udelukkende kan henføres til, at kapitalintensiteten i branchen har været højere, men også at TFP-

udviklingen har været bedre end i serviceerhvervene. Det skal blandt andet ses i lyset af, at industrien i 

højere grad end serviceerhvervene er udsat for international konkurrence. Øget konkurrenceintensitet til-

skynder den enkelte virksomhed til hele tiden at forbedre sig gennem effektivisering eller innovation.  

Figur c 
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Figur d 
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Anm.: Se kommende analyse om produktivitet og konkurrence, herunder om de beregningstekniske 
forudsæt-ninger vedrørende opgørelse af totalfaktorproduktiviteten samt præsentation af 
virksomhedsdata, som ligger til grund for figur c og d. I figur a og b udgøres industri af fremstilling 
ekskl. forsyningsvirksomhed og olieraffinaderier, mens service er ekskl. finansiel virksomhed og 
søtransport. I figur a og b er anvendt data fra ADAM’s databank. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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5.2 Arbejdsmarkedet 
 
Der er klar fremgang på arbejdsmarkedet med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. 
Beskæftigelsen skønnes at være steget med 26.000 personer i år, og i de kommende år 
vurderes fremgangen i produktionen at være stærk nok til at trække en yderligere bedring på 
i alt 56.000 personer i 2016 og 2017 samlet set. 

Dermed vurderes beskæftigelsen i 2017 at være ca. 60.000 personer lavere end det seneste 
toppunkt under højkonjunkturen i 2008. Til forskel fra situationen i 2007-2008, hvor der var 
udbredt mangel på arbejdskraft og uholdbart høje lønstigninger, ventes beskæftigelsesfrem-
gangen i de kommende år at være holdbar. Det skyldes, at en række reformer – især tilbage-
trækningsreformen – bidrager til at øge den strukturelle beskæftigelse, så der er plads til flere 
i arbejde, uden at der opstår kapacitetspres på arbejdsmarkedet generelt. Reformerne bidra-
ger således til, at fremgangen i dansk økonomi kan fastholdes længere, og velstanden blive 
højere, uden at der kommer pres på arbejdsmarkedet. Det udelukker imidlertid ikke, at der 
kan være vanskeligheder med at rekruttere arbejdskraft i specifikke brancher eller i bestemte 
dele af landet, herunder ikke mindst i form af medarbejdere med særlige kvalifikationer. 

I takt med den stigende beskæftigelse ventes ledigheden også at falde. En stor del af be-
skæftigelsesfremgangen skønnes dog også at udgøres af personer, der aktuelt er uden for 
arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken forventes således at øges med 67.000 personer fra 2014 til 
2017. 

 

Beskæftigelse og arbejdsstyrke 
Udviklingen på arbejdsmarkedet vendte for tre år siden, og beskæftigelsen er vokset støt 
siden udgangen af 2012, jf. figur 5.9. Fremgangen har fundet sted i den private sektor. I 3. 
kvartal 2015 steg den private beskæftigelse med 7.000 personer, og siden 4. kvartal 2012 er 
der kommet 66.000 flere i private job, jf. figur 5.10. 

Figur 5.9 
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Figur 5.10 
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Anm.: Figurerne viser beskæftigelsen inkl. orlov.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Beskæftigelsesfremgangen i de seneste to år har ikke været jævnt fordelt landet over. Det er 
især i by- og mellemkommuner, at flere er kommet i arbejde, mens beskæftigelsen i land-
kommuner først er begyndt at stige i år. Det var også i by- og mellemkommunerne, at be-
skæftigelsen faldt mindst under finanskrisen. I de såkaldte yderkommuner ser beskæftigelsen 
derimod blot ud til at være stagneret efter et markant fald siden 2008, jf. figur 5.11. 

Målt som andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder er der imidlertid ikke stor forskel på 
beskæftigelsesudviklingen mellem kommunerne. Lønmodtagerfrekvensen er steget i alle 
kommunegrupper siden begyndelsen af 2013. Stigningen har været størst i mellemkommu-
ner, mens lønmodtagerfrekvensen er steget mindst i bykommunerne siden 2. kvartal 2013, jf. 
figur 5.12. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med en kraftig befolkningstilvækst i 
bykommunerne, mens befolkningen i både land- og yderkommuner er skrumpet. I mellem-
kommunerne er befolkningen også vokset, men i et langsommere tempo end beskæftigelses-
fremgangen. Der er heller ikke tegn på, at forskellene i lønmodtagerfrekvensen er ændret 
nævneværdigt siden 2008. 

Figur 5.11 
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Figur 5.12 

Lønmodtagerfrekvens i kommunegrupper 
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Anm.: Figurerne viser lønmodtagerbeskæftigelsen i fuldtidspersoner opgjort efter lønmodtagerens bopæl. 
Opdelingen i henholdsvis yder-, land-, mellem- og bykommuner følger Erhvervsstyrelsens opgørel-
se. Lønmodtagerfrekvensen er opgjort i forhold til befolkningen i aldersgruppen 16-64 år. Egen sæ-
sonkorrektion. 

Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
Ses der på udviklingen på brancher, skiller blandt andet byggeriet sig ud. Hvor den samlede 
lønmodtagerbeskæftigelse (målt i personer) er steget med 2,5 pct. i perioden 3. kvartal 2012 
til 2. kvartal 2015, så er beskæftigelsen i byggeriet vokset over dobbelt så meget, med 5,5 
pct., jf. figur 5.13. Det er især i Københavnsområdet, at flere har fået job i byggebranchen 
(opgjort efter arbejdsstedets placering). En medvirkende årsag hertil er formentlig, at det er i 
København, at ejendomspriserne er steget mest, ligesom det også er her, de forventede 
prisstigninger er størst. 
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Figur 5.13 

Udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen fra 3. kvartal 2012 til 2. kvartal 2015 
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Anm.: Lønmodtagerbeskæftigelsen er opgjort efter arbejdsstedets placering. Egen sæsonkorrektion. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

Byggeriet har været igennem en turbulent periode siden 2004 med store udsving i både 
beskæftigelse og produktion. Den seneste tids fremgang i beskæftigelsen i byggeriet giver nu 
anledning til skærpet årvågenhed over for tegn på kapacitetspres i byggeriet. Det gælder 
særligt, hvis det seneste års fremgang i beskæftigelsen fortsætter med uformindsket styrke, 
jf. boks 5.2. 
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Boks 5.2 

Tegn på tiltagende kapacitetspres i byggeriet 

Byggeriet er et særligt konjunkturfølsomt erhverv med store udsving i både produktion og beskæftigelse i 

forbindelse med høj- og lavkonjunkturer. De store udsving øger risikoen for, at der relativt tidligt i et opsving 

kan opstå flaskehalse i branchen. Samtidig kan udviklingen i bygge- og anlægserhvervet potentielt have 

afsmittende effekter på andre erhverv. Det vil fx være tilfældet, hvis knaphed på arbejdskraft i byggeriet 

giver anledning til lønstigninger og dermed højere priser. Det presser omkostningerne i øvrige sektorer, der 

ikke i samme grad kan nedvælte højere omkostninger i priserne. Den store konjunkturfølsomhed medvirker 

også til, at byggeriet til en vis grad kan fungere som en indikator for manglen på arbejdskraft i økonomien 

generelt. Derfor er der god grund til at udvise særlig årvågenhed over for tilstanden i byggeriet. 

 

Beskæftigelsen i byggeriet steg til et uholdbart højt niveau i forbindelse med højkonjunkturen i midten af 

00’erne, men efter en voldsom tilpasning – som faldt sammen med den globale finanskrise – er beskæf-

tigelsen igen stigende og omtrent på et niveau, der svarer til det historiske gennemsnit, jf figur a. Tilsva-

rende er dagpengeledigheden for byggefaglige a-kasser også faldet fra et niveau i 2009-2010, som var 

væsentligt højere end den generelle dagpengeledighed, til aktuelt ikke at adskille sig fra de øvrige fag-

grupper, jf. figur b.  

 

Inden for byggefaget er der udtalte forskelle. El-faget skiller sig ud med en dagpengeledighed, der er mærk-

bart lavere end såvel den generelle dagpengeledighed som de øvrige byggefag. Det er således el-faget, der 

trækker den samlede dagpengeledighed for byggefaget ned. Andelen af dagpengeledige i el-faget steg kun 

kortvarigt til et niveau, der var højere end den generelle dagpengeledighed i 2009-2010, og er efterfølgende 

faldet støt til aktuelt at udgøre omkring 2 pct. af de forsikrede. Omvendt ligger dagpengeledigheden for de 

øvrige byggefag aktuelt knap 2 pct.-point højere end den generelle dagpengeledighed, og den har været 

højere i hele perioden siden midten af 2008. 

Figur a 

Beskæftigelse i byggeriet 
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Figur b 

Dagpengeledighed 
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Anm.: Ledighedsprocenten i figur b er det samlede antal bruttoledige i Byggefagenes a-kasse, El-faget, Blik 
og Rør (indtil december 2007) og Malerfaget og Maritime (indtil december 2007) i forhold til det 
samlede antal forsikrede i a-kasserne. Ledige i 3F’s byggegruppe indgår ikke. Egen sæsonkorrektion. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Boks 5.2 (fortsat) 

Tegn på tiltagende kapacitetspres i byggeriet 

Med beskæftigelsen tilbage på historiske niveauer og en ledighed, der ikke adskiller sig væsentligt fra 

øvrige erhverv, ser beskæftigelsen i byggeriet dermed ud til at have stabiliseret sig efter tilbageslaget. I takt 

hermed er indikatorerne for kapacitetspresset i byggeriet også steget fra de meget lave niveauer, der gjorde 

sig gældende, da lavkonjunkturen var dybest. Det er en normal konsekvens af, at tilstanden i økonomien er 

blevet bedre. 

 

Lønstigningstakterne i byggeriet har været tiltagende siden begyndelsen af 2014 og ligger aktuelt lidt højere 

end for DA-området generelt. Det kommer efter en række år siden 2008, hvor lønstigningstakterne i bygge-

riet var væsentligt lavere end andre erhverv, jf. afsnit 5.3. De seneste kvartalers tiltagende lønstigningstakt 

skal derfor blandt andet ses som en tilpasning oven på en lav lønudvikling gennem en årrække. Lønstig-

ningstakten tilpasses imidlertid typisk relativt langsomt til et tiltagende kapacitetspres, og den kan derfor ikke 

stå alene som indikator for potentielle flaskehalse. 

 

Antallet af virksomheder i byggeriet, der melder om mangel på arbejdskraft som en begrænsning for produk-

tionen, er steget siden begyndelsen af 2014 efter flere år uden nævneværdige rekrutteringsvanskeligheder, 

jf. figur c. Den seneste tids stigning i indikatoren for mangel på arbejdskraft er ret bredt funderet. Det er 

således ikke kun el-installation, men også tømrer- og VVS-virksomhed, der i stigende grad melder om øget 

arbejdskraftbehov. Derimod er indikatoren for murere fortsat lav. Danmarks Statistik oplyser, at manglen på 

arbejdskraft især formodes at gælde faglært og specialiseret arbejdskraft. 

 

Samlet set vurderes der ikke aktuelt at være væsentlige tegn på flaskehalse i byggeriet, selv om 

kapacitetspresset er for opadgående. Erfaringsmæssigt kan efterspørgslen efter arbejdskraft stige hurtigt. 

Hvis det sker, kan der også relativt hurtigt opstå omfattende kapacitetspres. 

Figur c 

Mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning i byggeriet 
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Anm.: Tre måneders glidende gennemsnit og egen sæsonkorrektion. Fra 2005 indgår blikkenslagerforret-
ninger i VVS-erhvervet, og glarmestervirksomhed indgår sammen med malervirksomhed. Der er 
databrud mellem 2004 og 2005. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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I 2015 vurderes den private beskæftigelse at være steget med 26.000 personer, og fremgan-
gen i produktionen i 2016 og 2017 skønnes at være stærk nok til at trække en yderligere 
stigning på henholdsvis 27.000 og 28.000 personer de kommende to år, jf. tabel 5.3. Det er 
hovedsageligt i de private serviceerhverv, at beskæftigelsen ventes at stige. Det skyldes dels, 
at produktionen i serviceerhvervene skønnes at stige hurtigere end fx industrien, dels at 
serviceerhvervene er kendetegnet ved relativt lav produktivitetsvækst, hvorved en fremgang i 
produktionen i høj grad skal tilvejebringes via stigende beskæftigelse, jf. afsnit 5.1. 

Der er derimod udsigt til en begrænset stigning i den offentlige beskæftigelse, så den samle-
de beskæftigelsesfremgang skønnes til 82.000 personer over perioden 2014-2017, hvoraf 
langt størstedelen finder sted i den private sektor. 

Tabel 5.3 

Udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte erhverv 

  Andel Gns.         

  2014 2001-2014 2014 2015 2016 2017 

Pct. Ændring, 1.000 personer 

Samlet 100 2 22 26 29 27 

Privat sektor 70 1 26 26 27 28 

- Privat service 51 13 23 18 20 20 

- Byggeri 6 -1 2 5 3 4 

- Fremstilling 11 -8 2 4 4 4 

Offentlig sektor 30 1 -3 0 2 -1 
 

Anm.: Tabel 5.3 viser beskæftigelsen inkl. personer på orlov fra beskæftigelse.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
I sammenligning med tidligere vendinger i økonomien er der tale om en relativt afdæmpet 
beskæftigelsesfremgang. Således steg den private beskæftigelse markant hurtigere efter 
konjunkturvendingerne i både 1983 og 2004, mens udviklingen i de kommende to år omtrent 
svarer til beskæftigelsesstigningen efter 1993, jf. figur 5.14. Men i modsætning til situationen 
efter 2004, hvor der hurtigt opstod flaskehalse på arbejdsmarkedet, vurderes der denne gang 
at være skabt plads til en langvarig beskæftigelsesfremgang, uden at det giver anledning til 
kapacitetspres generelt. Beskæftigelsen befinder sig aktuelt under sit estimerede strukturelle 
niveau, og det ventes at være tilfældet i hele prognoseperioden, om end forskellen indsnæv-
res gradvist, jf. figur 5.15. 

Beskæftigelsesgabet – forskellen mellem den faktiske og den strukturelle beskæftigelse – er 
estimeret til -56.000 personer i 2015. Heraf kan ca. 36.000 personer tilskrives arbejdsstyrke-
gabet, dvs. personer som på grund af de aktuelt svage konjunkturer befinder sig uden for 
arbejdsstyrken. Hertil kommer et ledighedsgab på skønsmæssigt 20.000 personer, jf. neden-
for. I takt med konjunkturbedringen ventes beskæftigelsesgabet at blive indsnævret, men 
forblive negativt. Beskæftigelsesgabet er skønnet til -31.000 personer i 2017. 
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Aktuelt er der således heller ikke tegn på rekrutteringsvanskeligheder og flaskehalse på 
arbejdsmarkedet generelt. Indikatorerne for kapacitetspres på arbejdsmarkedet er steget lidt 
fra det meget lave niveau, der gjorde sig gældende, da lavkonjunkturen var dybest, men der 
er stadig ledig kapacitet i dansk økonomi. Lønstigningstakterne er fortsat moderate, og virk-
somhederne melder overordnet set ikke om, at mangel på arbejdskraft i væsentligt omfang 
begrænser deres produktionsmuligheder, jf. afsnit 1.4. Det udelukker imidlertid ikke, at der 
kan være vanskeligheder med at rekruttere særligt specialiseret arbejdskraft, eller at arbejds-
givere visse steder i landet kan have svært ved at tiltrække de ønskede medarbejdere. 

Figur 5.14 
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Figur 5.15 

Faktisk og strukturel beskæftigelse 
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Anm.: Figur 5.14 og figur 5.15 viser beskæftigelsen inkl. orlovspersoner.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
Vurderingen af, at der er plads til beskæftigelsesvækst i de kommende år, hænger sammen 
med, at der er udsigt til en markant stigning i den strukturelle beskæftigelse. Fra 2014 til 2017 
øges den beregnede strukturelle beskæftigelse med 50.000 personer. Det skyldes blandt 
andet indfasningen af en højere efterlønsalder som følge af tilbagetrækningsreformen, der 
bidrager til, at flere vælger at blive længere på arbejdsmarkedet. Det trækker den strukturelle 
beskæftigelse op i disse år, så fremgangen i dansk økonomi kan fastholdes længere, og 
velstanden blive højere, uden at der opstår pres på arbejdsmarkedet. 

Den strukturelle beskæftigelse, og dermed beskæftigelsesgabet, kan i sagens natur ikke 
observeres direkte, men må estimeres på basis af økonomiske sammenhænge eller på an-
den måde fastlægges ud fra andre statistiske oplysninger. Der knytter sig derfor også en vis 
usikkerhed til opgørelsen af beskæftigelsesgabet, og forskellige institutioner når også frem til 
forskellige vurderinger, jf. figur 5.16. 

Finansministeriets vurdering af størrelsen på beskæftigelsesgabet er baseret på en afvejning: 
På den ene side er der ikke aktuelt indikationer på væsentligt kapacitetspres på arbejdsmar-
kedet. På den anden side er der – efter den seneste tids fremgang på arbejdsmarkedet og 
tendens til, at lønstigningerne er begyndt at tiltage – heller ikke tegn på, at der er meget store 
uudnyttede arbejdskraftressourcer til rådighed. 
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Især Det Økonomiske Råd har siden 2013 vurderet beskæftigelsesgabet til at være væsent-
ligt større end Finansministeriets opgørelse. Forskellen til Det Økonomiske Råds vurdering af 
beskæftigelsesgabet kan især henføres til forskellige vurderinger af arbejdsstyrkegabet, jf. 
boks 5.3. 

Figur 5.16 

Forskellige institutioners vurdering af beskæftigelsesgabet 
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Kilde: Nationalbanken, Det Økonomiske Råd, Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Boks 5.3 

Hvor stort er omfanget af ledige arbejdskraftressourcer? 

Vurderingen af omfanget af ledige arbejdskraftressourcer sammenfattes i beskæftigelsesgabet, der måler 

forskellen mellem den faktiske beskæftigelse og den beregnede strukturelle beskæftigelse, dvs. beskæf-

tigelsen i en estimeret konjunkturneutral situation. Der knytter sig i sagens natur en vis usikkerhed til opgø-

relsen af den strukturelle beskæftigelse. Efter flere år med omtrent ensartede vurderinger af beskæftigelses-

gabet har der siden 2013 været en væsentlig afvigelse imellem Finansministeriets og Det Økonomiske Råds 

(DØR) opgørelse, jf. figur a. I 2013 blev beskæftigelsesgabet ifølge DØR udvidet med 16.000 personer til  

-103.000, mens der ifølge Finansministeriets opgørelse var en lille indsnævring af beskæftigelsesgabet til  

-73.000 personer. 

 

Forskellen siden 2013 kan især henføres til forskellige vurderinger af arbejdsstyrkegabet, dvs. antallet af 

personer, som ville have været i job eller ledige i en normal konjunktursituation.  

 

Data fra arbejdskraftundersøgelsen (AKU) for antal personer uden for arbejdsstyrken, der betragter sig som 

jobsøgende, kan give et fingerpeg om udviklingen i arbejdsstyrkegabet. Der har generelt været ret god 

overensstemmelse mellem udviklingen i Finansministeriets arbejdstyrkegab og i omfanget af jobsøgende 

uden for arbejdsstyrken, jf. figur b. Bemærk, at i figur b svarer en stigning i antallet af AKU-jobsøgende til, at 

der er blevet færre jobsøgende. Udvidelsen af DØR’s arbejdsstyrkegab i 2013 kan derimod ikke genfindes i 

AKU-tallene. Tværtimod falder antallet af jobsøgende uden for arbejdsstyrken i 2013. 

 

AKU-tallene er dog ikke en præcis indikator for arbejdsstyrkegabet, da der blandt andet er nogle, som helt 

vil opgive at søge arbejde i en lavkonjunktur. Derfor kan arbejdsstyrkegabet godt være større end det, som 

AKU-undersøgelsen peger på. 

Figur a 

Beskæftigelsesgab 
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Anm.: Der er databrud i AKU-statistikken i 2007, hvorfor figur b viser den akkumulerede ændring i forhold 
til 2007 for både arbejdsstyrkegabet og antallet af jobsøgende uden for arbejdsstyrken. 

Kilde: Danmarks Statistik, Det Økonomiske Råd og egne beregninger. 
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Beskæftigelsesstigningen kan opdeles på en del, der kommer fra ledighed, og en del, der 
indebærer en udvidelse af arbejdsstyrken, herunder at flere kommer i beskæftigelse som 
følge af de vedtagne reformer. I takt med at beskæftigelsen øges, ventes arbejdsstyrken 
også at blive udvidet i forlængelse af den udvikling, der allerede er observeret. Ud af en 
samlet beskæftigelsesstigning på 62.000 personer siden 4. kvartal 2012 kan godt en tredje-
del skønsmæssigt tilskrives en større arbejdsstyrke, mens resten skal ses i lyset af et fald i 
ledigheden, jf. figur 5.17. Bidraget fra arbejdsstyrken er især taget til i de seneste kvartaler, 
og denne tendens vurderes at kunne fortsætte i de kommende to år. 

Figur 5.17 

Ændring i beskæftigelsen fra henholdsvis arbejdsstyrke og ledighed  

(akkumuleret siden 4. kvartal 2012) 
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Anm.: Det anvendte ledighedsbegreb er bruttoledigheden, som inkluderer ledige i aktivering. Heraf vil der 
være nogle, som er i støttet beskæftigelse, og som derfor også indgår i nationalregnskabsbeskæftigel-
sen. Der vil dermed være tale om en vis, men begrænset, grad af dobbelttælling. Kontanthjælpsre-
formen, som trådte i kraft i begyndelsen af 2014, reducerede rent teknisk ledigheden i 1.kvartal 2014. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
Den faktiske arbejdsstyrke skønnes at stige med 67.000 personer i 2015-2017. Dermed vil 
arbejdsstyrken i 2017 blot være ca. 22.000 personer lavere end det seneste toppunkt i 2008, 
jf. figur 5.18.  

Det skal ses i sammenhæng med et arbejdsstyrkegab – forskellen mellem den faktiske ar-
bejdsstyrke og arbejdsstyrken i en estimeret konjunkturneutral situation – der er opgjort til  
-36.000 personer i 2015. I løbet af de senere år er arbejdsstyrkegabet i stigende grad be-
gyndt at bestå af studerende, der enten er begyndt på en uddannelse i lyset af de mindre 
gode jobmuligheder, eller som aktuelt ikke har mulighed for at finde et job ved siden af studi-
erne, jf. figur 5.19. Det er personer, som vurderes at være relativt tæt på arbejdsmarkedet, og 
som hurtigt vil kunne indtræde i arbejdsstyrken, efterhånden som konjunktursituationen bed-
res. I 2015 vurderes det, at der var 27.000 studerende i arbejdsstyrkegabet, svarende til 75 
pct. af det samlede arbejdsstyrkegab eller 6 pct. af det samlede antal studerende (over 17 
år). 
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Figur 5.18 
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Figur 5.19 
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Anm.: Arbejdsstyrken i figur 5.18 inkluderer aktiverede ledige. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Beskæftigelsesfremgangen i de kommende år vurderes således i stort omfang at udgøres af 
personer, som enten er i begyndelsen eller afslutningen af et arbejdsliv. Både de unge og de 
ældre har typisk en lavere gennemsnitlig arbejdstid end øvrige aldersgrupper, jf. figur 5.20. 
Det vil isoleret set trække ned i den gennemsnitlige arbejdstid. 

Omvendt ventes konjunkturnormaliseringen samt effekterne af skattereformen fra 2012 isole-
ret set at kunne bidrage til en højere gennemsnitlig arbejdstid, herunder at færre arbejder 
deltid eller i støttet beskæftigelse. Samlet set ventes arbejdstiden derfor at være omtrent 
uændret i prognoseperioden, hvilket er i forlængelse af de seneste års udvikling, men bryder 
med en længerevarende tendens til færre arbejdstimer pr. beskæftiget, jf. figur 5.21. 
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Figur 5.20 

Fordeling af arbejdstid efter alder, 2013 
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Figur 5.21 
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Anm.: Figur 5.12 viser fordelingen af præsterede timer på aldersgrupper. De mørkeblå firkanter angiver 
medianen i aldersgruppen, mens de lyseblå firkanter angiver henholdsvis øvre og nedre kvartil. De 
mørkeblå pinde angiver 10. og 90. percentil. Fordelingerne er beregnet på en stikprøve på 33,3 pct. 
af befolkningen. 

Kilde: Danmarks Statistik, lovmodellens datagrundlag og egne beregninger. 

 

Ledighed 
Den positive udvikling på arbejdsmarkedet afspejles også i ledigheden,1 der generelt har 
været faldende siden midten af 2012. Siden årsskiftet 2014/2015 og frem til oktober er der 
blevet 8.800 færre ledige, heraf knap 6.500 færre dagpengeledige, jf. figur 5.22.  

Ledigheden er lav set i et historisk perspektiv. Det kan blandt andet tilskrives det fleksible 
danske arbejdsmarked, hvor omkostningerne ved afskedigelse er begrænsede både for 
virksomheder og arbejdstagere, og mange skifter job. Selv i 2009, hvor der var udbredt lav-
konjunktur og faldende beskæftigelse, skiftede gennemsnitligt over 54.000 personer job hver 
måned, og omfanget har været stigende siden da, jf. figur 5.23. I første halvår 2015 var der 
gennemsnitligt 64.000 jobskifter hver måned. De mange nye jobåbninger øger muligheden 
for, at ledige kan finde et arbejde. 

 

1 Det anvendte ledighedsbegreb er bruttoledigheden, når intet andet er anført. 
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Figur 5.22 
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Figur 5.23 
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Anm.: Figur 5.23 viser årsgennemsnittet af de månedlige, sæsonkorrigerede antal jobskifter. For 2015 er der 
kun data for første halvår. 

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats og egne beregninger. 

 
Faldet i ledigheden skal ses på baggrund af fremgangen i beskæftigelsen siden 2012. I takt 
med bedringen af konjunkturerne er der blevet flere ledige stillinger, og flere ledige finder et 
arbejde, jf. boks 5.4. 

Dermed er forudsætningerne for yderligere fald i ledigheden til stede. Ledigheden vurderes at 
have udgjort 124.000 personer (målt som årsgennemsnit) i 2015 og skønnes at falde med 
11.000 personer i løbet af de næste to år til 113.000 i 2017, jf. tabel 5.4.  

Tabel 5.4 

Udvikling i ledigheden 

  2014 2015 2016 2017 

 
Antal, 1.000 personer 

Bruttoledighed 134 124 118 113 

Nettoledighed 107 104 98 94 

Aktiveringsomfang 27 20 20 19 

AKU-ledighed (pct. af arb.styrken) 6,8 6,3 6,0 5,7 

   

Anm.: På grund af afrundinger kan der forekomme forskelle på de i teksten angivne fald i ledigheden og 
forskellen på tallene i tabellen.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Boks 5.4 

Det er blevet nemmere at finde et job 

I takt med bedringen på arbejdsmarkedet har flere og flere ledige fundet et job. Hvor det i første halvår 2010 

var gennemsnitlig godt 2 pct. af de ledige, der hver uge fandt et arbejde, er andelen i første halvår 2015 

steget til 2,7 pct. Det er især blandt ledige med relativt korte ledighedsforløb bag sig, at flere kommer i job. 

Blandt dem, som har været ledige i 1-3 måneder, er den ugentlige afgang fra ledighed til beskæftigelse 

steget fra 3 pct. i første halvår 2010 til 4 pct. i første halvår i år, jf. figur a. Det er normalt – også under en 

lavkonjunktur – at mange kun er ledige i ganske kort tid, fx i forbindelse med et jobskifte. Tendensen til, at 

flere forlader ledighed til fordel for et arbejde, gælder imidlertid for alle længder af ledighedsforløb. 

 

Samtidig er der kommet flere ledige stillinger for hver ledig. Denne sammenhæng kan sammenfattes i den 

såkaldte beveridgekurve, hvor ledigheden afbildes op mod antallet af ledige stillinger. Efterhånden som 

bedringen på arbejdsmarkedet har vundet fodfæste, er virksomhederne begyndt at slå flere stillinger op. 

Især i løbet af i år er der kommet flere ledige stillinger. Det øger sandsynligheden for, at den enkelte ledige 

kan finde et arbejde. 

 

Beveridgekurven tjener også som en illustration af, hvor godt formidlingen mellem arbejdsgiver og arbejds-

tager, det såkaldte match, fungerer. Hvis match’et på arbejdsmarkedet styrkes, fx ved at ledige stillinger 

besættes hurtigere, forskydes beveridgekurven indad. Det giver sig udslag i, at der alt andet lige er færre 

ledige ved det samme omfang af opslåede stillinger, og kan tolkes som et udtryk for forbedrede strukturer – 

større effektivitet i jobsøgningen – på det danske arbejdsmarked. I perioden 2008-2009 ser det ud til, at 

beveridgekurven skiftede indad, mens udviklingen siden da har bevæget sig langs den nye, forbedrede 

kurve.  

Figur a 
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Figur b 
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Anm.: Figur a viser den gennemsnitlige ugentlige afgang fra bruttoledighed til beskæftigelse i første halvår. 
Længden af ledighedsforløbene er opgjort ud fra et afgangskriterium på fire ugers sammenhængende 
beskæftigelse. Den relativt høje afgangsrate i 2013 blandt bruttoledige med mindst 1½ års sammen-
hængende ledighed skal ses i lyset af en relativt stor afgang til seniorjob for personer over 55 år med 
opbrugt dagpengeret. 

Kilde: DREAM-databasen, Danmarks Statistik, Jobindsats og egne beregninger. 
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Med de forudsatte skøn vil ledighedsgabet blive indsnævret i 2015-2017. Ledighedsgabet er 
et mål for presset på arbejdsmarkedet og måler forskellen mellem den faktiske ledighed og 
den estimerede (strukturelle) ledighed, som er forenelig med en stabil løn- og prisudvikling på 
2-3 års sigt. Ledighedsgabet skønnes at udgøre knap 1 pct. af arbejdsstyrken i 2015 og 
vurderes at blive reduceret til ½ pct. af arbejdsstyrken i 2017, jf. figur 5.24. 

Den generelt lave ledighed og høje jobomsætning har medvirket til, at langtidsledigheden 
fortsat ligger ret lavt, jf. figur 5.25. Det skal også ses i lyset af, at den strukturelle ledighed har 
været faldende siden midten af 1990’erne blandt andet som følge af en række arbejdsmar-
keds- og skattereformer, der har haft til formål at øge den økonomiske gevinst ved at være i 
beskæftigelse. 

Figur 5.24 
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Figur 5.25 
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Anm.: Langtidsledigheden i Økonomisk Redegørelse er opgjort som personer, der har modtaget dagpenge, 
kontanthjælp, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, feriedagpenge eller deltaget i aktivering i mindst 
80 pct. af tiden de seneste 12 måneder. Danmarks Statistik anvender en anden definition, jf. Økono-
misk Redegørelse, maj 2014. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Aftalen om et tryggere dagpengesystem (oktober 2015) medfører en beskeden forøgelse af 
den strukturelle ledighed som følge af muligheden for at forlænge dagpengeperioden med op 
til ét år, jf. boks 5.5. Ikke desto mindre vurderes den strukturelle ledighed at falde yderligere i 
de kommende år, blandt andet som en konsekvens af reformen af kontanthjælpssystemet, 
forkortelsen af dagpengeperioden til to år, samt at muligheden for at modtage den midlertidi-
ge kontantydelse for personer, der opbruger dagpengeretten, udløber ved udgangen af 2017. 
Det understøtter, at den positive udvikling på arbejdsmarkedet kan fortsætte. 
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Boks 5.5 

Aftale om et tryggere dagpengesystem 

Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti indgik i oktober en aftale om en række justeringer af 

dagpengesystemet, som tager afsæt i Dagpengekommissionens anbefalinger. De største ændringer 

sammenfattes nedenfor. 

 

1. Der indføres en beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening, som muliggør, at beskæftigelse i løbet 

af dagpengeperioden kan forlænge dagpengeretten i forholdet 1:2, når den ordinære toårige dagpenge-

periode er opbrugt. Forlængelsen kan højst vare ét år. 

2. Indkomstbaseret optjening af dagpengeretten for personer, der ikke er i berøring med dagpenge-

systemet, som erstatning for det nuværende system, hvor retten til dagpenge optjenes på baggrund af 

ét års fuldtidsbeskæftigelse (svarende til 1.924 timer) inden for tre år. Dagpengeretten optjenes i stedet 

på baggrund af indkomst svarende til 212.400 kr. (2014-niveau) inden for de sidste tre år. Indkomst-

beløbet reguleres årligt med udviklingen i den årsløn, der ligger til grund for opgørelsen af satsregule-

ringsprocenten. 

3. Forbrug af dagpenge beregnes i timer i stedet for i uger. Ændringen vil stille en ledig, der fx arbejder 

fem dage på to uger, ens i forhold til forbruget af dagpengeperioden med en ledig, der arbejder en uge 

og er ledig i en uge. 

4. Dagpengesatsen beregnes på baggrund af lønindtægten i de 12 måneder med højst lønindtægt inden 

for de seneste 24 måneder. Med de nuværende regler beregnes dagpengesatsen som udgangspunkt 

på baggrund af tre måneders lønindkomst. 

5. Der indføres en karensdag uden dagpenge hver fjerde måned, medmindre der har været mere end 20 

dages fuldtidsbeskæftigelse inden for de fire måneder. 

6. Dimittendsatsen for ikke-forsørgere nedsættes til 71,5 pct. af dagpengemaksimum fra de nuværende 82 

pct. 

7. Antallet af G-dage harmoniseres til to dage for alle typer af ansættelse, der er omfattet af de gældende 

regler for G-dage. G-dage er de dage, hvor arbejdsgiver skal betale dagpenge i forbindelse med en 

afskedigelse. Med de nuværende regler udfases G-dagene for ansættelsesforhold på under tre 

måneder, mens der er tre G-dage for længere ansættelsesforhold. (Der udestår en endelig afklaring 

med forligskredsen). 

8. Personer, der inden for de sidste otte år har modtaget dagpenge svarende til sammenlagt fire år, får 

reduceret dagpengeretten med én måned. 

 

Hertil kommer en række andre justeringer af dagpengesystemet. Punkterne 1, 6 og 7 træder i kraft den 1. 

januar 2017, mens de øvrige punkter træder i kraft den 1. juli 2017. For størstedelen af elementerne lægges 

der op til fuld indfasning fra dag ét; dog vil der for dagpengemodtagere, som opbruger dagpengeretten i 

første halvår 2017, fortsat være mulighed for at få kontantydelse. 

 

De samlede justeringer i aftalen skønnes at reducere antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, 

med godt 2.000 personer strukturelt i et fuldt indfaset toårigt dagpengesystem. Det er en reduktion på knap 

25 pct. Aftalen skønnes at svække den strukturelle beskæftigelse med i størrelsesordenen godt 800 

personer samt øge den strukturelle ledighed. 

Kilde: Aftale om et tryggere dagpengesystem, oktober 2015. 
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5.3 Løn 
 
Lønudviklingen i Danmark har generelt været ret afdæmpet i kølvandet på finanskrisen og 
det efterfølgende økonomiske tilbageslag. Set i historisk perspektiv ventes de nominelle 
lønstigninger også at blive relativt moderate i de kommende år, selv om der i takt med den 
forudsatte normalisering af konjunkturerne ventes en vis opdrift i stigningstakterne, jf. figur 
5.26. De senere års forholdsvis afdæmpede stigninger i de nominelle lønninger skal også ses 
i lyset af endog meget lave prisstigninger siden 2013.  

Efter faldende reallønninger i 2011 og 2012 har der været reallønsfremgang i de seneste tre 
år. Det forventes også at gøre sig gældende i 2016 og 2017, hvor reallønnen skønnes at 
stige i nogenlunde samme takt som gennemsnittet for perioden 2000-2014. Gradvist højere 
reallønsstigninger er normalt udtryk for, at økonomien er på vej frem. I det aktuelle konjunk-
turforløb er reallønsudviklingen imidlertid også påvirket af de negative inflationsbidrag fra 
faldende råvarepriser, der bidrager til, at reallønsfremgangen er særlig høj i 2015.  

Figur 5.26 
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Figur 5.27 
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Anm.: I figur 5.26 er stigningstakterne i de nominelle lønninger målt ved DA’s årlige StrukturStatistik 
(timefortjeneste ekskl. genetillæg), mens stigningerne i reallønnen er beregnet som de nominelle 
lønstigninger fratrukket årsstigningstakten i forbrugerpriserne. For 2015-2017 er der tale om skøn 
baseret på de forventede nominelle lønstigningstakter og den skønnede prisudvikling, jf afsnit 5.4. I 
figur 5.27 er lønstigningstakterne målt ved DA’s kvartalsvise KonjunkturStatistik (timefortjeneste 
ekskl. genetillæg). 

Kilde: DA’s StrukturStatistik og KonjunkturStatistik, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Lønstigningstakten – målt ved timefortjenesten ekskl. genetillæg – har ligget på omtrent 2 
pct. i de tre første kvartaler af 2015 ifølge DA’s KonjunkturStatistik, jf. figur 5.27. I lyset heraf 
skønnes de private lønstigninger aktuelt at være på 2,0 pct. for 2015 som helhed, når lønud-
viklingen opgøres på basis af DA’s StrukturStatistik. I takt med den ventede fremgang i be-
skæftigelsen, som indebærer færre ledige ressourcer på arbejdsmarkedet, skønnes lønstig-
ningerne gradvist at blive lidt højere i de kommende år med stigningstakter på 2,3 pct. i 2016 
og 2,6 pct. i 2017, jf. tabel 5.5. 
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Tabel 5.5 

Lønstigninger og beregningstekniske forudsætninger 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Stigning i pct.            

Privat sektor            

 - Timefortjeneste (ekskl. genetillæg) 2,0 1,4 1,2 2,0 2,3 2,6 

     - Arbejdere 1,4 1,1 0,9 2,0 … … 

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

 - Samlede medarbejderomkostninger  
(ekskl. genetillæg) pr. time 2,3 1,6 1,1 2,0 2,3 2,6 

Offentlig sektor   

  - Timefortjeneste (ekskl. genetillæg) 2,1 0,5 1,3 … … … 

  - Budgetvirkning 1,7 0,5 0,9 1,1 1,4 2,1 

Satsreguleringsprocent 2,9 1,6 1,8 1,5 1,4 2,0 
 

Anm.: For den private sektor er det stigningstakterne ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings StrukturStatistik, 
der er angivet. For 2016 og 2017 udarbejdes der ikke særskilte skøn for lønudviklingen fordelt på ar-
bejdere og funktionærer. For den offentlige sektor er stigningstakterne i timefortjenesten baseret på 
en sammenvejning af Danmarks Statistiks lønindeks for henholdsvis stat, kommuner og regioner. 
For 2015-2017 udarbejdes der ikke skøn for udviklingen i timefortjenesten i den offentlige sektor. 
Budgetvirkningen er baseret på de overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger inkl. bidrag fra regule-
ringsordningen og privatlønsværnet, men ekskl. reststigning. Lønstigningstakterne for offentligt og 
privat ansatte kan ikke sammenlignes. For satsreguleringsprocenten er der for 2017 tale om et skøn 
med udgangspunkt i den forventede lønudvikling i 2015. For de øvrige år fremgår de bekendtgjorte 
satsreguleringsprocenter. 

Kilde: DA, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
På overordnet brancheniveau har lønstigningstakterne inden for fremstillingsvirksomhed 
været forholdsvis stabile i omegnen af 1½-2 pct. siden starten af 2013, mens der har været 
en tendens til tiltagende lønstigninger inden for både byggeriet og serviceerhvervene siden 
starten af 2014, jf. figur 5.27. De gradvist højere lønstigningstakter skal blandt andet ses i 
lyset af en forholdsvis pæn beskæftigelsesfremgang i bygge- og anlægsbranchen samt ser-
vice de senere år. De højere lønstigninger i byggeriet kommer i øvrigt i kølvandet på en læn-
gere tilpasningsperiode efter boligboomet omkring midten af 2000’erne og den efterfølgende 
bristede boligboble. Lønstigningstakterne i byggeriet har således en tendens til at fluktuere 
en del mere end i fremstilling og service, idet bygge- og anlægsbranchen generelt er den 
mest konjunkturfølsomme. Byggeriet kan til gengæld i et vist omfang overvælte lønstignin-
gerne i priserne, hvilket ikke på samme måde er muligt i erhverv, der i langt højere grad er 
udsat for international konkurrence. 
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Lønkonkurrenceevne  
Udviklingen i lønkonkurrenceevnen kan belyses ved hjælp af en række forskellige mål.2 Den 
mest enkle opgørelse fokuserer på forskelle i stigningerne i lønningerne eller de samlede 
medarbejderomkostninger i henholdsvis Danmark og udlandet. Ændringer i de såkaldte 
enhedslønomkostninger3 korrigeret for udviklingen i det effektive kronekursindeks er et andet 
mål for lønkonkurrenceevnen, der også tager højde for produktivitetsforskelle i henholdsvis 
Danmark og udlandet. Et tredje mål for lønkonkurrenceevnen er udviklingen i den relative 
lønkvote, som tager højde for eventuelle forbedringer af bytteforholdet. 

Lønstigningstakterne i Danmark har siden midten af 2011 været lavere end i udlandet, hvilket 
har styrket de danske virksomheders lønkonkurrenceevne. De senere års lavere lønstignin-
ger i Danmark kommer imidlertid efter en længere årrække, hvor stigningstakterne generelt 
har været højere end i udlandet, jf. figur 5.28.  

Figur 5.28 

Lønudvikling i Danmark og udlandet inden for fremstillingsvirksomhed 
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Anm.: Baseret på udviklingen i timefortjenesten inkl. genetillæg. 
Kilde: DA’s Internationale LønStatistik. 

 
Set over et længere tidsrum blev lønkonkurrenceevnen – målt ved de relative enhedslønom-
kostninger korrigeret for udviklingen i den effektive kronekurs – forværret betydeligt fra 2000 
til 2008, jf. figur 5.29. Det skyldtes blandt andet en svag produktivitetsudvikling i Danmark 
sammenlignet med udlandet. Efterfølgende har der været en mærkbar forbedring frem mod 
2012, som blandt andet skal ses i lyset af moderate lønstigninger og en gunstig produktivi-
tetsudvikling i Danmark. I løbet af 2013 og 2014 er lønkonkurrenceevnen forværret lidt igen, 
hvilket afspejler styrkelsen af kronekursen i disse år, mens selve enhedslønomkostningerne 

 

2 Lønkonkurrenceevnen belyses traditionelt ved udviklingen inden for industrien, som både er stærkt internatio-
nalt konkurrenceudsat og står for en stor del af den samlede eksport. Den eksportorienterede private sektor 
består imidlertid af mere end industrien, da navnlig en række servicevirksomheder bidrager til eksporten ved at 
sælge ydelser til udlandet eller levere serviceydelser til eksportorienterede industrivirksomheder. Desuden har 
industriens andel af den samlede eksport generelt været faldende gennem en længere årrække, jf. Styrket dansk 
lønkonkurrenceevne gennem de seneste år, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 2015. 
3 Enhedslønomkostningerne angiver lønomkostningerne pr. produceret enhed, som blandt andet afhænger af 
arbejdskraftens produktivitet.  
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har udviklet sig nogenlunde parallelt i Danmark og udlandet. En del af den svage produktivi-
tetsudvikling i Danmark sammenlignet med udlandet i årene fra starten af årtusindeskiftet og 
frem til 2008 vurderes at være konjunkturbetinget, mens den stærkere produktivitetsfremgang 
i Danmark i de efterfølgende år i overvejende grad også skønnes at afspejle en konjunkturbe-
tinget genopretning. 
 
Lønkonkurrenceevnen – målt ved de relative enhedslønomkostninger korrigeret for krone-
kursudviklingen – vurderes samlet set at være forringet med i størrelsesordenen 12-13 pct. 
siden 2000. Den mærkbare svækkelse af den effektive kronekurs i løbet af 2015 vil isoleret 
set bidrage til en forbedring af lønkonkurrenceevnen fra 2014 til 2015.  
 

Figur 5.29 
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Figur 5.30 

Relativ lønkvote i den eksportorienterede 

private sektor (akkumuleret siden 2000) 
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Anm.: I figur 5.29 afspejler et fald i de relative enhedslønomkostninger, at de danske enhedslønomkostnin-
ger er steget hurtigere end udlandets, hvorved lønkonkurrenceevnen forværres. I figur 5.30 er den 
relative lønkvote givet ved den nominelle lønsum i forhold til den nominelle bruttoværditilvækst 
(BVT). Et fald i den relative lønkvote indebærer, at den samlede nominelle lønsum i forhold til 
nominelt BVT stiger mere i Danmark end i udlandet, hvorved lønkonkurrenceevnen forværres. 
Opgørelsen af den eksportorienterede private sektor fremgår af Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem 
de seneste år, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 2015. 

Kilde: DA, Danmarks Statistik, Eurostat, OECD, BEA og egne beregninger. 

 
Tabet af lønkonkurrenceevne op gennem 2000’erne har isoleret set kostet arbejdspladser i 
den private sektor. Men udviklingen skal også ses i lyset af en samtidig forbedring af bytte-
forholdet, idet priserne på de varer og tjenester, som Danmark eksporterer, generelt er steget 
mere end priserne på importerede varer og tjenester.  
 
Lønkonkurrenceevnen i den eksportorienterede private sektor – opgjort ved den relative 
lønkvote, som tager højde for bytteforholdsforbedringer – blev også forværret op gennem 
2000’erne, hvorefter der er indtruffet en nogenlunde tilsvarende forbedring frem til og med 
2012, jf. figur 5.30. Herefter er lønkonkurrenceevnen i den eksportorienterede private sektor 
forværret en anelse i 2013 og 2014. 
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Lønudviklingen på det offentlige område  
Lønstigningerne i kommuner og regioner har siden starten af 2014 ligget på ca. 1½ pct. i 
gennemsnit, hvilket er nogenlunde på linje med de private stigningstakter ifølge Danmarks 
Statistiks lønindeks, jf. figur 5.31. På det statslige område er lønningerne steget noget mindre 
i samme periode. Lønstigningerne på det offentlige område fluktuerer generelt forholdsvis 
meget, hvilket blandt andet afspejler de overenskomstaftalte lønprofiler – herunder udmønt-
ningen fra reguleringsordningen. De nuværende treårige overenskomster for henholdsvis 
stat, kommuner og regioner (OK15), der blev indgået i foråret 2015, peger overordnet set i 
retning af lidt højere offentlige lønstigninger hen imod slutningen af overenskomstperioden.  

 

Figur 5.31 
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Figur 5.32 
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Anm.: Det anvendte lønbegreb er timefortjeneste pr. præsteret time. 
Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Der har fra tid til anden været væsentlige forskelle mellem lønstigningstakterne i den offentli-
ge og den private sektor. Men set over en længere årrække er de private og offentlige løn-
ninger vokset nogenlunde lige meget, jf. figur 5.32. Det har blandt andet reguleringsordnin-
gen medvirket til. I tiden omkring finanskrisens udbrud steg de offentlige lønninger imidlertid 
betydeligt mere end de private. Efterfølgende har der været en gradvis – men også forholds-
vis langvarig – tilpasning, hvor lønindeksene for henholdsvis det offentlige og det private 
område har nærmet sig hinanden.  
 
De gældende offentlige overenskomster (OK15) dækker perioden fra 1. april 2015 til 31. 
marts 2018. I forbindelse med OK15-forligene blev der blandt andet aftalt en suspension af 
udmøntningen fra reguleringsordningen i 2016 både i stat, kommuner og regioner. Samtidig 
blev der indført et privatlønsværn, som reducerer de offentlige lønninger med 100 pct. af 
forskellen mellem den offentlige og private sektors lønudvikling, hvis de offentlige lønninger 
stiger mere end lønningerne i den private sektor. 
 
Med afsæt i OK15 kan den såkaldte budgetvirkning på det samlede offentlige område opgø-
res til ca. 1,4 pct. i 2016 og skønnes aktuelt til ca. 2,1 pct. i 2017, jf. tabel 5.5. Budgetvirknin-
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gen baseres på de overenskomstmæssigt aftalte generelle lønstigninger, puljemidler mv. og 
(skøn for) udmøntningen af reguleringsordningen/privatlønsværnet. Budgetvirkningen angiver 
årseffekten på de offentlige budgetter af de aftalte lønforbedringer og er dermed afhængig af 
udmøntningstidspunktet. Det betyder, at en lønstigning, der eksempelvis udmøntes 1. okto-
ber i et givet år, indgår med en vægt på en fjerdedel i det pågældende år og tre fjerdedele i 
det efterfølgende år. 
 

5.4 Priser 
 
Den danske forbrugerprisinflation har været meget lav siden starten af 2013. Den svage pris-
udvikling har helt overordnet været sammensat af prisfald på varer og forholdsvis lave pris-
stigninger på tjenester set i historisk perspektiv, jf. figur 5.33. Prisudviklingen på varer holdes 
navnlig nede af faldende energipriser, mens de aktuelle stigningstakter på tjenester blandt 
andet skal ses i lyset af de senere års ret lave lønstigningstakter i servicesektoren, der gene-
relt producerer ydelser med et højt lønindhold.  

 
 

Figur 5.33 

Forbruger-, vare- og tjenestepriser 
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Figur 5.34 

Forbrugerprisinflation og effekt af energi 
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Anm.: I figur 5.34 er kerneinflationen givet ved stigningen i forbrugerpriserne ekskl. energi og ikke-
forarbejdede fødevarer. 

Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Forbrugerprisstigningerne ekskl. energi og den såkaldte kerneinflation (givet ved stigningen i 
forbrugerpriserne ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) har det seneste års tid været 
omtrent ¾ pct.-point højere end forbrugerprisinflationen, jf. figur 5.34. Det afspejler, at den 
aktuelt lave stigningstakt i forbrugerpriserne i høj grad skyldes de faldende energipriser, der i 
vidt omfang er en følge af udviklingen i olieprisen, som senest toppede i sommeren 2014 for 
derefter at falde ganske voldsomt i løbet af efteråret og frem mod årsskiftet 2014/2015. 
 
Energipriserne forventes at bidrage positivt til forbrugerprisstigningerne igen i løbet af 2016 
og især i 2017, jf. figur 5.35, primært afledt af den forudsatte profil for olieprisen, jf. afsnit 
2.1.2. Samtidig skønnes det, at prisstigningerne på tjenester langsomt bliver lidt højere i de 
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kommende år – blandt andet i lyset af den ventede gradvise forøgelse af de private lønstig-
ningstakter. 

Svækkelsen af den effektive kronekurs – der især fandt sted i begyndelsen af 2015 med 
stigende importpriser til følge – og den gradvise bevægelse i retning af større kapacitetsud-
nyttelse i dansk økonomi vurderes ligeledes at bidrage til højere forbrugerprisinflation i løbet 
af prognoseperioden. 

Figur 5.35 

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. Øvrige varer omfat-
ter alle varer undtagen fødevarer og energi. Summen af energi, fødevarer og øvrige varer angiver det 
samlede bidrag fra vareinflationen, mens summen af boligbenyttelse og øvrige tjenester angiver det 
samlede bidrag fra tjenesteinflationen. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Det skønnes, at forbrugerprisinflationen var 0,5 pct. for 2015 som helhed, hvilket er en nedju-
stering på 0,2 pct.-point siden vurderingen i september, jf. tabel 5.6. De lavere skønnede 
prisstigninger i 2015 skyldes primært, at energipriserne har bidraget mere negativt til prisstig-
ningerne i de seneste måneder end tidligere forventet. 
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Tabel 5.6 

Prisudvikling og forklarende faktorer 

 2014         2015 2016 2017 

  Sep. Dec. Sep. Dec. Dec. 

Stigning i pct.       

Nettoprisindeks  0,7 1,0 0,7 1,7 1,2 1,9 

Afgifter og boligstøtte, bidrag -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 

Forbrugerprisindeks  0,6 0,7 0,5 1,5 1,1 1,7 

Forbrugerprisindeks ekskl. energi 0,6 1,3 1,2 1,3 1,3 1,5 

HICP 0,3 0,6 0,4 1,5 0,9 1,6 
 

Anm.: Bidraget fra afgifter og boligstøtte er opgjort som forskellen mellem forbruger- og nettoprisinflatio-
nen (med én decimal). Udviklingen i prisen på afgiftsbelagte varer som fx energi kan derfor påvirke 
det målte afgiftsbidrag, selv om afgiftsniveauet er uændret. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Forbrugerprisinflationen skønnes at blive forøget gradvist til 1,1 pct. i 2016 og 1,7 pct. i 2017. 
De højere prisstigninger i 2016 og 2017 end i 2015 skal som nævnt ikke mindst ses i lyset af, 
at de aktuelt ret store negative bidrag til inflationen fra energi forventes at ebbe ud omkring 
årsskiftet 2015/2016, hvorefter energipriserne skønnes at bidrage positivt til forbrugerprisin-
flationen fra omkring midten af 2016.4  
 
Alt i alt ventes der således forholdsvis moderate inflationstakter frem mod 2017, idet den 
fremadrettede udvikling i navnlig olieprisen må anses for at udgøre en væsentlig usikker-
hedsfaktor. 
 
Den aktuelt meget lave inflation kunne umiddelbart anses for at være bekymrende, hvis den 
tillige var udtryk for en stigende deflationsrisiko. Den såkaldte underliggende inflation – der er 
en indikator for den indenlandske markedsmæssige prisdannelse – har imidlertid udvist en 
stigende tendens siden begyndelsen af 2014 og har udgjort i størrelsesordenen ca. 1½ pct. 
indtil videre i 2015, jf. figur 5.36. Det peger – sammen med udviklingen i kerneinflationen – i 
retning af, at risikoen for en negativ spiral med faldende priser i dansk økonomi er blevet 
mindre i løbet af det seneste halvandet år. Den underliggende inflation har i øvrigt siden 

 

4 Fra og med indeks for januar 2016 bliver priserne for føde- og drikkevarer fra tre store supermarkedskæder 
erstattet med priser fra de såkaldte stregkodedata. Det gælder både for forbruger- og nettoprisindekset samt det 
EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). Danmarks Statistik har siden januar 2011 fået leverancer af 
stregkodedata fra de tre pågældende supermarkedskæder, der samlet set dækker ca. 60 pct. af det samlede danske 
salg af føde- og drikkevarer. Danmarks Statistik har foretaget alternative beregninger af inflationen baseret på de 
leverede stregkodedata, som viser forholdsvis små ændringer i de overordnede indeks. Med stregkodedata ville 
forbrugerprisinflationen således fortsat have været 2,4 pct. i 2012, 0,8 pct. i 2013 og 0,6 pct. i 2014 helt på linje 
med de offentliggjorte stigningstakter. Anvendelsen af stregkodedata indebærer dog visse ændringer på mere 
detaljeret niveau – herunder blandt andet hvad angår sæsonmønstre. Føde- og drikkevarer indgår i forbrugerpris-
indekset med en samlet vægt på godt 15 pct. Fremover vil stregkodedata fra de tre supermarkedskæder således 
udgøre en vægt på ca. 9 pct. i forbrugerprisindekset.  
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slutningen af 2014 ligget højere end nettoprisinflationen, fordi det især er de faldende energi-
priser, der har trukket nettoprisinflationen ned. 
 

Figur 5.36 

Nettopriser og underliggende inflation 
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Figur 5.37 
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Anm.: I figur 5.36 er den underliggende inflation beregnet ved at rense nettoprisindekset for prisudviklin-
gen på energi (direkte og indirekte), importerede varer og tjenester, husleje, visse fødevarer og of-
fentligt administrerede priser såsom betaling for daginstitutioner og uddannelse. I figur 5.37 er infla-
tionsforventningerne angivet ved den såkaldte break-even-inflation beregnet som forskellen mellem 
den nominelle og reale rente på henholdsvis en (nominel) statsobligation og en inflationsindekseret 
statsobligation med udløb i 2023. Seneste observation er 7. december 2015. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Inflationsforventningerne – målt ved den såkaldte break-even-inflation – udviste en vigende 
tendens frem mod slutningen af 2014, men har efterfølgende overordet set været stigende, 
om end med visse udsving, jf. figur 5.37. Break-even-inflationen ligger aktuelt i nærheden af 
1 pct., hvilket indikerer, at de finansielle markeder er præget af forholdsvis lave forventninger 
til den fremtidige inflation. Inflationsforventningerne er dog klart positive og peger – ligesom 
den underliggende inflation – i retning af en reduceret risiko for en situation med deflation i de 
kommende år. Dette understøttes af udsigten til stigende kapacitetsudnyttelse i dansk øko-
nomi i takt med konjunkturnormaliseringen, som vil kunne trække inflationen lidt op i progno-
seårene. 
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6. Offentlige finanser og 
finanspolitik 
 
Med tiltagende fremgang i dansk økonomi er det centralt, at finanspolitikken i de kommende 
år normaliseres fra et lempeligt udgangspunkt. Det understøtter dels et holdbart opsving, og 
dels at de offentlige underskud mindskes frem mod målet om balance i 2020, som er afstemt 
med finanspolitisk holdbarhed.  

I hele prognoseperioden 2015-2017 er der udsigt til faktiske underskud, som overholder EU’s 
grænse for faktiske underskud på 3 pct. af BNP. I 2016 skønnes det faktiske underskud til 2,8 
pct. af BNP, og der er således en begrænset margin. Navnlig som følge af konjunkturfrem-
gangen skønnes underskuddet reduceret til 2,0 pct. af BNP i 2017.  

Med finansloven for 2016 er der gennemført en styrkelse af de offentlige finanser, så det 
strukturelle underskud reduceres til 0,4 pct. af BNP i 2016. Det understøtter en troværdig 
tilpasning mod balance i 2020. I 2017 er der i indeværende vurdering foretaget en bereg-
ningsteknisk reduktion af det offentlige forbrug med 2 mia. kr. i forhold til Opdateret 2020-
forløb, september 2015 for at understøtte fortsat afstand til budgetlovens grænse.   

Med budgetloven er der indført bindende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner, som 
understøtter, at de offentlige finanser udvikler sig i overensstemmelse med finanspolitiske 
mål, og at udgifterne holder sig inden for de planlagte rammer. På baggrund af oplysninger 
om de statslige, kommunale og regionale udgifter i 2015 samt budgetterne for 2016 vurderes 
udgiftslofterne at være overholdt.  

Med en finanspolitik, som er afstemt med konjunkturfremgangen og understøtter fremskridt 
mod målet om balance i 2020, vil rammerne for den offentlige økonomi være stramme. I 
indeværende vurdering skønnes det offentlige forbrug at kunne vokse med 0,8 pct. i 2016, 
mens det beregningsteknisk er forudsat, at det offentlige forbrug er uændret fra 2016 til 2017. 
Det skyldes en række forhold, herunder øgede asyludgifter og tilpasningen af det offentlige 
forbrug i 2017. Efter ekstraordinært høje niveauer for de offentlige investeringer under lav-
konjunkturen er der igangsat en gradvis normalisering af det offentlige investeringsomfang.  

På baggrund af den begyndende normalisering af finanspolitikken fra et lempeligt udgangs-
punkt virker finanspolitikken isoleret set dæmpende på økonomien i de kommende år. I 2016 
skønnes den etårige finanseffekt – som måler virkningen af finanspolitikken i forhold til året 
før – til -0,1 pct. af BNP. På baggrund af beregningstekniske forudsætninger om 2017 skøn-
nes den etårige finanseffekt til -0,2 pct. af BNP. Det er afstemt med en økonomi i fremgang 
og en pengepolitik, som fortsat ventes at være lempelig i de kommende år.  

De offentlige finanser i Danmark er grundlæggende sunde. Nettogælden skønnes at udgøre 
ca. 10 pct. af BNP i 2017 og ØMU-gælden ventes at fastholde en bred margin til EU’s græn-
se på 60 pct. af BNP. De ansvarlige finanspolitiske rammer og en moderat offentlig gæld 
understøtter en høj grad af tillid til dansk økonomi. 
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6.1 Gradvis stramning af finanspolitikken  
 
Finanspolitikken tilrettelægges inden for de rammer, der følger af budgetloven og de mellem-
fristede mål for dansk økonomi. Det betyder blandt andet, at den årlige finanspolitik tilrette-
lægges, så budgetlovens grænse og udgiftslofterne overholdes. Frem mod 2020 skal de 
offentlige strukturelle underskud mindskes frem mod målet om strukturel balance i 2020. Det 
sikrer, at de offentlige finanser er holdbare. 

Efter en periode, hvor manøvrerummet i finanspolitikken er blevet udnyttet fuldt ud for at 
understøtte økonomien under lavkonjunkturen, virker finanspolitikken i 2016 og 2017 dæm-
pende på den økonomiske aktivitet. Det er afstemt med den skønnede økonomiske fremgang 
i begge år, hvor produktionen og beskæftigelsen gradvist ventes at komme tættere på deres 
strukturelle niveauer, jf. figur 6.1. Den planlagte finanspolitik understøtter således et holdbart 
opsving, hvor tendenser til begyndende ubalancer modvirkes.  

Stramningen af finanspolitikken bidrager endvidere til, at underskuddet på den strukturelle 
saldo reduceres fra 0,7 pct. af BNP i 2015 til 0,4 pct. af BNP i 2016, jf. figur 6.2 og afsnit 6.3. 
Det skal blandt andet ses i lyset af den styrkelse af de offentlige finanser, der er gennemført 
med finansloven for 2016, jf. boks 6.1. 

 
Når finanspolitikken skal tilrettelægges hensigtsmæssigt ud fra konjunktursituationen, og de 
offentlige underskud gradvist skal mindskes, vil rammerne for den offentlige økonomi være 
stramme. I den aktuelle vurdering skønnes en gennemsnitlig vækst i det offentlige forbrug på 
0,4 pct. årligt i 2016-2017, jf. afsnit 6.5. Det er en afdæmpet vækst i et historisk perspektiv og 
skal ses i sammenhæng med, at det offentlige forbrug beregningsteknisk er nedjusteret med 
ca. 2 mia. kr. i 2017 sammenlignet med vurderingen i september for at modgå en underlig-
gende svækkelse af den strukturelle offentlige saldo, jf. nærmere nedenfor og i afsnit 6.3.  

Figur 6.1 

Faktisk og strukturel beskæftigelse 

Figur 6.2 

Strukturel saldo 

 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Et vigtigt element i normaliseringen af finanspolitikken i de kommende år er, at de offentlige 
investeringer tilpasses som forudsat efter ekstraordinært høje niveauer i de senere år for at 
understøtte den økonomiske aktivitet under lavkonjunkturen. Det vurderes aktuelt, at de 
planlagte offentlige investeringer i 2017 ligger ca. 5 mia. kr. (ekskl. moms) over det forudsatte 
finansierede niveau i de mellemfristede fremskrivninger, jf. afsnit 6.5.  

Regeringen og aftaleparterne bag finansloven for 2016 er derfor enige om, at der er behov 
for, at de offentlige investeringer tilpasses og bringes i overensstemmelse med de finansiere-
de niveauer i den mellemfristede fremskrivning. Det er centralt både af hensyn til at sikre 
tilpasning mod balance i 2020 og for, at finanspolitikken er afstemt med et tiltagende opsving.  

Stramme rammer øger behovet for løbende at foretage prioriteringer i finanspolitikken. De 
stramme økonomiske rammer i 2016 indebar således, at der ikke på forhånd var råderum til 
nye initiativer på finansloven for 2016. Alle nye initiativer er derfor finansieret krone for krone 
via omprioriteringer og budgetforbedringer, jf. boks 6.1. 

 

Fremskrivningsusikkerhed, udgiftslofter og strukturel balance i 2020 

Med budgetloven er der skabt en kobling mellem den samlede udvikling i de offentlige finan-
ser målt ved den strukturelle saldo og udgiftsstyringen i stat, kommuner og regioner. Der 
fastsættes således bindende lofter for de offentlige udgifter for en periode, der rækker fire år 

Boks 6.1 

Finansloven for 2016: Klare prioriteringer under stramme rammer 

Aftale om finansloven for 2016 indeholder bl.a. følgende tiltag: 

• Et markant løft af sundhedsområdet med fokus på ældre: Konkrete tiltag inkluderer hurtigere udredning 

og behandling, indsats for demente og ældre medicinske patienter, løft til fødeafdelinger og tryghed for 

akuthjælp i alle dele af landet.  

• En værdig ældrepleje: Der afsættes ekstra midler til udbredelse og implementering af en værdigheds-

politik i alle kommuner. 

• Et tryggere Danmark: Frem mod 2019 afsættes der ekstra midler til et stærkere politi.  

• En fast udlændingepolitik, hvor flere omfattes af integrationsydelsen. 

• Et nyt kontanthjælpsloft, der øger incitamentet til at tage et arbejde.  

• Lettere at være dansker: Nedsættelse af registreringsafgiftens høje sats fra 180 pct. til 150 pct. for 

personbiler og motorcykler samt nominel fastfrysning af grundskylden i 2016. 

• Bedre grundlag for at drive virksomhed i Danmark: Ramme til Vækst i Hele Danmark, nedsættelse af 

NOx-afgiften til 5 kr./kg., annullering af reklameafgiften og bedre vilkår ved generationsskifte i 

familieejede virksomheder.   

• En styrket indsats for dansk landbrug og miljø.  

• Uddannelse og kultur: Forøgelse af tilskudsprocenten for frie grundskoler med 2 pct.-point. 

Med Aftale om finansloven for 2016 udmøntes de centrale reserver, der er afsat på finanslovforslaget for 

2016. Herudover disponeres 150 mio. kr. årligt fra reserven til regeringsinitiativer. Finansieringen af aftalen 

omfatter herudover – i tillæg til de indbudgetterede omprioriteringer og budgetforbedringer på finanslovfor-

slaget for 2016 –  provenuet fra 10. fase af statens indkøbsprogram samt et frigjort provenu i forlængelse 

af den endelige udformning af BoligJobordningen. I forbindelse med finanslovsaftalen er der desuden dis-

poneret et provenu fra aftalen om en udvidelse af integrationsydelsen til herboende i 2016 og JobReform 

fase I. 
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frem. Folketinget fastlægger således i år udgiftslofter for 2019. Udgiftslofterne omfatter dog 
ikke anlægsudgifter og en række ledighedsrelaterede indkomstoverførsler. De fremtidige 
finanslove fastlægges inden for de overordnede grænser for udgifterne defineret af lofterne. 
Det giver mindre usikkerhed om den fremtidige udgiftsudvikling. Når udgiftslofterne fastlæg-
ges, sker det med afsæt i et mellemfristet forløb, hvor budgetlovens grænse er overholdt, og 
hvor der er en gradvis tilpasning af det strukturelle underskud frem mod målet om balance i 
2020.  

Udgiftslofterne er således med til at understøtte, at de overordnede finanspolitiske mål indfri-
es på baggrund af de forudsætninger mv., der lå til grund ved fastsættelsen af lofterne. Der 
er imidlertid usikkerhed forbundet med økonomiske fremskrivninger og skønnet for den struk-
turelle saldo, ikke mindst hvad angår indtægtssiden. Dermed kan ændrede forudsætninger 
mv. betyde, at den strukturelle saldo efterfølgende skønnes at udvikle sig anderledes end, da 
udgiftslofterne oprindeligt blev fastlagt.  

Det har været tilfældet i 2014-2017, hvor de strukturelle underskud aktuelt skønnes højere 
end i Danmarks Konvergensprogram 2013 (KP13), som udgiftslofterne for 2014-2017 oprin-
deligt blev fastsat på baggrund af, jf. tabel 6.1. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med 
en markant ændring i den forventede profil for olieprisudviklingen, jf. boks 6.2. 

 
Omvendt har andre forhold påvirket af fremskrivningsusikkerhed dog trukket i modsat retning. 
Det gælder fx de forventede udgifter til indkomstoverførsler, der er omfattet af det statslige 
delloft for indkomstoverførsler. Disse udgifter skønnes i 2014-2017 at ligge i størrelsesorde-
nen 3-6 mia. kr. lavere end de gældende udgiftslofter, som blev fastlagt på baggrund af KP13 
(inkl. udsvingsbufferen på 1 mia. kr. årligt), jf. afsnit 6.4.  

Samlet set er de offentlige finanser imidlertid svækket, og i forbindelse med tilrettelæggelsen 
af finanspolitikken for 2016 er der derfor foretaget diskretionære forbedringer for at reducere 
det strukturelle underskud og genoprette en vis margin til budgetlovens underskudsgrænse. I 
den forbindelse er der fremsat ændringsforslag til udgiftslofterne, som reducerer det statslige 
delloft for driftsudgifter svarende til den samlede konsolidering på 5 mia. kr. i 2016-2017. 
Konsolideringen er indregnet i de aktuelle skøn for den strukturelle saldo. 

Tabel 6.1 

Skøn for strukturel saldo  

 2014 2015 2016 2017 

Pct. af BNP  

Danmarks Konvergensprogram 2013 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 

Økonomisk Redegørelse, december 2015 -0,9 -0,7 -0,4 -0,4 
 

 

Kilde: Danmarks Konvergensprogram 2013 og egne beregninger. 
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Den samlede konsekvens af ændrede skøn mv. indregnes løbende i de økonomiske redegø-
relser og opdaterede mellemfristede fremskrivninger og danner grundlag for den løbende 
tilrettelæggelse af den samlede finanspolitik for de enkelte år.  

Finanspolitiske styringsmål og skøn for de offentlige finanser 
I de kommende afsnit redegøres der for udviklingen i de offentlige finanser i 2015-2017. Der 
fokuseres på centrale styringsmål, herunder faktisk og strukturel saldo, samt de væsentlige 
komponenter i vurderingen af finanspolitikken, så som offentligt forbrug og investeringer, 
aktivitetsvirkninger og den offentlige gæld. Herudover følges der op på overholdelsen af 
udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner. Centrale nøgletal fremgår af tabel 6.2.  

Boks 6.2 

Olieprisudvikling, indtægter fra Nordsøen og isoleret betydning for den strukturelle saldo  

Olieprisudviklingen har betydning for statens indtægter fra aktiviteterne i Nordsøen. I Finansministeriets 

fremskrivninger baseres olieprisforudsætningerne både på den seneste tids udvikling i markedsforvent-

ningerne til olieprisen samt relevant information om forventet udbud og prisudvikling på længere sigt. 

Olieprisforudsætningerne er siden Danmarks Konvergensprogram 2013, der lå til grund for førstegangs-

fastsættelsen af udgiftslofterne for 2014-2017, løbende blevet nedjusteret, jf. figur a. Det skal ikke mindst 

ses i sammenhæng med det betydelige dyk i oliepriserne i andet halvår af 2014, jf. boks 2.2 i Danmarks 

Konvergensprogram 2015.  

 

Samlet set har de ændrede forventninger til olieprisudviklingen mv. betydet, at det strukturelle provenu fra 

nordsøindtægterne er nedjusteret med godt ½ pct. af BNP i 2017, jf. figur b. Heraf kan ca. 0,1 pct. af BNP 

henføres til lavere forventede indtægter fra Nordsøen siden septembervurderingen, hvilket navnlig afspejler 

en ny langsigtet prognose fra Det Internationale Energiagentur.    

Figur a 

Sammenligning af olieprisforudsætninger 

på tværs af fremskrivninger 

 

Figur b 

Ændring af strukturelt nordsøprovenu i 

forhold til KP13 

 

 

Kilde: Danmarks Konvergensprogram 2013-2015, Opdateret 2020-forløb, september 2015 og egne 
beregninger.  
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Tabel 6.2  

Nøgletal for de offentlige finanser 

 2014 2015 2016 2017 

Pct. af BNP     

Udgiftstryk1) 54,8 54,4 53,0 51,8 

Offentligt forbrug 26,3 26,2 25,9 25,4 

Indkomstoverførsler 17,9 17,6 17,5 17,2 

Øvrige udgifter 10,6 10,6 9,6 9,2 

     

Indtægtstryk1) 56,3 52,3 50,1 49,8 

Skattetryk 50,3 46,7 44,8 44,5 

Øvrige indtægter 6,0 5,6 5,4 5,3 

     

Faktisk offentlig saldo 1,5 -2,0 -2,8 -2,0 

Strukturel offentlig saldo -0,9 -0,7 -0,4 -0,4 

     

Aktivitetsvirkning af finanspolitikken     

Bidrag til BNP-vækst i alt (flerårig virkning i pct.)2) - 0,0 -0,3 -0,4 

- Heraf etårig finanseffekt (pct.) - 0,0 -0,1 -0,2 

     

Offentlig ØMU-gæld (pct. af BNP) 44,6 39,9 38,4 39,1 

Offentlig nettogæld (pct. af BNP) 3,6 5,5 8,1 9,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Opgørelsen af de offentlige udgifter og indtægter (som andel af BNP) afviger fra Danmarks Sta-
tistiks opgørelse. Udgifts- og indtægtstrykket er således beregnet inkl. afskrivninger og med de 
samlede udgifter til det offentlige forbrug (netto) henført til udgiftssiden. På den baggrund afvi-
ger udgifts- og indtægtstrykket definitorisk fra Danmarks Statistiks opgørelse. 

2) Aktivitetsvirkningerne er opgjort som virkningerne af finanspolitikken fra og med 2015. Ud-
gangspunktet for beregningerne er således 2014, hvor niveauet for offentligt forbrug og offentli-
ge investeringer var høje i et historisk perspektiv. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

6.2 Den faktiske offentlige saldo  
 
Den faktiske offentlige saldo viser den offentlige sektors over- eller underskud og opgøres 
som forskellen mellem de offentlige indtægter og de offentlige udgifter. Den offentlige sektor 
er afgrænset som stat, kommuner, regioner, a-kasser og Lønmodtagernes Garantifond.  
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Det er et vigtigt hensyn i tilrettelæggelsen af finanspolitikken at holde den faktiske saldo 
inden for rammerne af underskudsgrænsen på 3 pct. af BNP i EU's Stabilitets- og Vækst-
pagt.1 Den faktiske offentlige saldo påvirkes blandt andet betydeligt af konjunkturudviklingen 
og midlertidige udsving i indtægterne fra pensionsafkastskat mv. Udsvingene i den faktiske 
offentlige saldo kan således i vid udstrækning tilskrives forhold, som ikke er udtryk for en 
ændring i den førte finanspolitik. Blandt andet derfor tilrettelægges finanspolitikken primært 
med baggrund i vurderingen af den strukturelle saldo.  

Tabel 6.3 

Oversigt over den offentlige saldo  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Offentlig saldo, pct. af BNP -3,5 -1,1 1,5 -2,0 -2,8 -2,0 

Offentlig saldo, mia. kr.  -66,1 -20,4 28,5 -39,8 -56,6 -41,7 
 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Med udgangspunkt i den aktuelle vurdering af konjunktursituationen og forudsætningerne om 
den økonomiske politik skønnes et offentligt underskud på 2,0 pct. af BNP i 2015 og 2,8 pct. 
af BNP i 2016, jf. tabel 6.3. Der er således i hele prognoseperioden udsigt til, at den faktiske 
offentlige saldo holder sig inden for rammerne i Stabilitets- og Vækstpagten, om end der kun 
er en begrænset margin på ca. ¼ pct. af BNP til EU’s grænse for det faktiske underskud på 3 
pct. af BNP i 2016. I takt med den forventede fremgang i økonomien skønnes det offentlige 
underskud at blive reduceret til 2,0 pct. af BNP i 2017. 

 

1 I henhold til EU's Stabilitets- og Vækstpagt må de enkelte medlemslandes underskud på den faktiske offentlige 
saldo ikke overskride 3 pct. af BNP Hvis det offentlige underskud overstiger 3 pct. af BNP, vil det pågældende 
medlemsland kunne modtage en EU-henstilling om at nedbringe det offentlige underskud inden for en given frist 
med et fastsat stramningskrav, medmindre overskridelsen anses for at være midlertidig og begrænset. 

Figur 6.3  

Faktisk saldo med og uden midlertidige forhold i 2013-2017 
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Anm.: Se tabel 6.4. 
Kilde: Egne beregninger.  
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Det større skønnede faktiske offentlige underskud i 2016 sammenlignet med 2015 – trods 
fremgang i BNP og beskæftigelse – afspejler, at den offentlige saldo i 2015 er påvirket af 
midlertidige indtægter. Med Pensionspakken blev muligheden for at omlægge kapitalpensio-
ner forlænget til 2015, og samtidig har personer over 60 år kunnet få udbetalt eller omlagt 
opsparede midler i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) med en skatterabat. De samlede ind-
tægter herfra skønnes i den aktuelle vurdering at udgøre 28 mia. kr. svarende til ca. 1,4 pct. 
af BNP i 2015, jf. tabel 6.4.  

I modsat retning trækker, at der i den aktuelle vurdering er indregnet en ekstraordinær ned- 
og afskrivning af skatte- og afgiftsrestancer, som svækker den faktiske offentlige saldo med 
ca. 6¾ mia. kr. i 2015. Eksklusive disse forhold skønnes et offentligt underskud på ca. 3 pct. 
af BNP i 2015, jf. figur 6.3. Nedskrivningen skal ses i sammenhæng med en ændret behand-
ling af offentlige skatte- og afgiftsrestancer i nationalregnskabet. Fremadrettet opgøres borg-
ernes og virksomhedernes skatte- og afgiftsrestancer ud fra, hvor meget det reelt vurderes 
realistisk at kunne inddrive, jf. også boks 1.1. 

Tabel 6.4 

Midlertidige forhold, der påvirker den faktiske offentlige saldo i 2013-20171) 

Mia. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 

Engangsindtægter fra omlægning af kapitalpensionsordning 29¼ 58¾ 18 - - 

Fremrykkede ordinære indtægter fra kapitalpensionsafgiften2)
5¼  2¼ -1½ -1½ -1½ 

Engangsindtægter fra fremrykket beskatning af indestående i LD - - 10¼ - - 

Omtegning af gennemsnitsrenteprodukter3) 2 2 - - -1 

Ekstraordinær ned- og afskrivning af skatte- og afgiftsrestancer -64) -6¾4) -6¾ -¾ - 

I alt 30½ 56¼ 20 -2¼  -2½ 

I alt i pct. af BNP 1,6 2,9 1,0 -0,1 -0,1 

      

 
De overordnede forudsætninger for skønnene i indeværende vurdering er beskrevet i boks 
6.3, og skønnene for de offentlige udgifter og indtægter er nærmere beskrevet i bilag 6.1. 

1) De viste forhold er primært af engangskarakter og dermed neutrale for den strukturelle saldo med 
undtagelse af en afskrivning af skatterestancer på 2 mia. kr. i 2016 (fordelt med ¾ mia. kr. årligt i 2014-
2016).  

2) Antages ligeligt fremrykket fra 2015-2019.  
3) I forbindelse med at visse pensionsselskaber omtegner gennemsnitsrenteprodukter til markedsrente-

produkter, kan der opstå en tidsmæssig forskydning i forhold til PAL-provenuet. 
4) I Danmarks Statistiks opgørelse indgår aktuelt nedskrivning på 5 mia. kr. i både 2013 og 2014, jf. boks 

1.1.  
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Ændring af skønnene for den faktiske saldo i 2015-2016  
I forhold til vurderingen i september er skønnene for den faktiske offentlige saldo forbedret 
med ca. 20½ mia. kr. i 2015 og omtrent uændret i 2016, jf. tabel 6.5. Forbedringen af den 
faktiske offentlige saldo i 2015 afspejler navnlig højere forventede engangsindtægter fra 
omlægningen af kapitalpensioner samt et højere skønnet provenu fra pensionsafkastskatten.  

Det skønnede provenu fra pensionsafkastskatten er opjusteret med ca. 9½ mia. kr. i 2015 og 
nedjusteret med ca. 1¼ mia. kr. i 2016 sammenlignet med skønnet i september. De ændrede 
skøn afspejler ændrede forudsætninger om renter og aktiekurser, herunder en lavere forven-
tet rentestigning i løbet af 2015 og højere aktiekurser ultimo 2015 end lagt til grund i septem-
ber. 

Baseret på indbetalinger i årets første 11 måneder vurderes engangsindtægterne fra omlæg-
ningen af kapitalpensioner i 2015 at blive 12 mia. kr. højere end tidligere forudsat. Engangs-
indtægterne, der kan henføres til en forlængelse af muligheden for at omlægge kapitalpensi-
oner i medfør af Pensionspakken (oktober 2014), forventes således at udgøre 18 mia. kr. i 
2015. Engangsindtægterne fra fremrykket beskatning af indestående i LD forventes samtidig 
at være ca. 1¼ mia. kr. højere end tidligere forudsat. Samlet set skønnes Pensionspakken at 
indebære midlertidige indtægter på 28 mia. kr. i 2015. Der er tale om fremrykning af fremtidi-
ge indtægter, således at der i de kommende år vil være en længere periode, hvor saldoen er 
forværret i forhold til, hvad den ville have været uden indgrebet.     

Boks 6.3 

Forudsætninger for skønnene i Økonomisk Redegørelse, december 2015 

Den aktuelle vurdering af den offentlige saldo i 2015-2017 er baseret på det opdaterede konjunkturgrund-

lag, som beskrevet i kapitel 1-5. 

 

Skønnet for den offentlige saldo i 2015 er herudover baseret på finansloven for 2015, ministeriernes 

udgiftsopfølgning for statens udgifter frem til og med september 2015, kommunernes og regionernes 

budgetter for 2015 og foreløbige regnskabsoplysninger om kommunernes og regionernes udgifter frem til  

3. kvartal 2015. Hertil kommer virkningen af Pensionspakken, Aftaler om Vækstpakke 2014 og Forlig om 

reform af beskæftigelsesindsatsen samt den udmeldte dispositionsbegrænsning på statens område. 

Skønnet for 2015 afspejler endvidere den indgåede aftale om en ny BoligJobordning og en reduktion af 

udviklingsbistanden i 2015.    

 

For 2016 er forudsætningerne om finanspolitikken baseret på finansloven for 2016 samt kommunernes og 

regionernes budgetter for 2016. Finansloven for 2016 indeholder nye udgiftsskøn for en række aktivitets-

afhængige bevillinger, herunder højere udgiftsskøn på asylområdet i lyset af et højere forventet indrejsetal i 

2016. Finanspolitikken i 2016 er fastlagt inden for rammerne af budgetloven og forslaget til udgiftslofter. 

 

For 2017 er skønnene for de offentlige finanser blandt andet baseret på de dele af finansloven for 2016, der 

bærer med over i 2017, samt beregningstekniske forudsætninger om udgangspunktet for det offentlige 

forbrug og de offentlige investeringer mv. i 2017 fra det seneste mellemfristede 2020-forløb fra september.    
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Siden vurderingen i september er de skønnede indtægter fra personskat og selskabsskat 
opjusteret i både 2015 og 2016, mens indtægterne fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen er 
nedjusteret i begge år.  

Indtægterne fra personskatter (inkl. arbejdsmarkedsbidrag) er opjusteret med ¼ mia. kr. i 
2015 og 2 mia. kr. i 2016 i forhold til skønnet i september. Opjusteringen i 2016 skal blandt 
andet ses i lyset af annulleringen af forslaget om formueskattekurs og en justering af Bolig-
Jobordningen, der indgår som en del af de samlede omprioriteringer i forbindelse med finans-
lovsaftalen for 2016.     

De skønnede indtægter fra selskabsskat er opjusteret med 1½-1¾ mia. kr. i 2015-2016. 
Opjusteringen skal ses i lyset af, at nye oplysninger om selskabernes indberetninger vedrø-
rende 2015 peger på forventede merindtægter i 2015. De forventede merindtægter i 2015 
bærer med over i 2016.  

Nordsøindtægterne er nedjusteret med ca. ½ mia. kr. i 2015 og ca. 2 mia. kr. i 2016. Nedju-
steringen skal ses i lyset af en lavere skønnet oliepris (opgjort i danske kroner) i forlængelse 
af Det Internationale Energiagenturs (IEA) seneste prognose fra november 2015. 

Tabel 6.5 

Ændrede skøn for den offentlige saldo i 2015-2016 i forhold til septembervurderingen 

Mia. kr.  2015 2016 

Ændring af skøn for den offentlige saldo, mia. kr.  19,8 0,1 

Heraf    

- Pensionsafkastskat  9,6 -1,3 

- Engangsindtægter i forbindelse med Pensionspakken (oktober 2014)  13,3  - 

- Personskatter mv. (inkl. arbejdsmarkedsbidrag)  0,3 1,9 

- Nordsøindtægter (inkl. udbytter fra Nordsøfonden)  -0,6 -1,9 

- Selskabsskat (ikke kulbrinteskattepligtige)  1,5 1,7 

- Moms  0,0 -1,1 

- Offentligt forbrug    2,0 0,1 

- Offentlige investeringer  -2,0 -0,3 

- Øvrige udgifter og indtægter (residual)  -4,3 1,0 

  

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 i form af højere udgifter.  

Kilde: Egne beregninger. 

På udgiftssiden er de skønnede udgifter til offentligt forbrug og offentlige investeringer samlet 
set omtrent uændrede i 2015 og 2016 sammenlignet med skønnet i september. I 2015 er der 
som følge af den statslige udgiftsopfølgning 3 og foreløbige oplysninger om de kommunale 
og regionale regnskaber for 1.-3. kvartal 2015 indregnet forventede mindreudgifter til offent-
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ligt forbrug på 2 mia. kr., mens udgifterne til offentlige investeringer er opjusteret tilsvarende. 
Skønnene for det offentlige forbrug og investeringer er nærmere beskrevet i afsnit 6.5. 

En række øvrige udgifts- og indtægtsposter svækker samlet set den faktiske offentlige saldo 
med ca. 4¼ mia. kr. i 2015. Det dækker blandt andet over nedskrivningen af skatte- og af-
giftsrestancer, der svækker den faktiske offentlige saldo med 6¾ mia. kr. i 2015, jf. også 
ovenfor. I modsat retning trækker en nedjustering af udgifterne til indkomstoverførsler i 2015 
samt lavere forventede udgifter til EU-bidrag i 2015 mv. 
 

6.3 Den strukturelle offentlige saldo 
 
Den strukturelle saldo er et beregnet mål for den underliggende stilling på de offentlige finan-
ser ved den givne finanspolitik og har gennem en årrække været det centrale styringsinstru-
ment i tilrettelæggelsen af finanspolitikken. Med budgetloven er den strukturelle saldos rolle i 
planlægningen af finanspolitikken blevet formaliseret.  

Balancekravet i budgetloven indebærer, at den strukturelle saldo ved fremsættelsen af fi-
nanslovforslaget for et givet finansår højst må udvise et underskud på 0,5 pct. af BNP – med 
mindre der foreligger exceptionelle omstændigheder. Der kan ikke i perioden efter fremlæg-
gelsen af finanslovforslaget gennemføres politiske beslutninger, herunder fx nye initiativer, 
som svækker den strukturelle saldo ud over underskudsgrænsen. 

Budgetloven trådte i kraft med virkning fra 2014, og finanspolitikken blev både for 2014 og 
2015 tilrettelagt inden for rammerne af budgetloven – dvs. med skøn på maksimalt 0,5 pct. af 
BNP med de skøn og forudsætninger, der lå til grund på tidspunktet for finanslovforslagene, 
jf. figur 6.4. I efterfølgende vurderinger er den strukturelle saldo imidlertid blevet forværret og 
skønnes aktuelt til -0,9 pct. af BNP i 2014 og -0,7 pct. af BNP i 2015. Det skal ses i sammen-
hæng med fremskrivningsusikkerhed på indtægtssiden, herunder for personskatterne og 
statens indtægter fra Nordsøen. 

I 2016 skønnes underskuddet på den strukturelle saldo at udgøre 0,4 pct. af BNP på linje 
med vurderingen i september. Det skal ses i sammenhæng med, at finanslovsaftalen for 
2016 fastholder den styrkelse af de offentlige finanser, der var prioriteret på regeringens fulde 
finanslovforslag i september. Det er afstemt med konjunktursituationen og hensynet til at 
understøtte, at de strukturelle underskud gradvist mindskes mod balance i 2020. 

Nye oplysninger om blandt andet olieprisudviklingen har siden septembervurderingen betydet 
en umiddelbar svækkelse af den strukturelle saldo i 2017. Uden modgående tiltag ville det 
strukturelle underskud således alt andet lige være blevet forøget til 0,5 pct. af BNP. For at 
understøtte fortsat afstand til budgetlovens underskudsgrænse og en finanspolitik, som er 
afstemt med konjunktursituationen, er der indarbejdet en beregningsteknisk reduktion i det 
offentlige forbrug på 2 mia. kr. i 2017. Dermed nedbringes det strukturelle underskud til 0,4 
pct. af BNP, hvilket svarer til skønnet i den seneste mellemfristede fremskrivning. Det er 
centralt, at finanspolitikken i de kommende år tilrettelægges, så målet om balance i 2020 
indfries.   
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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 en række andre midlertidige 
forhold, herunder de ofte store fluktuationer i indtægterne fra pensionsafkastskatten og Nord-
søen. Den strukturelle saldo i et givet år er dermed et skøn for, hvor stort det offentlige over- 
eller underskud ville have været i en normal situation, dvs. en situation, hvor den økonomiske 
aktivitet hverken er særskilt høj eller lav, og hvor de offentlige finanser samtidig ikke påvirkes 
af andre midlertidige forhold.  

Det strukturelle underskud på 0,4 pct. af BNP i 2016 beregnes eksempelvis med udgangs-
punkt i det skønnede faktiske underskud på 2,8 pct. af BNP, jf. tabel 6.6 (pkt. 1). Da de aktu-
elle konjunkturer (målt ved et sammenvejet output- og beskæftigelsesgab) er svagere end i 
en normalsituation, skal den faktiske saldo korrigeres for den svækkelse, som de svagere 
konjunkturer medfører. Den beregnede svækkelse af saldoen som følge af konjunkturerne 
udgør ca. 1,0 pct. af BNP (pkt. 2). Den negative effekt fra konjunkturerne er lavere i 2016 end 
i 2015, hvilket skyldes, at både beskæftigelse og produktion er i fremgang og dermed bidra-
ger mindre negativt til de offentlige finanser. Herudover er den faktiske offentlige saldo korri-
geret for udsving i en række særlige poster (pkt. 3-8), hvor nordsøindtægterne, pensionsaf-
kastskatten, provenuet fra selskabsskat og registreringsafgift mv. samlet set vurderes at ligge 
ca. 1,3 pct. af BNP under det strukturelle niveau i 2016. Det er især drevet af lave faktiske 
niveauer for nordsøindtægterne og pensionsafkastskatten, jf. figur 6.5-figur 6.10. 

Herudover korrigeres der for øvrige forhold (pkt. 9), som navnlig skal ses i lyset af, at der i 
nogle år kan være engangsforhold, dvs. særlige forhold af ikke-tilbagevendende karakter, 
som påvirker den faktiske saldo uden at have særlig betydning for det finanspolitiske råde-
rum. Det gælder eksempelvis engangsindtægterne i 2015 på 28 mia. kr. afledt af Pensions-
pakken. 

Figur 6.4 

Udviklingen i strukturel saldo på tværs af vurderinger 

 

Kilde: Økonomisk redegørelse, august 2013-15, Opdateret 2020-forløb, september 2015 og egne bereg-
ninger. 
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Tabel 6.6  

Fra faktisk til strukturel saldo  

 2014 2015 2016 2017 

Pct. af BNP        

1. Faktisk saldo 1,5 -2,0 -2,8 -2,0 

Heraf bidrag til den faktiske saldo fra:         

2. Konjunkturgab -1,7 -1,4 -1,0 -0,7 

3. Selskabsskat1)  -0,1 0,0 0,0 0,0 

4. Registreringsafgift  -0,1 0,0 0,0 0,0 

5. Pensionsafkastskat 1,7 -0,1 -0,4 -0,4 

6. Nordsøindtægter2) -0,3 -0,7 -0,7 -0,3 

7. Nettorentebetalinger og udbytter1) 0,2 -0,2 0,0 0,0 

8. Specielle budgetposter3) -0,5 -0,1 -0,2 0,0 

9. Øvrige forhold4) 3,2 1,3 -0,1 -0,1 

10. Strukturel saldo (1-2-3-4-5-6-7-8-9)5) -0,9 -0,7 -0,4 -0,4 

     

Memopost: Sammenvejet konjunkturgab -2,2 -1,8 -1,4 -1,0 
 

1) Ekskl. indtægter vedr. nordsøaktiviteter. 
2) Det strukturelle niveau for indtægterne fra nordsøaktiviteterne er beregnet som et syvårs 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 negativ svarende til 0,22 pct. af BNP frem til 2015 i forhold til 2020-forløbet. For 2016 er 
den varige virkning negativ svarende til 0,15 pct. af BNP i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 
2014, hvor det strukturelle provenu blev genberegnet som følge af, at 2016 overgik fra at være mel-
lemfristet år til konjunkturår. De negative varige virkninger kan henføres til revisioner af prognoser-
ne for olieprisudviklingen. 

3) Indeholder diverse drifts- og kapitaloverførsler (netto) samt korrektion for ekstraordinære ned- og 
afskrivninger af skatterestancer i 2015 på ca. 18 mia. kr. fordelt over 2013-2015. 

4) Indeholder korrektion for PSO-afgiften, forskelle i tilsagnsniveau og afløb for udviklingsbistanden. 
Herudover korrigeres der for følgende engangsforhold: Engangsindtægter på hhv. 29¼ mia. kr. i 
2013 og 58¾ mia. kr. i 2014 afledt af muligheden for at omlægge eksisterende kapitalpensioner. En-
gangsindtægter på ca. 28 mia. kr. i 2015 afledt af Pensionspakken fra oktober 2014. Afledt af skattera-
batten vedrørende omlægning af eksisterende kapitalpensioner anslås de ordinære indtægter at være 
fremrykket med hhv. godt 5 mia. kr. i 2013 og godt 2 mia. kr. i 2014 fra perioden 2015-2019. Her-
udover korrigeres der for ændret indfasning af EU-rabatten mellem 2015 og 2016 svarende til kor-
rektionen af udgiftslofterne. Øvrige forhold indeholder også en omregning af strukturel saldo i pct. 
af faktisk BNP til pct. af strukturelt BNP. I 2014 er der desuden korrigeret for nye oplysninger om 
de offentlige indtægter, som endnu ikke vurderes afspejlet i Danmarks Statistiks opgørelse af den 
faktiske offentlige saldo i 2014.   

5) Strukturel saldo opgjort i pct. af strukturelt BNP.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Figur 6.5 
Selskabsskat (ekskl. kulbrinteskat mv.) 
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Figur 6.6 
Registreringsafgift 
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Figur 6.7 

Pensionsafkastskat  
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Figur 6.8 

Nordsøindtægter (inkl. udbytter fra  

Nordsøfonden) 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

00 02 04 06 08 10 12 14 16

Faktisk Strukturelt

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

Figur 6.9 

Nettorenter og udbytter 
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Figur 6.10  

Specielle budgetposter 
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Kilde: Egne beregninger. 
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År til år-ændring i den strukturelle saldo 
Finanspolitikken tilrettelægges som nævnt primært med afsæt i den strukturelle saldo, som 
er behæftet med betydeligt mindre skønsusikkerhed end den faktiske saldo. Det skyldes, at 
den faktiske saldo påvirkes af en række midlertidige udsving, jf. afsnit 6.2. Den strukturelle 
saldo renses for disse midlertidige forhold, der påvirker den faktiske saldo, og er derfor et 
mere robust mål for den underliggende stilling på de offentlige finanser.  

Der er dog fortsat en vis usikkerhed forbundet med både niveauet for den strukturelle saldo i 
et givet år og ændringen i den strukturelle saldo fra år til år. For yderligere at understøtte 
beregningerne af den strukturelle saldo udarbejdes der en skønsmæssig dekomponering af 
år til år-ændringerne i den strukturelle saldo baseret på separate ”bottom-up”-bidrag til udvik-
lingen i den strukturelle saldo. De beregnede bottom-up-bidrag omfatter navnlig bidrag fra 
ændringer i finanspolitikken (baseret på de direkte provenuer, der indgår i beregningen af 
finanseffekten) og ændringer i de strukturelle provenuer fra de særlige poster.  

Tabel 6.7 

År til år-ændring i den strukturelle offentlige saldo  

Pct. af BNP 2014 2015 2016 2017 

Strukturel saldo -0,9 -0,7 -0,4 -0,4 

Ændring i strukturel saldo  0,2 0,3 0,0 

        

Bidrag til ændring:        

Provenuer fra finanspolitikken1)  0,4 0,3 0,6 

Strukturel beskæftigelse  0,2 0,1 0,1 

Pensionsafkastskat  0,0 0,0 0,0 

Nordsøindtægter  -0,1 -0,1 -0,3 

Nettorentebetalinger  0,0 0,0 -0,1 

Specielle budgetposter  0,0 0,0 0,0 

Strukturel produktivitetsvækst2)  -0,2 -0,1 0,0 

Andre forhold (residual)3)  -0,1 0,1 -0,3 
 

1) Baseret på de direkte provenuer til finanseffektberegningen, dog er de skattepligtige indkomstover-
førsler 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 2015-2016 er den underliggende produktivitetsvækst imidlertid la-
vere. Opgjort i forhold til den underliggende produktivitetsvækst svarer provenuvirkningerne af fi-
nanspolitikken til 0,2 pct. af BNP i både 2015 og 2016 og til 0,6 pct. af BNP i 2017. 

3) Kan blandt andet afspejle ændringer i efterspørgselssammensætningen, forskydninger i pensionsind- 
og udbetalinger samt husholdningernes nettokapitalindkomster mv. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Den strukturelle saldo skønnes forbedret fra 2014 til 2015 med 0,2 pct. af BNP og med 
yderligere 0,3 pct. af BNP fra 2015 til 2016, jf. tabel 6.7. Det afspejler i begge tilfælde en 
stramning af finanspolitikken målt ved de direkte provenuer, som skal ses i sammenhæng 
med en begyndende normalisering af finanspolitikken fra et lempeligt udgangspunkt. Hertil 
kommer et positivt bidrag fra en stigende strukturel beskæftigelse. I modsat retning trækker 
aftagende nordsøindtægter og en lav underliggende produktivitetsudvikling. 

Fra 2016 til 2017 er den strukturelle saldo uændret på 0,4 pct. af BNP. Udviklingen i finans-
politikken tilsiger en forbedring af den strukturelle saldo med 0,6 pct. af BNP, hvilket blandt 
andet skal ses i sammenhæng med et lavere niveau for udgifter til indkomstoverførsler til 
husholdningerne som følge af mindreregulering af de satsregulerede overførsler (2016 til 
2023) som led i Aftale om en skattereform fra 2012 og en generel normalisering af finans-
politikken for at understøtte afstand til budgetlovens grænse, herunder den beregningstekni-
ske reduktion i det offentlige forbrug på 2 mia. kr. i 2017. Et betydeligt aftagende nordsøpro-
venu trækker isoleret set i retning af en svækkelse, men modsvarer dog ikke hele bidraget fra 
finanspolitikken. 
 

6.4 Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner  
 
Med budgetloven er der fra og med 2014 indført bindende udgiftslofter for stat, kommuner og 
regioner. Udgiftslofterne skal understøtte, at de offentlige finanser udvikler sig i overens-
stemmelse med de finanspolitiske mål, og at udgifterne holder sig inden for de planlagte 
rammer. Udgiftslofterne fastlægger en øvre grænse for de omfattede udgifter i en periode på 
fire år fra det aktuelle år. Således fastlægges udgiftsloftet for 2019 i år, mens udgiftsloftet for 
2020 fastlægges næste år.   

Udgiftslofterne forventes overholdt i 2015 
De statslige udgiftslofter i 2015 er forventet overholdt i forbindelse med de forudgående ud-
giftskontroller i maj og september. Den efterfølgende udgiftskontrol i staten foretages senest 
ved udgangen af 1. kvartal 2016 på baggrund af de endelige regnskabstal for de loftbelagte 
statslige udgifter. 

På baggrund af de aktuelle skøn for de statslige udgifter omfattet af de to statslige dellofter 
forventes udgiftslofterne fortsat at være overholdt i 2015, jf. tabel 6.8. Skønnene for såvel 
udgifterne under det statslige delloft for driftsudgifter som det statslige delloft for indkomst-
overførsler er nedjusteret i forhold til vurderingen i september, jf. nedenfor. 

De aktuelle skøn for udgifterne under det statslige delloft for driftsudgifter ligger ca. 6¼ mia. 
kr. under det fastsatte udgiftsloft. Skønnet for udgifterne under det statslige delloft for ind-
komstoverførsler er ligeledes ca. 6¼ mia. kr. lavere end udgiftsloftet.2 

 

2 Det bemærkes, at udgiftslofterne for 2015 vil blive korrigeret som følge af tillægsbevillingsloven for 2015 i 
forbindelse med den endelige vurdering af udgiftsoverholdelse i 2015. 
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På baggrund af de kommunale budgetter for 2015 og foreløbige regnskabsoplysninger om 
udgifterne i kommuner og regioner i 1.-3. kvartal 2015 vurderes det kommunale og de regio-
nale udgiftslofter ligeledes at være overholdt i 2015. 

 

Budgetterne for 2016 er i tråd med udgiftslofterne for 2016-2019 
På finansloven for 2016 er udgifterne under det statslige delloft for driftsudgifter i 2016 bud-
getteret svarende til det gældende udgiftsloft, jf. tabel 6.9. Udgifterne under det statslige 
delloft for indkomstoverførsler er på finansloven for 2016 budgetteret til 254¼ mia. kr., hvilket 
er ca. 3 mia. kr. lavere end udgiftsloftet.  

En foreløbig opgørelse af de kommunale budgetter for 2016 viser, at kommunerne budgette-
rer med serviceudgifter, der ligger knap 0,2 mia. kr. under det fastsatte udgiftsloft. Kommu-
nerne planlægger samtidig at afholde anlægsudgifter for knap 0,2 mia. kr. mere end aftalt. 
Kommunernes budgetter er dermed samlet set inden for rammerne af den indgåede økono-
miaftale for 2016 og det kommunale udgiftsloft i 2016. 

Med afsæt i oplysninger om regionernes foreløbige budgetter for 2016 vurderes de regionale 
udgiftslofter i 2016 også at være overholdt. 

Tabel 6.8 

Loftbelagte udgifter i 2015 

 

 Statslige dellofter Kommunalt loft Regionale dellofter 

Mia. kr. (2015-priser) 
Driftsudgifter

Indkomst-
overførsler Driftsudgifter

Sundheds-
udgifter

Udviklings-
opgaver 

Loft 189,01) 257,6 234,7 104,7 3,0 

Budget 189,8 254,1 234,5 104,92) 3,0 

Skøn i december 2015 182,7 251,4 - - - 

 

Anm.: De kommunale og regionale udgiftslofter vil blive korrigeret i lyset af en ændret opgavefordeling 
mellem stat og regioner mv., og opfølgningen på udgiftslofterne vil tage udgangspunkt i de korrige-
rede udgiftslofter. De statslige udgiftslofter for 2015 vil blive korrigeret som følge af tillægsbevil-
lingsloven for 2015 i forbindelse med den endelige vurdering af udgiftsoverholdelse i 2015. 

1) Det statslige delloft for driftsudgifter i 2015 er i forbindelse med lovforslaget om ændrede udgiftslof-
ter i september nedsat svarende til virkningen af den indgåede aftale om en ny BoligJobordning. 

2) De budgetterede udgifter under det regionale delloft for sundhedsudgifter inkluderer godt 200 mio. 
kr. til løft af psykiatrien med satspuljeaftalen for 2015-2018, der blev indgået i juni 2014 efter indgå-
elsen af økonomiaftalen for 2015.  
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Den flerårige budgettering på finansloven for 2016 viser, at de budgetterede udgifter under 
det statslige delloft for indkomstoverførsler også i 2017-2019 er lavere end udgiftslofterne, 
som de fremgår af finansloven for 2016, jf. tabel 6.10.  

I perioden 2014-2017, som er omfattet af førstegangsfastsættelsen af udgiftslofter (juni 
2013), forventes de statslige udgifter under delloftet for indkomstoverførsler at være ca. 3-6 
mia. kr. lavere end udgiftsloftet. Heraf var der ved fastlæggelsen af lofterne afsat en buffer på 
1 mia. kr. til mulige udsving i de lovbestemte overførselsindkomster. Udsvingsbufferen blev 
øget til 5 mia. kr. i forbindelse med loftfastsættelsen for 2018 (august 2014). Budgetteringen 
på finansloven for 2016 indebærer aktuelt, at en del af den indlagte udsvingsbuffer på 5 mia. 
kr. udnyttes i 2018 og 2019. 

I henhold til budgetloven skal udgiftslofterne lægges til grund for budgetteringen af finanslov-
forslaget. Det fremgår desuden af lovbemærkningerne, at budgetteringen i både finansåret 
og budgetoverslagsårene skal være inden for de gældende udgiftslofter. Eventuelle merud-
gifter, der indebærer en overskridelse af udgiftslofterne i den fireårige budgetteringsperiode, 
vil således skulle redresseres i forbindelse med fremsættelsen af kommende finanslov-
forslag. 

Det bemærkes, at udgifterne under det statslige delloft for indkomstoverførsler omfatter en 
lang række lovbundne udgifter, der er afhængige af den skønnede aktivitet. Det betyder, at 
der er større usikkerhed knyttet til udgiftsudviklingen, samt at mulighederne for løbende at 
korrigere udgiftsudviklingen er mere begrænsede. 

Tabel 6.9 

Loftbelagte udgifter i 2016 

 Statslige dellofter Kommunalt loft Regionale dellofter 

Mia. kr. (2016-priser) 
Driftsudgifter

Indkomst-
overførsler Driftsudgifter

Sundheds-
udgifter

Udviklings-
opgaver 

Loft 182,2 257,4 237,4 107,4 3,0 

FL16 og kommunale og 
regionale budgetter 182,2 254,3 237,2 107,4 3,0 

 

Tabel 6.10 

Statsligt delloft for indkomstoverførsler  

Mia. kr. (2016-priser) 2016 2017 2018 2019 

Statsligt delloft for indkomstoverførsler på FL16 257,4 257,5 254,5 252,6 

Budgetterede udgifter på FL16 254,3 253,8 252,0 249,1 

Forskel -3,1 -3,7 -2,5 -3,5 

- heraf afsat udsvingsbuffer -1,0 -1,0 -5,0 -5,0 

 

Kilde: Finansloven for 2016 og Skatteministeriets skøn for udgifterne til børnefamilieydelse. 
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I forbindelse med finansloven for 2016 er der fremsat ændringsforslag til lovforslagene om 
udgiftslofter i 2016-2019. Ændringsforslagene afspejler korrektioner af det statslige delloft for 
driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler i lyset af den samlede aftale om 
finansloven for 2016 og øvrige tiltag. En nærmere gennemgang af ændringsforslagene ved-
rørende udgiftslofter for 2016-2019 fremgår af bilag 6.2. De kommunale og regionale lofter vil 
blive korrigeret i forbindelse med bloktilskudsaktstykket for 2017 (juni 2016). 

For at fastholde et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP i 2017 er der i den aktuelle vurde-
ring indregnet en beregningsteknisk nedjustering af det offentlige forbrug på 2 mia. kr. i 2017, 
svarende til en beregningsteknisk forudsat mindredisponering under det statslige delloft for 
driftsudgifter i 2017. Finanspolitikken i 2017 vil blive fastlagt i løbet af 2016 med finansloven 
for 2017 og aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi i 2017. Tilrettelæggelsen af 
finanspolitikken i 2017 – herunder implikationerne for udnyttelsen af de gældende udgiftslof-
ter – vil tage afsæt i den samlede vurdering af den offentlige økonomi i 2017. 

Statslige udgifter i 2015 sammenlignet med september 
De aktuelle skøn for statens udgifter for 2015 er baseret på ministeriernes udgiftsopfølgning 3 
for 2015 fra oktober. Sammenlignet med septembervurderingen er der tale om en nedjuste-
ring af de skønnede loftsbelagte driftsudgifter på ca. 3½ mia. kr. i 2015, jf. tabel 6.11. Nedju-
steringen kan primært henføres til, at udviklingsbistanden er tilpasset til 0,73 pct. af BNI i 
2015 samt en markant nedjustering af skønnet for det danske EU-bidrag i 2015. Derudover 
er der siden september identificeret et generelt mindreforbrug på en række statslige driftsom-
råder. 

Det aktuelle skøn for de loftsbelagte statslige indkomstoverførsler i 2015 er ca. ½ mia. kr. 
lavere end skønnet i septembervurderingen. Udviklingen dækker over lavere skøn for udgif-
terne til blandt andet barselsdagpenge, SU-stipendier og driftsudgifter ved aktivering, mens 
opjusterede skøn for udgifter til fleksjob, folkepension og efterløn trækker i modsat retning. 



Kapitel 6 Offentlige finanser og finanspolitik 

 

Økonomisk Redegørelse · December 2015 
 

158 

6.5 Offentligt forbrug, beskæftigelse og investeringer 
 
Nedenfor redegøres der for opdaterede udgiftsskøn for det offentlige forbrug og investeringer 
baseret på en opfølgning på de offentlige budgetter i 2015 og 2016, herunder med afsæt i 
den indgåede finanslov for 2016. I 2017 tager skønnene afsæt i beregningstekniske forud-
sætninger om finanspolitikken. En overordnet gennemgang af udviklingen i de offentlige 
udgiftsposter kan findes i bilag 6.1.  

Moderat realvækst i det offentlige forbrug 
Det reale offentlige forbrug ventes at vokse med 0,8 pct. i både 2015 og 2016, mens der er 
skønnet et uændret realt offentligt forbrug i 2017, jf. figur 6.11. Det er relativt afdæmpet i 
forhold perioden 2000-2014, hvor det offentlige forbrug i gennemsnit er vokset med 1¼ pct. 
om året. Niveauet for det offentlige forbrug er dog fortsat højt i et historisk perspektiv, jf. figur 
6.12. I 2016 og 2017 påvirkes væksten i det offentlige forbrug blandt andet af de øgede 
asyludgifter, jf. nedenfor.  

Tabel 6.11 

Ændrede skøn for de loftbelagte statslige udgifter i 2015 

Mia. kr., årets priser  Ændring fra september 

Udgifter under delloftet for driftsudgifter i alt -3,4 

Undervisning og folkeoplysning -0,1 

Videregående uddannelser, forskning mv. -0,3 

Moms- og BNI-bidrag til EU -1,1 

Udviklingsbistand (jf. finanslovens § 6.3) -1,4 

Transportområdet, herunder veje, jernbaner og kollektiv trafik -0,1 

Skatteområdet -0,1 

Erhvervs- og vækstområdet -0,1 

Øvrige -0,2 

Udgifter under delloftet for indkomstoverførsler i alt -0,5 

Folkepension 0,1 

SU-stipendier  -0,2 

Førtidspension -0,1 

Efterløn  0,1 

Barselsdagpenge  -0,3 

Fleksjob 0,2 

Jobrotation  -0,1 

Driftsudgifter ved aktivering -0,1 

Seniorjob  -0,1 
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I 2015 skønnes de offentlige forbrugsudgifter at udgøre 520¼ mia. kr., hvilket er 2 mia. kr. 
lavere end skønnet i september, jf. tabel 6.12. Nedjusteringen skal ses i lyset af foreløbige 
regnskabsoplysninger frem til 3. kvartal 2015, som indikerer lavere forbrugsudgifter i stat og 
kommuner end hidtil forudsat. Nedjusteringen af de nominelle offentlige forbrugsudgifter i 
2015 mv. indebærer, at den skønnede realvækst i det offentlige forbrug reduceres fra 1,2 pct. 
til 0,8 pct. i 2015.  

Figur 6.11 

Realvækst i det offentlige forbrug 

 

Figur 6.12 

Offentligt forbrugsniveau 

 

Anm.: I figur 6.11 er realvæksten opgjort ved input-metoden i perioden 2008-2014.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Tabel 6.12 

Skøn for det offentlige forbrug 

 2015 2016 2017 

Realvækst (pct.)  

Septembervurdering 1,2 0,3 - 

Decembervurdering 0,8 0,8 0,0 

- Ændring ift. september (pct.-point) -0,4 0,5 - 

Mia. kr., årets priser   

Septembervurdering 522,2 531,1 - 

Decembervurdering 520,2 530,9 541,1 

- Ændring ift. september  -2,0 -0,2 - 
 

Anm.: Realvæksten i det offentlige forbrug er baseret på udviklingen i de nominelle forbrugsudgifter korri-
geret for løn- og prisudviklingen. Det forudsættes indtil videre ved skøn for realvæksten i det offent-
lige forbrug fra 2015 og frem, at der ikke er nogen forskel på opgørelsen ifølge den nye output-
metode i nationalregnskabet og den hidtidige input-metode.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Med afsæt i finansloven for 2016 og en status for de foreløbige kommunale og regionale 
budgetter for 2016 skønnes de nominelle offentlige forbrugsudgifter til knap 531 mia. kr. i 
2016. Det er omtrent uændret i forhold til septemberskønnet.  

 

Boks 6.4 

Virkning på det offentlige forbrug i 2016 og 2017 som følge af opjusteret asylskøn  

Udgifterne til asyl i 2016 er opjusteret sammenlignet med finanslovforslaget for 2016. Det afspejler, at Ud-

lændinge-, Integrations- og Boligministeriet har opjusteret prognosen for antallet af asylansøgere fra 15.000 

til 25.000 personer i 2016 samt et justeret skøn for sammensætningen af asylansøgere.  

 

De offentlige forbrugsudgifter er med afsæt heri opjusteret med 1½ mia. kr. i 2016 i forhold til vurderingen i 

september. Hovedparten af de samlede merudgifter til asyl finansieres ved omprioriteringer inden for udvik-

lingsbistanden, der ikke indgår i det offentlige forbrug. Det medfører isoleret set, at realvæksten i det offent-

lige forbrug øges med ca. 0,3 pct.-point i 2016 sammenlignet med det forudsatte på finanslovforslaget.  

 

I 2017 er der ikke udarbejdet en prognose for antallet af asylansøgere, der således er teknisk uændret i for-

hold til finanslovforslaget for 2016 (15.000). Dog medfører det ændrede skøn for antallet og sammensæt-

ningen af asylansøgere i 2016 afledte offentlige udgifter i 2017, som derfor beregningsteknisk er opjusteret 

med i størrelsesordenen 2 mia. kr. i 2017. Der er tale om en foreløbig og beregningsteknisk forudsætning, 

idet det ikke er muligt at udarbejde en prognose for antallet af asylansøgere mv. i 2017 på nuværende tids-

punkt. En væsentlig del af merudgifterne på asylområdet er omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter 

og vil – i overensstemmelse med normal praksis – i videst muligt omfang blive finansieret via omprioriterin-

ger inden for den samlede udviklingsbistand.  

 

Den nuværende beregningstekniske budgettering for 2017 er forbundet med stor usikkerhed og vil således 

kunne ændre sig betydeligt, både i forhold til udgiftsniveau og den forudsatte finansiering via omprioriterin-

ger inden for den samlede udviklingsbistand. Der vil blive udarbejdet et konkret skøn herfor i forbindelse 

med finanslovforslaget for 2017. 

 

Ovenstående indebærer, at det offentlige forbrug isoleret set opjusteres med i omegnen af 1¼ mia. kr. i 

2017 sammenlignet med det forudsatte i Opdateret 2020-forløb, september 2015. Den større opjustering af 

forbrugsudgifterne i 2016 end i 2017 – som følge af den reviderede asylbudgettering – medfører, at real-

væksten i det offentlige forbrug i 2017 bliver knap 0,1 pct.-point lavere, end den ellers ville have været.  

 

Hvis der korrigeres for de øgede udgifter til asyl sammenlignet med Opdateret 2020-forløb, september 2015 

skønnes realvæksten i det offentlige forbrug at udgøre 0,5 pct. i 2016 og 0,1 pct. i 2017, jf. tabel a.  

 

Tabel a 

Vækst i det offentlige forbrug med og uden øgede asyludgifter 

Realvækst, pct. 2016 2017 

Offentligt forbrug i december 2015 0,8 0,0 

Offentligt forbrug (ekskl. øgede asyludgifter) 0,5 0,1 
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Finansloven for 2016 er samlet set neutral for det offentlige forbrug i 2016 sammenlignet med 
vurderingen i september. Det afspejler modsatrettede forhold: 

• Aftale om finansloven for 2016 er omtrent neutral for det offentlige forbrug sammenlignet 
med septemberskønnet.  

• Opjusterede udgifter til asyl i 2016 indebærer, at det offentlige forbrug øges med 1½ mia. 
kr. i 2016 i forhold til finanslovforslaget, jf. boks 6.4. Det medfører isoleret set, at realvæk-
sten i det offentlige forbrug øges med ca. 0,3 pct.-point i 2016. 

• Omvendt trækker de øvrige tekniske ændringsforslag for 2016 i retning af lavere offentlige 
forbrugsudgifter i 2016. Det kan blandt andet henføres til lavere forventede driftsudgifter til 
aktivering.  

Dertil kommer, at udgifterne på den kommunale serviceramme i de foreløbige budgetter for 
2016 ligger ca. 0,2 mia. kr. under det aftalte niveau i juli. Det vurderes at reducere de skøn-
nede offentlige forbrugsudgifter tilsvarende i 2016.   

Realvæksten i det offentlige forbrug er opjusteret fra 0,3 pct. til 0,8 pct. i 2016. Det skyldes 
primært nedjusteringen af de offentlige forbrugsudgifter i 2015, samt at de højere asyludgifter 
i 2016 trækker i retning af en større forbrugsvækst. 

Fra 2016 til 2017 er der skønnet et uændret niveau for det reale offentlige forbrug. Skønnet 
er baseret på tekniske forudsætninger om finanspolitikken med afsæt i Opdateret 2020-
forløb, september 2015. 

Realvæksten i det offentlige forbrug er ca. 0,5 pct.-point lavere i 2017 end forudsat i septem-
berfremskrivningen. Det skyldes, at det offentlige forbrug er reduceret med 2 mia. kr. i 2017 
for at modgå en underliggende svækkelse af den strukturelle offentlige saldo i 2017 og der-
med fastholde et strukturelt underskud med afstand til budgetlovens grænse, jf. afsnit 6.3.  

Hertil kommer, at en større opjustering af forbrugsudgifterne i 2016 end i 2017 – som følge af 
den reviderede budgettering på asylområdet – medfører, at realvæksten i det offentlige for-
brug i 2017 bliver knap 0,1 pct.-point lavere end hidtil forudsat, jf. også boks 6.4. 

Stabil udvikling i den offentlige beskæftigelse 
Efter store forudgående stigninger faldt den offentlige beskæftigelse markant i 2011 og 2012, 
jf. figur 6.13. Siden 2012 har den offentlige beskæftigelse været omtrent uændret til svagt 
aftagende. I 2015 ventes et uændret offentligt beskæftigelsesniveau, mens den offentlige 
beskæftigelse skønnes at stige med i størrelsesordenen 2.000 personer i 2016, jf. tabel 6.13.  
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Det offentlige beskæftigelsesniveau (inkl. orlov) skønnes uændret fra 2014 til 2015. Den 
skønnede stigning i den offentlige beskæftigelse i 2015 er nedjusteret med 1.000 personer 
sammenlignet med septemberskønnet. Det afspejler den lavere forudsatte realvækst i det 
offentlige forbrug i 2015, samt at den offentlige beskæftigelse i 1.-3. kvartal 2015 har udviklet 
sig svagere end forudsat i september. 

Med afsæt i en forudsat realvækst i det offentlige forbrug på 0,8 pct. i 2016 skønnes den 
offentlige beskæftigelse at stige med 2.000 personer fra 2015 til 2016.3 Stigningen i den 
offentlige beskæftigelse fra 2015 til 2016 er opjusteret med 1.000 personer i forhold til sep-
temberskønnet. Det skal ses i sammenhæng med en opjustering af realvæksten i det offent-
lige forbrug i 2016.  

I 2017 er der beregningsteknisk skønnet et fald i den offentlige beskæftigelse på 1.000 per-
soner. Det skal ses i lyset af, at der er forudsat et omtrent uændret realt offentligt forbrugsni-
veau fra 2016 til 2017. 

Tilpasning af de offentlige investeringer 
I de seneste år har de offentlige investeringer ligget på et historisk højt niveau med henblik 
på at understøtte den økonomiske aktivitet. I de kommende år er der forudsat en gradvis 
normalisering af investeringsniveauet, hvilket er afstemt med tiltagende vækst og stigende 
beskæftigelse i dansk økonomi, jf. afsnit 6.6. På den baggrund ventes de offentlige investe-
ringer (målt som andel af BNP) at blive reduceret fra 3,8 pct. af BNP i 2015 til 3,4 pct. af BNP 
i 2017, jf. figur 6.14.  

 

3 Det bemærkes, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem realvæksten i det offentlige forbrug og udviklin-
gen i den offentlige beskæftigelse. Forholdet mellem forbrugsvæksten og beskæftigelsesudviklingen afhænger 
blandt andet af den konkrete prioritering mellem lønudgifter til de offentligt ansatte og det offentliges køb af 
varer og tjenester i den private sektor.  

Figur 6.13 

Offentlig beskæftigelse (NR) 

     

 

Tabel 6.13 

Skøn for offentlig beskæftigelse  

 

 2015 2016 2017 

Ændring ift. året før 
(1.000 personer) 

  

September 1,0 1,0 - 

December 0,0 2,0 -1,0 

Ændring -1,0 1,0 - 

   

Niveau i december 817 819 818 
 

Anm.: Beskæftigelsen er opgjort inkl. orlov. 
Kilde: Danmarks Statistik, Budgetoversigt 3, september 2015 og egne beregninger. 
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På trods af at det beregningstekniske niveau for de offentlige investeringer i 2017 fortsat er 
højt i et historisk perspektiv, er der aktuelt en særskilt udfordring vedrørende de offentlige 
investeringer i bygninger og anlæg m.m. På det foreliggende grundlag vurderes de offentlige 
investeringer i bygninger og anlæg m.m. at ligge i størrelsesordenen 5 mia. kr. højere (ekskl. 
moms) end det beregningsteknisk forudsatte, jf. Aftale om finansloven for 2016. Det svarer til 
ca. ¼ pct. af BNP. Der vil derfor skulle ske tilpasninger af de offentlige investeringsniveauer i 
forbindelse med tilrettelæggelsen af finanspolitikken for 2017. Regeringen vil senest i foråret 
2016 fremlægge konkrete forslag til tilpasninger på investeringsområdet med afsæt i aktuelle 
skøn for projektfremdrift mv., jf. Aftale om finansloven for 2016. 

Opgørelsen af udfordringen vedrørende de offentlige investeringer i 2017 er behæftet med 
usikkerhed, blandt andet som følge af forskydninger i byggeaktiviteten mv. mellem de enkelte 
år på fx de store infrastrukturprojekter, sygehusbyggerier mv.  

I 2015 skønnes et fortsat højt niveau for de offentlige investeringer på 75,8 mia. kr., svarende 
til en real stigning på 1,2 pct. i forhold til 2014, jf. tabel 6.14. Skønnet for 2015 er opjusteret i 
forhold til septembervurderingen, som primært kan henføres til forventningen om et højere 
anlægsniveau i kommunerne.  

Figur 6.14 

Offentlige investeringer 

 

Figur 6.15 

Offentlige investeringer fordelt på område  

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Fra og med 2016 planlægges der en gradvis tilpasning af de offentlige investeringer fra de 
senere års historisk høje niveauer. Med afsæt i finansloven for 2016 samt en foreløbig status 
for de kommunale og regionale budgetter for 2016 skønnes de offentlige investeringsudgifter 
at udgøre 71,6 mia. kr. i 2016. På den baggrund forventes et realt fald fra 2015 til 2016, jf. 
figur 6.15. 

Med udgangspunkt i Opdateret 2020-forløb, september 2015 er der beregningsteknisk 
forudsat et offentligt investeringsniveau på 73,2 mia. kr. i 2017, svarende til et realt fald på 
0,1 pct. 

6.6 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning  

Den samlede aktivitetsvirkning af finanspolitikken i et givet år kan opdeles i den flerårige 
finanseffekt og den etårige finanseffekt. Den flerårige finanseffekt måler aktivitetsvirkningen 
af finanspolitiske ændringer i både det pågældende og de forudgående år tilbage til udgangs-
punktet i 2014. Den etårige finanseffekt måler derimod udelukkende ændringen af finans-
politikken fra et år til et andet – dvs. aktivitetsvirkningen af, om finanspolitikken lempes 
(positiv etårig finanseffekt) eller strammes (negativ etårig finanseffekt).  

Aktivitetsvirkningerne af finanspolitikken er aktuelt opgjort som virkningerne af finanspolitik-
ken fra og med 2015. De måles således i forhold til et særdeles lempeligt udgangspunkt i 
2014, hvor udgifterne til offentligt forbrug og investeringer lå højt i et historisk perspektiv. De 

Tabel 6.14 

Offentlige investeringer 

  2015 2016 2017 

Nominelt investeringsniveau (mia. kr., årets priser) 75,8 71,6 73,2 

- heraf bygninger og anlæg m.m. 56,5 53,2 54,0 

- heraf forskning og udvikling1) 19,4 18,4 19,2 

Realvækst i offentlige investeringer (pct.) 1,2 -6,9 -0,1 

- heraf bygninger og anlæg m.m. 2,8 -7,2 -0,9 

- heraf forskning og udvikling1) -3,0 -6,0 2,4 

Offentlige investeringer i pct. af BNP 3,8 3,5 3,4 

- heraf bygninger og anlæg m.m. 2,8 2,6 2,5 

- heraf forskning og udvikling1) 1,0 0,9 0,9 

  

1) Baseret på nationalregnskabsopgørelsen af de offentlige udgifter til forskning og udvikling mv. 
Opgørelsen er dermed ikke direkte sammenlignelig med det offentlige forskningsbudget. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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høje udgiftsniveauer i 2014 afspejler, at finanspolitikken de senere år har været tilrettelagt 
med henblik på at understøtte økonomien under lavkonjunkturen.   

Finanspolitikken i 2015 skønnes at være neutral for den økonomiske aktivitet målt i forhold til 
det lempelige niveau i 2014, jf. tabel 6.15. I 2016 skønnes den etårige finanseffekt til -0,1 pct. 
af BNP. Det svagt dæmpende aktivitetsbidrag i forhold til året før skal navnligt ses i sammen-
hæng med den forudsatte tilpasning af de offentlige investeringer fra ekstraordinært lempeli-
ge niveauer i de senere år. I modsat retning trækker et positivt bidrag fra det offentlige for-
brug, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med det lavere skønnede offentlige for-
brug i 2015 samt de øgede asyludgifter, som finansieres af lavere udviklingsbistand. Når der 
omprioriteres fra udviklingsbistand til offentligt forbrug, overføres der midler til den inden-
landske aktivitet, hvilket isoleret set påvirker BNP-væksten positivt. Samlet set skønnes den 
flerårige effekt af finanspolitikken i 2016 at bidrage med ca. -0,3 pct. til BNP-vækstraten.4 

I 2017 skønnes den etårige finanseffekt til -0,2 pct. af BNP, primært som følge af uændret 
offentligt forbrug i 2017, der blandt andet afspejler, at det offentlige forbrug i 2017 bereg-
ningsteknisk er nedjusteret med ca. 2 mia. kr. for at modgå en underliggende svækkelse af 
den strukturelle saldo. Den flerårige virkning af finanspolitikken i 2017 skønnes at bidrage 
med ca. -0,4 pct. til BNP-vækstraten. 

En stramning af finanspolitikken i 2016 og 2017 er afstemt med de tiltagende vækstudsigter 
for dansk økonomi. Med et solidt grundlag for fremgang i BNP og beskæftigelse bør finans-
politikken tilpasses til en ny konjunktursituation, således at den lempelige finanspolitik grad-
vist trækkes tilbage over de kommende år. En veltimet finanspolitik understøtter et holdbart 
opsving, hvor tendenser til begyndende ubalancer modvirkes. 

4 Den flerårige effekt af finanspolitikken i 2016 afspejler ud over bidraget fra den etårige effekt i 2016, at en 
række elementer fra 2015 på både indtægts- og udgiftssiden har flerårige effekter, der indgår med et negativt 
vækstbidrag i 2016. 

Tabel 6.15 

Aktivitetsvirkning af finanspolitikken fra og med 2015 

 2015 2016 2017 

Pct. af BNP  

Bidrag til BNP-niveau i alt (inkl. flerårig effekt) 0,0 -0,2 -0,6 

  

Bidrag til BNP-vækst i alt (inkl. flerårig effekt) 0,0 -0,3 -0,4 

- Heraf etårig finanseffekt 0,0 -0,1 -0,2 

  

Anm.: I beregningen af finanspolitikkens aktivitetsvirkning indgår et bidrag fra bortfaldet af en tidligere Bo-
ligJobordningen i 2015 og sænkelsen af selskabsskatten (Vækstplan DK), som ligger ud over den di-
rekte provenuvirkning af ordninger. Samtidig indgår bidrag fra forlængelse af BoligJobordningen i 
2015 samt grøn BoligJobordning i 2016 og 2017.   

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Pengepolitikken er desuden fortsat meget lempelig. Det øger alt andet lige behovet for, at 
finanspolitikken gradvist strammes i de kommende år for at sikre, at den økonomiske politik 
under ét er afstemt med konjunktursituationen og dermed mindsker risikoen for en overop-
hedning af økonomien.  
 

6.7 Offentlig gæld og statens nettofinansieringsbehov 
 
Den offentlige bruttogæld (opgjort ved ØMU-gælden) er overordnet set aftaget i pct. af BNP 
siden den europæiske gældskrise i sommeren 2011. I de kommende år ventes ØMU-gælden 
at aftage yderligere til knap 40 pct. af BNP i 2017 og fastholder dermed en bred sikkerheds-
afstand til gældsgrænsen i Stabilitets- og Vækstpagten på 60 pct. af BNP, jf. figur 6.16.  

Det gælder som udgangspunkt, at et overskud på den offentlige saldo – alt andet lige – fører 
til en nedbringelse af ØMU-gælden. På trods af underskud på den faktiske saldo ventes den 
offentlige ØMU-gæld imidlertid at falde til henholdsvis 39,9 og 38,4 pct. af BNP i 2015 og 
2016, jf. tabel 6.16. Det skal ses i lyset af, at dele af de offentlige underskud dækkes ved 
træk på statens indestående i Nationalbanken, som ikke medregnes i opgørelsen af ØMU-
gælden, jf. også boks 6.5. I 2015 skønnes den nominelle ØMU-gæld (dvs. gælden opgjort i 
kroner) således at falde. Tilsvarende gælder for 2016. Det skønnede offentlige underskud i 
2017 bidrager til en stigning i ØMU-gældskvoten til godt 39 pct. af BNP.  

Det kraftige fald i 2015 afspejler primært, at indeståendet på statens konto i Nationalbanken 
forventes reduceret betragteligt, blandt andet som følge af beslutningen om at stoppe for 
udstedelse af statsobligationer i perioden 30. januar 2015 til 7. oktober 2015. 

Når der også tages højde for de finansielle aktiver, opgjort ved den offentlige nettogæld, 
stiger nettogælden svagt i de kommende år. Det skal blandt andet ses i lyset af, at de samle-
de aktiver er forholdsvis stabile, mens gælden i staten forventes at stige. De tre gældsopgø-
relser, der normalt sondres imellem, er forklaret i boks 6.5.  

Ansvarlige finanspolitiske rammer og et moderat offentligt gældsniveau understøtter, at 
Danmark er et af relativt få lande i verden med den højeste kreditvurdering (AAA) hos de tre 
store ratingbureauer Moody’s, Standard & Poor’s og Fitch. Mens en række OECD-lande har 
oplevet en nedgradering af deres kreditværdighed siden den økonomiske krise og efterføl-
gende gældskrise, er vurderingen af Danmark blevet fastholdt, jf. figur 6.17. Den høje kredit-
vurdering afspejler stor tillid til dansk økonomi. Det er et vigtigt sigte for finanspolitikken, at 
der værnes om den høje rating med en ansvarlig økonomisk politik, da det understøtter et 
lavt renteniveau for den danske stat, danske boligejere og andre danske låntagere. 
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Tabel 6.16 

Oversigt over den offentlige gæld, ultimo året 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pct. af BNP       

ØMU-gæld 45,2 44,6 44,6 39,9 38,4 39,1 

Statsgæld1) 25,8 25,6 23,7 22,9 25,0 26,7 

Offentlig nettogæld2) 6,7 3,4 3,6 5,5 8,1 9,8 

   

Memopost: Faktisk offentlig saldo -3,5 1,1 1,5 -2,0 -2,8 -2,0 
 

1) Statsgælden er opgjort på baggrund af statsregnskabet og er dermed ikke på nationalregnskabsform. 
2) Beregningsteknisk fremskrevet på baggrund af udviklingen i den offentlige saldo. 
Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 

 
Statsgælden ventes at falde til ca. 23 pct. af BNP i 2015 for herefter at stige frem mod 2016 
og 2017, jf. tabel 6.16. Udviklingen i statsgælden fra år til år svarer – bortset fra kurseffekter 
ved lånoptagelse – til den såkaldte nettokassesaldo, dvs. likviditetseffekten af statens bud-
get. Udviklingen afspejler således forskellen mellem de faktiske indbetalinger af skatter og 
afgifter mv., som staten modtager, og de konkrete udbetalinger, som staten foretager i løbet 
af året.  

Den offentlige nettogæld er det centrale gældsbegreb i vurderingen af finanspolitikkens lang-
sigtede holdbarhed. Med afsæt i skønnene for den offentlige saldo i prognoseperioden – med 
underskud i både 2015, 2016 og 2017 – forventes nettogælden at vokse til ca. 9¾ pct. af 
BNP frem mod udgangen af 2017, hvilket dog stadig er et lavt niveau, jf. tabel 6.16. Skønne-
ne for nettogælden i prognoseperioden er usikre, idet udviklingen i nettogælden ud over 

Figur 6.16 

ØMU-gæld, statsgæld og nettogæld 

 

Figur 6.17 

Kreditrating af OECD-lande 

   

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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stillingen på den offentlige saldo også afhænger af kursreguleringer på det offentliges aktiver 
og passiver. Den offentlige nettogæld opgøres således til markedsværdi, mens ØMU-gælden 
(og statsgælden) opgøres til nominel værdi.  

Boks 6.5 

Centrale opgørelser af den offentlige gæld 

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 for-

bindelse med EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. Gældskriteriet indebærer, at ØMU-gældens andel af BNP 

som udgangspunkt ikke må overstige 60 pct. ØMU-gælden omfatter primært den udestående obligations-

gæld. Det indebærer, at den del af de offentlige underskud, som dækkes 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. 

 

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. 

Finansieringsbehovet 
Med udgangspunkt i skønnet for DAU-saldoen, der udtrykker saldoen på statens drifts-, 

anlægs- og udlånsbudget og som samtidig ligger til grund for skønnene for ovenstående 

gældsbegreber, opgøres nettofinansieringsbehovet. Nettofinansieringsbehovet afspejler 

derudover genudlån og beholdningsbevægelser. Statens samlede finansieringsbehov svarer 

til nettofinansieringsbehovet samt afdrag på kort- og langfristet gæld. Finansieringsbehovet 

kan dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Nationalbanken.  

Statens indenlandske finansieringsbehov skønnes til 113 mia. kr. i 2015 og 138 mia. kr. i 

2016. Dette er en nedjustering i forhold til skønnet i september på henholdsvis 19 og 15 mia. 

kr., jf. tabel 6.17. Nedjusteringen i begge år afspejler primært forventningen om en forbedret 

DAU-saldo som følge af flere indtægter. 
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Tabel 6.17 

Indenlandsk finansieringsbehov  

  2015 2016 

  September December FFL16 FL16 

Mia. kr.      

Indenlandsk nettofinansieringsbehov  23 0 79 63 

Afdrag langfristet gæld mv.1)   80 84 44 45 

Afdrag skatkammerbeviser2)  30 30 30 30 

   

Indenlandsk finansieringsbehov 132 114 153 138 

  

1)  Afdrag langfristet gæld er inkl. fondenes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb 
uden for året. 

2)  Afdrag skatkammerbeviser svarer til udestående skatkammerbeviser ultimo året før.  

 

Det udenlandske finansieringsbehov for 2015 skønnes aktuelt til 25 mia. kr., samt 21 mia. kr. 

i 2016. Dette er overordnet set på samme niveau som skønnet i september, jf. tabel 6.18. 

Tabel 6.18 

Udenlandsk finansieringsbehov  

 2015 2016 

 September December FFL16 FL16 

Mia. kr.     

Udenlandsk nettofinansieringsbehov -1 -1 -1 -1 

Afdrag langfristet gæld mv.1)  22 23 22 22 

Afdrag commercial paper (CP)2) 3 4 3 0 

   

Udenlandsk finansieringsbehov 24 25 23 21 

  

1) Afdrag langfristet gæld er inkl. nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året. 
2) Afdrag commercial paper svarer til udeståendet i commercial paper ultimo året før. 
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Bilag 6.1. De offentlige 
udgifter og indtægter 

De offentlige udgifter 
Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes at blive reduceret fra 54¾ pct. af BNP i 2014 til 
ca. 51¾ pct. af BNP i 2017, jf. bilagstabel 6.1.  

Bilagstabel 6.1 

De offentlige udgifters sammensætning 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pct. af BNP       

Offentlige udgifter (udgiftstryk)1)  57,1 55,3 54,8 54,4 53,0 51,8 

Primære udgifter  55,2 53,6 53,3 52,8 51,8 50,7 

 - offentligt forbrug  26,6 26,5 26,3 26,2 25,9 25,4 

 - offentlige investeringer2)  3,7 3,7 3,8 3,8 3,5 3,4 

 - indkomstoverførsler  17,8 18,0 17,9 17,6 17,5 17,2 

 - subsidier  2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 1,7 

 - øvrige primære udgifter  4,9 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 

Renteudgifter  1,8 1,7 1,5 1,6 1,2 1,2 

  

1)  Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter (og indtægter) afviger fra Danmarks Statistiks opgørel-
se. Udgiftstrykket er her beregnet med afsæt i en opgørelse af de samlede udgifter, hvor alle delele-
menter af det offentlige forbrug – herunder fx imputerede udgifter i form af afskrivninger og ind-
tægter i form af salg af varer og tjenesteydelser – henføres til udgiftssiden.  

2) De offentlige investeringer er opgjort ekskl. nettokøb af bygninger mv. Med Danmarks Statistiks 
hovedrevision af nationalregnskabet i efteråret 2014 omfatter de offentlige investeringer også udgif-
ter til forskning og udvikling. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Det offentlige forbrugstryk skønnes reduceret fra 26¼ pct. af BNP i 2014 til ca. 25½ pct. af 
BNP i 2017. Udviklingen skal ses i lyset af en afdæmpet udvikling i de nominelle offentlige 
forbrugsudgifter og den forventede stigning i nominelt BNP. I den aktuelle vurdering skønnes 
realvæksten i det offentlige forbrug til 0,8 pct. i 2015 og 2016. Med afsæt i beregningstekni-
ske forudsætninger om det offentlige forbrug i 2017 ventes de reale udgifter til offentligt for-
brug at være uændrede fra 2016 til 2017.  
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De offentlige investeringers andel af BNP skønnes gradvist at aftage fra 3,8 pct. i 2014 til 3,4 
pct. i 2017. I forlængelse af det ekstraordinært høje niveau i de foregående år er der forudsat 
en vis tilpasning af de offentlige investeringer i 2015-2017. Der skønnes således en real-
vækst i de offentlige investeringer (opgjort inkl. udgifter til forskning og udvikling) på 1,2 pct. i 
2015 og -6,9 pct. i 2016. På baggrund af det beregningstekniske niveau for de offentlige 
investeringer i 2017 skønnes en realvækst på -0,1 pct. i 2017. 

De offentlige udgifter til indkomstoverførsler udgjorde ca. 18 pct. af BNP i 2014 og skønnes at 
blive reduceret til et niveau på ca. 17¼ pct. af BNP i 2017. Udviklingen afspejler blandt andet 
faldende udgifter til arbejdsløshedsdagpenge i lyset af den gradvise fremgang i konjunkturer-
ne og faldende udgifter til efterløn i takt med den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen, der 
blev påbegyndt i 2014. I modsat retning trækker blandt andet stigende udgifter til folkepensi-
on i lyset af den demografiske udvikling samt øgede udgifter på asylområdet i lyset af højere 
forventede indrejsetal. De skønnede udgifter til indkomstoverførsler afspejler desuden virk-
ningerne af en række politiske aftaler, herunder de seneste aftaler om en ny integrationsydel-
se (juli 2015), Aftale om et tryggere dagpengesystem (oktober 2015), udvidelsen af integrati-
onsydelsen til herboende asylansøgere og flygtninge og indførelsen af et nyt kontanthjælps-
loft1 (november 2015). Udgiftsskønnene i 2016 og 2017 afspejler tillige den mindreregulering, 
som indgår i Aftale om skattereform fra juni 2012. 

Subsidierne forventes at blive svagt reduceret fra 2 pct. af BNP i 2014 til ca. 1¾ pct. af BNP i 
2017. Udviklingen i udgifterne til subsidier afspejler blandt andet udfasningen af den gamle 
fleksjobordning.2  

De offentlige renteudgifter skønnes at blive reduceret fra 1½ pct. af BNP i 2014 til ca. 1¼ pct. 
af BNP i 2017. Udviklingen i de offentlige renteudgifter skal blandt andet ses i sammenhæng 
med det lave renteniveau. 

De offentlige indtægter 
Det offentlige indtægtstryk er opgjort til godt 56¼ pct. af BNP i 2014 og skønnes at falde fra 
godt 52¼ pct. af BNP i 2015 til ca. 49¾ pct. af BNP i 2017, jf. bilagstabel 6.2. Udviklingen i 
det samlede indtægtstryk dækker navnlig over et fald i det målte skattetryk som følge af den 
forventede normalisering af indtægterne fra personskatterne. I årene 2013-2015 påvirkes 
personskatteindtægterne af ekstraordinære provenuer fra især omlægningen af kapitalpen-
sionsbeskatningen, der samlet set ventes at øge personskatteindtægterne med knap 106 
mia. kr. fordelt på tre år. Hertil kommer blandt andet udsigten til faldende offentlige renteind-
tægter og lavere provenu fra pensionsafkastskatten, hvor indtægterne var ekstraordinært 
høje i 2014. 

Personskatteindtægterne er opgjort til knap 457½ mia. kr. svarende til 23½ pct. af BNP i 
2014. Særligt i 2014 er personskatteindtægterne påvirket af midlertidige provenuer fra om-
lægningen af eksisterende kapitalpensioner til alderspensionsordningen. De ekstraordinære 
indtægter af omlagte kapitalpensioner er af Skatteministeriet opgjort til godt 58½ mia. kr. i 

 

1 Skønnene afspejler desuden Forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen (juni 2014). 
2 Med hovedrevisionen af nationalregnskabet henregnes udgifterne på den nye fleksjobordning til de offentlige 
indkomstoverførsler, mens udgifterne på den gamle fleksjobordning fortsat kategoriseres som offentlige subsidi-
er.  



Bilag 6.1 De offentlige udgifter og indtægter 

 

Økonomisk Redegørelse · December 2015 173 

2014. Personskatteindtægterne er således midlertidigt forøget med ca. 3,0 pct. af BNP i 2014 
som følge af omlægninger. 

Provenuet fra personskatterne i 2015 er ligeledes påvirket af midlertidige forhold. Det følger 
af Pensionspakken fra oktober 2014, der indebærer en forlængelse i 2015 af rabatordningen 
ved omlægning af kapitalpensioner samt en rabatordning ved udbetaling og omlægning af 
midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). Siden septembervurderingen er de ekstraordi-
nære indtægter fra omlægning af kapitalpensioner i 2015 opjusteret. Tal fra Skatteministeriet 
indikerer, at indtægterne år-til-dato ligger væsentlig over, hvad der blev skønnet i forbindelse 
med Pensionspakken. På denne baggrund skønnes indtægterne fra Pensionspakken at øge 
de personlige indkomstskatter med 28 mia. kr. i 2015 svarende til 1,4 pct. af BNP.  

I 2016 og 2017 ventes personskatteindtægterne normaliseret som følge af bortfald af de 
midlertidige forhold. Det samlede personskatteprovenu skønnes at udgøre henholdsvis 20,5 
og 20,4 pct. af BNP i 2016 og 2017. 

Provenuet fra pensionsafkastskatten er opgjort til knap 54½ mia. kr. i 2014 svarende til 2,8 
pct. af BNP. Fra et historisk højt i niveau i 2014 forventes indtægterne fra pensionsafkast-
skatten at falde til ca. 1 pct. af BNP i 2015. Gennemsnitligt ventes renterne at stige gennem 
2016 og 2017. På denne baggrund skønnes afkastet af pensionsselskabernes obligationer 
og afledte aktiver at blive relativt lavt i både 2016 og 2017. Indtægterne fra pensionsafkast-
skatten ventes dermed at udgøre 0,7 pct. af BNP i begge år. Yderligere skal det bemærkes, 
at afkastet af aktier i 2015 indtil videre har været højere, end hvad kan forventes i et ”nor-
malår”, hvilket isoleret set påvirker det skønnede provenu for 2015 positivt.3  

En del af de senere års relativt høje provenuer fra pensionsafkastskatten er afledt af, at ren-
terne er faldet til det nuværende historisk lave niveau. I takt med at renterne gradvist forud-
sættes normaliseret over de kommende år, vil der modsat være en periode med relativt lave 
provenuer fra pensionsafkastskatten. Udsving i renterne kan siges at ”flytte” provenu mellem 
årene. Det kan have relativt stor betydning for det målte skattetryk (og den faktiske offentlige 
saldo) i enkeltår, mens de realøkonomiske konsekvenser er meget begrænsede. 

Provenuet fra øvrige selskabsskatter (dvs. ekskl. selskabsskat af kulbrintevirksomhed og 
kulbrinteskat, som indgår i nordsøindtægterne) blev opgjort til knap 45½ mia. kr. i 2014 sva-
rende til 2,3 pct. af BNP. Indtægterne skønnes med betydelig usikkerhed at udgøre ca. 2,4 
pct. af BNP i 2015 og ca. 2,3 pct. af BNP i 2016 og 2017. 

Momsindtægterne er opgjort til godt 186¼ mia. kr. i 2014 svarende til 9,6 pct. af BNP og 
skønnes at udgøre omkring 9,5 pct. af BNP i årene 2015-2017.  

 

 

3 Provenuet fra pensionsafkastskatten kan variere meget fra år til år og afhænger blandt andet af udviklingen i 
aktiekurser 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 
pensionsafkastskatten være behæftet med markant usikkerhed.  
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Bilagstabel 6.2  

De offentlige indtægters sammensætning 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pct. af BNP   

Personskatter mv.1) 20,0 22,3 23,5 21,8 20,5 20,4 

Arbejdsmarkedsbidrag 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 

Pensionsafkastskat 2,3 1,0 2,8 1,0 0,7 0,7 

Selskabsskatter 2,6 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 

- selskabsskat af kulbrintevirksomhed 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 

- øvrig selskabsskat 2,2 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 

Moms 9,6 9,5 9,6 9,5 9,5 9,5 

Øvrige indirekte skatter 6,9 7,2 7,0 7,1 7,1 6,8 

Øvrige skatter2) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Skattetryk 46,3 47,5 50,3 46,7 44,8 44,5 

Renteindtægter3) 1,3 1,3 1,1 0,8 0,7 0,7 

Øvrige indtægter4) 6,1 5,6 5,0 4,9 4,8 4,8 

Told mv. til EU5) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Indtægtstryk6) 53,5 54,2 56,3 52,3 50,1 49,8 

Memopost: Nordsøindtægter7) 1,4 1,1 0,8 0,3 0,2 0,2 
 

Anm.: Den forventede udvikling i de offentlige indtægter opgjort i mia. kr. kan findes i bilagstabel B.18.  
1) Personskatter mv. indeholder indkomstskat, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger, bo- 

og gaveafgift samt andre personlige skatter (herunder blandt andet ekstraordinære indtægter fra ra-
batordningerne vedrørende kapitalpensionsomlægninger og LD-udbetalinger i 2013-2015). 

2) Øvrige skatter indeholder medielicens (primært til DR) og obligatoriske pensionsbidrag for tjene-
stemænd i offentlige selskaber mv. 

3) Inkl. 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 både bruttorestindkomst og bidrag til tjenestemandspensioner. Endvidere indgår statens indtægter 
fra overskudsdeling og statsdeltagelse i forbindelse med olie- og gasindvinding i Nordsøen, rørled-
ningsafgiften (til og med 2013) samt kulbrinteskatten. 

5) Ifølge nationalregnskabsprincipperne kategoriseres disse indtægter som skatter og indgår derfor i 
skattetrykket, men da indtægterne tilfalder EU, indgår de ikke i de offentlige indtægtstryk. 

6) Opgørelsen af de samlede offentlige indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse, der blandt 
andet henfører det offentliges salg af varer og tjenester til indtægtssiden og ikke, som her, til udgifts-
siden som en del af de samlede forbrugsudgifter. De samlede indtægter er her desuden opgjort inkl. 
bruttorestindkomst, som er modsvaret til de imputerede afskrivningsudgifter, der indgår i opgørel-
sen af det offentlige forbrug. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til bilagstabel 6.1. 

7) De samlede nordsøindtægter udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, rørled-
ningsafgift mv. (til og med 2013), overskudsdeling (til og med 2012) og udbytter fra Nordsøfonden 
(fra og med 2012). Nordsøindtægterne indgår i selskabsskatter, renteindtægter (fra og med 2012) og 
øvrige indtægter. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Øvrige indirekte skatter omfatter primært punktafgifter i form af blandt andet energi- og miljø-
afgifter, afgifter på nydelsesmidler, spilafgifter samt PSO-indtægter.4 Hertil kommer blandt 
andet indtægterne fra registreringsafgiften, de kommunale ejendomsskatter (grundskyld mv.), 
erhvervenes motorafgifter, lønsumsafgiften og tinglysningsafgiften. Provenuet fra de øvrige 
indirekte skatter er opgjort til godt 136½ mia. kr. i 2014 svarende til 7,0 pct. af BNP. Indtæg-
terne skønnes at udgøre ca. 7,1 pct. af BNP i 2015 og 2016. I 2017 skønnes indtægterne at 
falde til 6,8 pct. af BNP. De lavere indtægter i 2017 skyldes blandt andet lavere provenu fra 
grundskylden, som kan henføres til en lempelse af beskatningen af ejerboliger besluttet med 
Aftale om finansloven for 2016. 

Nordsøindtægterne er opgjort til knap 15 mia. kr. i 2014 svarende til 0,8 pct. af BNP. Indtæg-
terne skønnes med betydelig usikkerhed at falde til ca. 0,2 pct. af BNP i 2016 og 2017. Ud-
viklingen i statens indtægter fra aktiviteterne i Nordsøen er i høj grad påvirket af ændringer i 
produktionen og i olieprisen (opgjort i kroner).5 Det forventede fald i indtægterne fra Nordsø-
en særligt fra 2014 til 2015, men også fra 2015 til 2016, kan overvejende henføres til et for-
ventet fald i olieprisen (opgjort i kroner).  

De offentlige renteindtægter er opgjort til knap 22 mia. kr. i 2014 svarende til 1,1 pct. af BNP. 
De offentlige renteindtægter skønnes at blive reduceret til 0,7 pct. af BNP frem mod 2017. 
Udviklingen i de offentlige renteindtægter (inkl. udbytter) kan blandt andet henføres til et 
forventet fald i Den Sociale Pensionsfonds renteindtægter samt lavere udbytte fra Nordsøen. 

4 PSO-indtægterne følger bl.a. udviklingen i elpriserne og udbygningen af vedvarende energi (VE), idet PSO-
tariffen justeres kvartalsvist for at svare til PSO-støtteudgifterne. Det indebærer, at skønnet for PSO-indtægterne 
er behæftet med betydelig usikkerhed og kan variere fra år til år. 
5 Som en tommelfingerregel vil en stigning eller et fald i olieprisen på 10 dollar pr. tønde (svarende til knap 70 kr. 
med den forventede gennemsnitlige dollarkurs i 2016) isoleret set indebære henholdsvis en stigning eller et fald i 
statens indtægter fra Nordsøen på i størrelsesordenen 2¾ mia. kr.  
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Bilag 6.2. Korrektioner af 
udgiftslofterne 

I det følgende beskrives de forslag til ændringer af de gældende udgiftslofter for 2016-2019, 
der følger af de politiske prioriteringer i forbindelse med aftaler om finansloven for 2016.  

Korrektionerne fremgår af bilagstabel 6.3 og uddybes i det følgende. Yderligere dokumentati-
on for korrektionerne kan findes på www.fm.dk. 

Ændringsforslagene afspejler virkningerne af de konkrete initiativer i aftaler om finansloven 
for 2016 samt øvrige initiativer. De endelige udgiftslofter for 2016-2019 afspejler således de 
økonomiske konsekvenser af de pågældende initiativer. 

De foreslåede ændringer af de statslige udgiftslofter følger af en række modsatrettede kor-
rektioner, der primært kan henføres til skatte- og afgiftsinitiativer samt korrektioner foranledi-
get af initiativer vedrørende indkomstoverførsler blandt andet som følge af kontanthjælpsre-
formen og udvidelse af integrationsydelsen. 
 
Med ændringsforslagene foreslås delloftet for driftsudgifter nedjusteret svarende til den sam-
lede nettovirkning uden for delloftet for driftsudgifter. Det svarer til, at delloftet for driftsudgifter 
nedjusteres med samlet set 505,0 mio. kr. i 2016, 154,8 mio. kr. i 2017, 271,1 mio. kr. i 2018 
og 357,2 mio. kr. i 2019 i forhold til de gældende udgiftslofter på finanslovforslaget for 2016.  
 
Samtidigt foreslås delloftet for indkomstoverførsler nedjusteret svarende til virkningen af 
diskretionære tiltag inden for delloftet for indkomstoverførsler. Det svarer til, at delloftet for 
indkomstoverførsler nedjusteres med samlet set 54,8 mio. kr. i 2016, 163,5 mio. kr. i 2017, 
126,2 mio. kr. i 2018 og 14,3 mio. kr. i 2019. 
 
Der er ingen foreslåede ændringer af det kommunale udgiftsloft eller de regionale dellofter. 
 
  

 

http://www.fm.dk
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Bilagstabel 6.3 

Forslag til ændring af udgiftslofter på finansloven for 2016 

 

 2016 2017 2018 2019 

Mia. kr. (2016-priser)   

Delloft for driftsudgifter (mia. kr.) 182,7 190,5 199,9 206,2 

Korrektioner som følge af initiativer på ÆF16 (mio. kr.) -505,0 -154,8 -271,1 -357,2 

Forslag til delloft for driftsudgifter (mia. kr.)  182,2 190,4 199,7 205,8 

    

Delloft for indkomstoverførsler (mia. kr.)  257,4 257,6 254,6 252,6 

Korrektioner som følge af initiativer på ÆF16 (mio. kr.) -54,8 -163,5 -126,2 -14,3 

Forslag til delloft for indkomstoverførsler (mia. kr.)  257,4 257,5 254,5 252,6 

   

Kommunalt udgiftsloft (mia. kr.)  237,4 235,0 232,7 230,4 

Korrektioner som følge af initiativer på ÆF16 (mio. kr.) - - - - 

Forslag til kommunalt udgiftsloft (mia. kr.)  237,4 235,0 232,7 230,4 

    

Regionalt delloft for sundhed (mia. kr.)  107,4 107,4 107,3 107,2 

Korrektioner som følge af initiativer på ÆF16 (mio. kr.) - - - - 

Forslag til regionalt delloft for sundhedsområdet (mia. kr.)  107,4 107,4 107,3 107,2 

    

Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver (mia. kr.)  3,0 3,0 2,9 2,9 

Korrektioner som følge af initiativer på ÆF16 (mio. kr.) - - - - 

Forslag til regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver  
(mia. kr.)  3,0 3,0 2,9 2,9 
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Bilagstabeller

Tabel B.1  
Efterspørgsel, import og produktion 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 Mia. kr. Mængder, pct. Priser, pct. 

Privat forbrug 950,0 976,6 1.011,1 2,0 1,7 1,8 0,5 1,1 1,7 

Offentligt forbrug1) 520,2 530,9 541,1 0,8 0,8 0,0 0,9 1,3 1,9 

Offentlige investeringer2) 75,8 71,6 73,2 1,2 -6,9 -0,1 1,0 1,4 2,3 

Boliginvesteringer 79,4 84,1 89,6 -1,5 5,0 5,0 0,9 0,9 1,5 

Faste erhvervsinvesteringer 223,0 233,7 253,8 1,7 4,7 7,1 2,1 0,1 1,4 

I alt indenlandsk efterspørgsel 
ekskl. lagerændringer3) 1.851,9 1.901,5 1.972,4 1,3 1,6 2,0 0,8 1,0 1,7 

Lagerændringer4) 7,3 13,1 18,5 -0,3 0,3 0,2   

I alt indenlandsk efterspørgsel 1.859,2 1.914,5 1.990,8 1,0 1,9 2,2 0,8 1,0 1,7 

Eksport af varer og tjenester 1.070,8 1.129,5 1.201,7 2,1 4,3 4,7 1,1 1,1 1,6 

Samlet efterspørgsel 2.930,0 3.044,0 3.192,5 1,4 2,8 3,1 0,9 1,1 1,7 

Import af varer og tjenester 941,1 992,1 1.063,1 1,4 4,6 5,6 0,9 0,8 1,5 

Bruttonationalprodukt 1.988,9 2.051,9 2.129,5 1,4 1,9 2,0 0,9 1,2 1,8 

Produktskatter, netto 266,7 275,5 282,5   

Bruttoværditilvækst 1.722,2 1.776,5 1.847,0 1,4 1,9 2,0 1,1 1,3 2,0 

Heraf i private byerhverv5) 1.120,7 1.161,2 1.214,4 2,2 2,4 2,6 1,0 1,2 1,9 

Bruttonationalindkomst 2.048,6 2.125,1 2.206,4   
 

Anm.: Opdelingen i mængde- og priskomponenter er foretaget på grundlag af en fastprisberegning i forud-
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 
opgørelsen af de offentlige investeringer i tabel B.8. 

3) Heri indgår også investeringer i værdigenstande samt det offentlige nettokøb af bygninger. 
4) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringerne i forhold til BNP. 
5) Private byerhverv er fremstilling, bygge og anlæg samt privat service ekskl. søtransport.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.2  

Nøgletal for den internationale økonomi – BNP og forbrugerpriser 

BNP 

Realvækst, pct. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EU28 1,8 -0,5 0,2 1,4 1,9 2,0 2,1 

Euroområdet 1,6 -0,9 -0,3 0,9 1,6 1,8 1,9 

Tyskland 3,7 0,4 0,3 1,6 1,7 1,9 1,9 

Frankrig 2,1 0,2 0,7 0,2 1,1 1,4 1,7 

Italien 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 0,9 1,5 1,4 

Spanien -1,0 -2,6 -1,7 1,4 3,1 2,7 2,4 

Nederlandene 1,7 -1,1 -0,5 1,0 2,0 2,1 2,3 

Belgien 1,8 0,2 0,0 1,3 1,3 1,3 1,7 

Østrig 2,8 0,8 0,3 0,4 0,6 1,5 1,4 

Finland 2,6 -1,4 -1,1 -0,4 0,3 0,7 1,1 

Danmark1) 1,2 -0,1 -0,2 1,3 1,4 1,9 2,0 

Sverige 2,7 -0,3 1,2 2,3 3,0 2,8 2,7 

Storbritannien 2,0 1,2 2,2 2,9 2,5 2,4 2,2 

USA 1,6 2,2 1,5 2,4 2,6 2,8 2,7 

Japan -0,5 1,7 1,6 -0,1 0,7 1,1 0,5 

Norge 1,0 2,7 0,7 2,2 0,6 1,1 1,9 

Verden - 3,5 3,2 3,3 3,1 3,5 3,7 

Forbrugerpriser2) 

Vækst, pct. 

EU28 3,1 2,6 1,5 0,6 0,0 1,1 1,6 

Euroområdet 2,7 2,5 1,3 0,4 0,1 1,0 1,6 

Tyskland 2,5 2,1 1,6 0,8 0,2 1,0 1,7 

Frankrig 2,3 2,2 1,0 0,6 0,1 0,9 1,3 

Italien 2,9 3,3 1,3 0,2 0,2 1,0 1,9 

Spanien 3,1 2,4 1,5 -0,2 -0,5 0,7 1,2 

Nederlandene 2,5 2,8 2,6 0,3 0,2 1,2 1,5 

Belgien 3,4 2,6 1,2 0,5 0,6 1,7 1,5 

Østrig 3,6 2,6 2,1 1,5 0,9 1,8 2,0 

Finland 3,3 3,2 2,2 1,2 -0,2 0,6 1,5 

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

Sverige 1,4 0,9 0,4 0,2 0,8 1,5 1,7 

Storbritannien 4,5 2,8 2,6 1,5 0,1 1,5 1,7 

USA 3,2 2,1 1,5 1,6 0,2 2,1 2,3 

Japan -0,3 0,0 0,4 2,7 0,8 0,7 1,8 

Norge 1,2 0,4 2,0 1,9 2,2 2,8 2,4 
 

1) Egne beregninger. 
2) For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), for andre lande er vist 

nationale forbrugerprisindeks (CPI). 
Kilde: EU-kommissionens efterårsprognose, november 2015. 
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Tabel B.3  

Nøgletal for den internationale økonomi – løn og betalingsbalance 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lønudvikling1) 

Vækst, pct. 

EU28 2,0 1,9 1,6 1,1 1,7 2,0 2,5 

Euroområdet 2,1 1,8 1,7 1,4 1,4 1,6 2,0 

Tyskland 3,0 2,5 1,8 2,6 2,9 2,7 3,2 

Frankrig 2,5 2,4 1,6 1,4 0,8 1,3 1,5 

Italien 1,1 0,4 1,5 0,6 0,5 0,4 1,1 

Spanien 0,7 -1,1 1,6 -0,7 0,7 0,6 1,3 

Nederlandene 2,4 2,5 1,8 2,2 0,8 1,7 1,9 

Belgien 3,1 3,2 2,6 0,9 0,5 0,3 1,6 

Østrig 2,0 2,7 2,2 1,7 1,8 1,8 1,8 

Finland 3,6 2,8 1,3 1,4 1,2 1,3 1,1 

Danmark2) 1,9 2,5 1,8 1,7 2,0 2,3 2,6 

Sverige 3,2 3,1 1,9 2,2 2,7 2,8 2,9 

Storbritannien 1,1 1,6 1,5 0,5 2,8 3,3 3,7 

USA 3,0 2,2 1,5 2,8 1,9 3,3 3,7 

Japan 0,6 -0,2 0,1 0,2 0,7 1,2 0,6 

Norge 4,7 4,5 4,5 3,5 -0,3 0,2 0,3 

 

Betalingsbalance 

Pct. af BNP 

EU28 0,3 1,0 1,5 1,6 2,2 2,2 2,0 

Euroområdet 0,6 1,9 2,5 3,0 3,7 3,6 3,4 

Tyskland 6,2 7,2 6,7 7,8 8,7 8,6 8,4 

Frankrig -2,2 -2,9 -2,6 -2,3 -1,3 -1,6 -2,2 

Italien -3,1 -0,4 0,9 2,0 2,2 1,9 1,9 

Spanien -3,3 -0,4 1,5 1,0 1,4 1,3 1,4 

Nederlandene 8,8 10,2 11,0 10,6 10,5 10,4 9,6 

Belgien 0,1 1,4 1,0 0,8 1,8 2,0 1,9 

Østrig 1,9 1,7 2,1 2,1 2,6 2,6 2,8 

Finland -1,5 -1,9 -1,8 -2,2 -1,1 -1,0 -0,9 

Danmark3) 5,7 5,7 7,1 7,7 7,8 8,7 8,5 

Sverige 6,0 6,5 5,8 5,4 5,9 5,9 5,8 

Storbritannien -1,7 -3,3 -4,5 -5,1 -4,3 -3,9 -3,4 

USA -3,1 -2,9 -2,4 -2,3 -2,3 -2,4 -2,7 

Japan 2,0 1,0 0,7 0,6 2,3 2,8 3,1 

Norge 12,4 12,4 10,0 9,4 8,7 9,9 11,2 
 

1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de samlede lønomkostninger pr. beskæftiget for hele økonomien.  
2) For historiske år anvendes tal fra DA’s internationale lønstatistik for fremstillingsvirksomhed. Skøn 

for 2015-17 er for timefortjenesten ekskl. genetillæg for hele økonomien. 
3) Egne beregninger. 
Kilde: EU-kommissionens efterårsprognose, november 2015, DA’s internationale lønstatistik samt egne 

beregninger. 
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Tabel B.4  

Nøgletal for den internationale økonomi – ledighed og beskæftigelse 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pct. af arbejdsstyrken 

Ledighed1) 

EU28 9,7 10,5 10,9 10,2 9,5 9,2 8,9 

Euroområdet 10,1 11,4 12,0 11,6 11,0 10,6 10,3 

Tyskland 5,8 5,4 5,2 5,0 4,7 4,9 5,2 

Frankrig 9,2 9,8 10,3 10,3 10,4 10,4 10,2 

Italien 8,4 10,7 12,1 12,7 12,2 11,8 11,6 

Spanien 21,4 24,8 26,1 24,5 22,3 20,5 19,0 

Nederlandene 5,0 5,8 7,3 7,4 6,9 6,6 6,3 

Belgien 7,2 7,6 8,4 8,5 8,6 8,4 7,9 

Østrig 4,6 4,9 5,4 5,6 6,1 6,1 6,0 

Finland 7,8 7,7 8,2 8,7 9,6 9,5 9,4 

Danmark2) 7,7 7,7 7,1 6,8 6,3 6,0 5,7 

Danmark3) 5,5 5,6 5,3 4,6 4,3 4,0 3,8 

Sverige 7,8 8,0 8,0 7,9 7,7 7,7 7,4 

Storbritannien 8,1 7,9 7,6 6,1 5,4 5,4 5,5 

USA 8,9 8,1 7,4 6,2 5,3 4,8 4,6 

Japan 4,6 4,3 4,0 3,6 3,4 3,3 3,3 

Norge 3,3 3,2 3,5 3,5 3,5 4,6 4,7 

Beskæftigelse 

Vækst, pct. 

EU28 0,1 -0,6 -0,4 1,0 1,0 0,9 0,9 

Euroområdet 0,1 -0,7 -0,8 0,6 0,9 0,9 1,0 

Tyskland 1,4 1,2 0,6 0,9 0,5 0,6 0,8 

Frankrig 0,5 0,1 0,0 0,3 0,3 0,5 0,8 

Italien 0,1 -1,4 -2,5 0,2 1,0 1,0 1,0 

Spanien -2,6 -4,4 -3,3 1,2 2,8 2,5 2,0 

Nederlandene 0,6 -0,6 -0,8 -0,3 1,2 1,1 1,1 

Belgien 1,4 0,4 -0,4 0,3 0,6 0,7 0,9 

Østrig 1,6 1,1 0,5 0,9 0,7 0,8 0,8 

Finland 1,3 0,9 -0,7 -0,8 -0,4 0,3 0,6 

Danmark2) -0,1 -0,6 0,1 0,8 0,9 1,0 1,0 

Sverige 2,1 0,7 1,0 1,4 1,3 1,6 1,6 

Storbritannien 0,5 1,1 1,2 2,3 1,7 1,0 0,7 

USA 0,6 1,8 1,0 1,6 1,7 1,2 1,3 

Japan -0,2 0,0 0,6 0,6 0,3 0,1 0,1 

Norge 1,5 2,1 1,1 1,3 0,1 -0,2 0,9 
 

1) Ledighedsbegrebet er sammenligneligt på tværs af lande, men afviger fra den danske registrerede 
ledighed. Opgørelsen er interviewbaseret og laves på baggrund af en stikprøve. Ledigheden inklude-
rer en række andre grupper ud over dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvis de svarer, at de øn-
sker og kan tiltræde et job.  Metoden svarer til den danske AKU-opgørelse. 

2) Egne beregninger. 
3) Egne beregninger, opgjort efter dansk definition, den registrerede bruttoledighed. 
Kilde: EU-kommissionens efterårsprognose, november 2015, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.5  

Nøgletal for den internationale økonomi – offentlig saldo 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Samlet offentlig saldo 

Pct. af BNP 

EU28 -4,5 -4,3 -3,3 -3,0 -2,5 -2,0 -1,6 

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

Tyskland -1,0 -0,1 -0,1 0,3 0,9 0,5 0,4 

Frankrig -5,1 -4,8 -4,1 -3,9 -3,8 -3,4 -3,3 

Italien -3,5 -3,0 -2,9 -3,0 -2,6 -2,3 -1,6 

Spanien -9,5 -10,4 -6,9 -5,9 -4,7 -3,6 -2,6 

Nederlandene -4,3 -3,9 -2,4 -2,4 -2,1 -1,5 -1,2 

Belgien -4,1 -4,1 -2,9 -3,1 -2,7 -2,6 -2,3 

Østrig -2,6 -2,2 -1,3 -2,7 -1,9 -1,6 -1,3 

Finland -1,0 -2,1 -2,5 -3,3 -3,2 -2,7 -2,3 

Danmark1) -2,1 -3,5 -1,1 1,5 -2,0 -2,8 -2,0 

Sverige -0,1 -0,9 -1,4 -1,7 -1,4 -1,3 -1,2 

Storbritannien -7,7 -8,3 -5,7 -5,7 -4,4 -3,0 -1,9 

USA -10,6 -8,8 -5,3 -4,9 -4,0 -3,5 -3,2 

Japan -8,8 -8,7 -8,5 -7,5 -6,6 -5,7 -5,1 

Norge 13,4 13,8 10,8 9,1 8,3 7,7 7,5 

Samlet strukturel offentlig saldo3) 

Pct. af BNP 

EU28 -3,8 -2,7 -1,8 -1,7 -1,8 -1,6 -1,5 

Euroområdet -3,6 -2,1 -1,4 -1,0 -1,1 -1,2 -1,2 

Tyskland -1,3 -0,1 0,3 0,8 0,9 0,7 0,6 

Frankrig -5,1 -4,3 -3,5 -2,8 -2,7 -2,4 -2,6 

Italien -3,3 -1,3 -0,9 -1,1 -1,0 -1,5 -1,4 

Spanien -6,2 -3,3 -1,9 -1,8 -2,5 -2,6 -2,6 

Nederlandene -3,6 -2,3 -0,9 -0,5 -1,1 -1,4 -1,5 

Belgien -4,0 -3,4 -2,7 -2,8 -2,5 -2,1 -2,2 

Østrig -2,5 -1,8 -1,2 -0,7 -0,6 -1,0 -1,1 

Finland -0,9 -1,1 -1,0 -1,8 -1,7 -1,5 -1,5 

Danmark1) 0,3 -0,7 -0,6 -0,9 -0,7 -0,4 -0,4 

Sverige 0,0 0,1 -0,2 -0,8 -1,0 -1,0 -0,9 

Storbritannien -5,8 -6,6 -4,5 -5,2 -4,5 -3,3 -2,4 

USA3) -8,4 -7,1 -3,8 -3,8 -3,7 -3,7 -3,6 

Japan3) -7,8 -8,3 -8,6 -7,8 -7,0 -6,3 -5,6 

Norge3, 4) 0,8 0,3 -0,7 -0,3 -0,7 -1,4 -1,6 
 

1) Egne beregninger.  
2) Den strukturelle saldo er den underlæggende offentlige saldo, korrigeret for konjunktur og 

engangsudgifter.  
3) Baseret på tal fra OECD, Economic Outlook 98. 
4) Kun Norges fastland, dvs. ekskl. aktiviteter direkte relateret til olieudvinding i Nordsøen. 
Kilde: OECD, Economic Outlook 98, EU-kommissionens efterårsprognose, november 2015 samt egne 

beregninger. 
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Tabel B.6 

Befolkning og arbejdsmarked 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.000 personer   

Samlet befolkning 5.592 5.615 5.643 5.674 5.700 5.725 

I arbejdsstyrken 2.882 2.882 2.888 2.908 2.932 2.954 

Samlet beskæftigelse 2.740 2.743 2.765 2.791 2.820 2.847 

 - Beskæftigede på ordinært arbejdsmarked1) 2.664 2.669 2.690 2.736 2.771 2.803 

 - Støttet beskæftigelse2) 76 73 75 79 81 83 

Nettoledige 118 118 107 104 98 94 

Bruttoledige (inkl. aktivering)3) 162 154 134 124 118 113 

Uden for arbejdsstyrken 2.709 2.733 2.756 2.766 2.768 2.771 

Aktiverede dagpenge- og  
kontanthjælpsmodtagere3) 43 36 27 20 20 19 

Førtidspensionister uden for  
arbejdsstyrken 217 213 204 196 193 189 

Efterlønsmodtagere 104 97 89 79 70 58 

Personer under 15 år 982 973 966 959 952 947 

Folkepensionister uden for arbejdsstyrken 864 884 906 926 946 965 

Øvrige uden for arbejdsstyrken 499 530 564 584 587 592 
 

Anm.: I opgørelsen af dagpengemodtagere inkluderes modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. 
Modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse 
samt modtagere af den særlige uddannelsesydelse og kontantydelse inkluderes i opgørelsen af kon-
tanthjælpsmodtagere. 

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) Antallet af aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er op-
gjort inkl. personer i støttet beskæftigelse. 

Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.7 

Personer på indkomstoverførsler mv. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.000 helårspersoner   

A-dagpenge (ekskl. aktiverede)1) 98 88 87 81 70 70 

Kontanthjælp (ekskl. aktiverede) 105 118 114 125 134 145 

Aktiverede dagpenge- og  
kontanthjælpsmodtagere2) 63 61 58 46 46 45 

Feriedagpenge 6 5 5 5 4 4 

Førtidspension3) 238 233 223 215 212 207 

Ressourceforløbsydelse 0 1 5 15 20 24 

Efterløn 104 97 89 79 70 58 

Fleksydelse 6 6 6 7 6 5 

Revalideringsydelse4) 10 9 8 7 6 6 

Sygedagpenge5) 79 74 72 68 69 70 

Barselsdagpenge6) 48 46 45 52 54 55 

Ledighedsydelse 16 17 17 16 16 15 

I alt  773 755 729 716 707 706 

SU 288 308 326 335 332 330 

I alt, inkl. SU 1.061 1.063 1.055 1.051 1.038 1.036 

Folkepensionister3) 1.006 1.034 1.061 1.085 1.109 1.132 

I alt, inkl. SU og folkepensionister 2.067 2.097 2.116 2.136 2.147 2.168 

Støttet beskæftigelse7) 76 73 75 79 81 83 

I alt, inkl. SU, folkepensionister og 
støttet beskæftigelse 2.143 2.170 2.191 2.215 2.229 2.251 
 

Anm.: I opgørelsen af dagpengemodtagere inkluderes modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. 
Modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse 
samt personer på den særlige uddannelsesordning og kontantydelse inkluderes i opgørelsen af kon-
tanthjælpsmodtagere. Personer på kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse 
indgik tidligere i aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. 

1) I 2015 indgår ledige, der som led i beskæftigelsesreformen er i uddannelsesforløb, som dagpenge-
modtagere. 

2) 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-arbejdsmarkeds-
parate kontanthjælpsmodtagere i gruppen af aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. 

3) Førtids- og folkepension er inkl. pensionister bosiddende i udlandet samt pensionister i beskæftigel-
se. 

4) Ekskl. revalidering med løntilskud.  
5) 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). 

6) Danmarks Statistik har foretaget en revision af den historiske serie frem til 2014, der betyder, at der 
er opgjort færre personer på barselsdagpenge i perioden 2012 til 2014. 

7) 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 

Bruttoinvesteringer 

 2014 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Mia. kr. Realvækst, pct. 

Faste bruttoinvesteringer 370,7 3,9 1,1 3,4 0,4 2,7 5,0 

Heraf:   

 - Bygge og anlæg 164,5 -0,9 -0,2 2,4 -1,4 1,9 1,9 

 - Maskiner og transport 206,3 8,1 2,2 4,1 1,9 3,3 7,5 

Heraf:   

- Boliginvesteringer 79,9 -5,5 -1,1 3,1 -1,5 5,0 5,0 

- Offentlige investeringer 76,0 14,6 -1,4 8,4 -1,1 -5,5 -1,6 

- Samlede erhvervsinvesteringer 214,8 4,4 2,8 1,8 1,7 4,7 7,1 

Heraf:   

- Bygge- og anlægsinvesteringer 45,7 -9,1 3,9 -3,6 1,5 1,8 1,0 

- Materielinvesteringer 169,1 8,9 2,5 3,3 1,7 5,5 8,8 
 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.9 

Betalingsbalancens løbende poster 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.      

Industrieksport ekskl. skibe mv. 412 430 461 496 528 

Landbrugseksport mv. 112 112 112 115 119 

Øvrig vareeksport, ekskl. energi 39 36 36 37 38 

   

Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 558 573 604 642 679 

Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 460 479 504 538 568 

   

Nettoeksport af energi1) -39 -38 -33 -35 -42 

Varebalance ekskl. skibe mv. 60 57 67 69 68 

Nettoeksport af skibe mv. -9 -13 -12 -9 -11 

Varebalance, i alt 51 43 55 61 57 

   

Turistindtægter, netto 2 5 6 7 8 

Øvrige tjenester inkl. søtransport 62 70 69 70 74 

Tjenestebalance, i alt 64 74 75 77 82 

   

Vare- og tjenestebalance 115 118 130 137 139 

Do. i pct. af BNP 6,0 6,1 6,5 6,7 6,5 

   

Formueindkomst fra udlandet, netto 66 74 66 80 85 

Lønindkomst fra udlandet, netto -9 -10 -11 -11 -12 

EU-betalinger til Danmark, netto -14 -11 -12 -11 -13 

Andre løb. overførsler fra udl. netto -22 -20 -20 -20 -20 

Nettooverførsler fra udlandet, i alt 21 32 25 41 42 

   

Løbende poster, i alt 136 150 155 179 181 

Do. i pct. af BNP 7,1 7,7 7,8 8,7 8,5 

   

Danmarks nettoaktiver over for udlandet 686 888 1044 1223 1405 

Do. i pct. af BNP 36,0 43,0 49,8 57,0 63,5 
 

1) Inkl. bunkring. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.10 

Eksport og import 

 2014 2014 2015 2016 2017 

 Mia. kr. Realvækst, pct. 

Eksport af:  

Varer i alt 627,8 0,5 3,3 4,2 4,2 

Landbrugsvarer mv. 112,0 -2,3 1,6 1,5 1,5 

Industrivarer 430,0 3,1 4,7 5,3 5,3 

Øvrige varer1) 85,8 -6,9 -1,4 1,1 1,1 

Tjenester i alt 409,2 7,0 0,3 4,5 5,5 

I alt 1037,0 3,1 2,1 4,3 4,7 

Import af:    

Varer i alt 584,4 2,4 2,4 4,7 5,5 

Landbrugsvarer mv. 71,7 2,0 2,3 2,6 2,7 

Industrivarer 359,0 2,7 2,8 5,8 6,4 

Øvrige varer2) 153,7 1,7 1,4 2,9 4,3 

Tjenester i alt 334,8 4,9 -0,2 4,6 5,8 

I alt 919,2 3,3 1,4 4,6 5,6 
 

1) Ubearbejdede varer, energi og skibe mv. 
2) Ubearbejdede varer, energi, biler og skibe mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.11  

Eksport- og importpriser 

 2014 2014 2015 2016 2017 

 Mia. kr. Ændring, pct. 

Eksportpriser for:  

Varer i alt 627,8 -0,2 0,2 1,5 2,0 

Landbrugsvarer mv. 112,0 2,7 -1,4 1,0 2,0 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 430,0 1,2 2,4 2,1 1,1 

Øvrige varer1) 85,8 -9,9 -9,5 -1,5 8,2 

Tjenester i alt 409,2 -4,4 2,6 0,6 1,0 

I alt 1037,0 -1,9 1,1 1,1 1,6 

   

Importpriser for:    

Varer i alt 584,4 -0,7 -0,6 0,6 1,9 

Landbrugsvarer mv. 71,7 0,2 0,5 0,0 -1,0 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 359,0 1,0 2,5 1,5 0,5 

Øvrige varer2) 153,7 -4,7 -8,3 -1,6 7,5 

Tjenester i alt 334,8 -5,1 3,7 1,0 0,8 

I alt 919,2 -2,3 0,9 0,8 1,5 

  

1) Ubearbejdede varer, energi og skibe mv. 
2) Ubearbejdede varer, energi, biler og skibe mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.12  

Det private forbrug fordelt på undergrupper 

 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 Mia. kr. Realvækst, pct. Bidrag, pct.-point 

Forbrug i alt 927 2,0 1,7 1,8 2,0 1,7 1,8 

Detailomsætning 294 0,6 1,9 2,0 0,2 0,6 0,6 

Heraf:     

- Fødevarer m.m. 136 0,1 1,4 1,4 0,0 0,2 0,2 

- Øvrige varer 157 1,1 2,3 2,5 0,2 0,4 0,4 

Bilkøb 32 6,0 7,5 3,5 0,2 0,3 0,1 

Brændsel m.m. 51 6,0 2,0 2,0 0,3 0,1 0,1 

Benzin og lignende 26 0,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Boligbenyttelse 209 0,9 0,8 0,9 0,2 0,2 0,2 

Øvrige tjenester 320 3,5 1,9 2,2 1,2 0,7 0,8 

Turistudgifter 39 0,0 1,6 2,2 0,0 0,1 0,1 

Turistindtægter1) 44 3,5 3,5 3,0 -0,2 -0,2 -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.13  

Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.   

Privat sektor i alt 174 156 121 195 236 223 

- Husholdninger 16 -3 -41 27 57 44 

- Selskaber  157 159 162 168 179 179 

      - Ikke finansielle selskaber 85 93 110 118 110 100 

      - Finansielle selskaber  73 66 52 50 70 79 

Offentlig forvaltning og service -66 -20 28 -40 -57 -42 

I alt 108 136 150 156 179 181 

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.14 

Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst1) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Realindkomst før afgiftsbidrag 0,4 0,8 0,7 3,0 2,6 1,5 1,0 

Afgiftsbidrag2) -0,2 -0,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Vækst i real disponibel indkomst i alt3) 0,2 0,2 0,8 3,1 2,8 1,6 1,3 

   

Bidrag (pct.-point)   

- Lønsum4) -0,7 -0,8 0,4 1,3 1,6 1,4 1,2 

- Pensionsbidrag5) 0,2 0,2 -0,4 -0,1 0,0 -0,2 -0,1 

Lønsum ekskl. pensionsbidrag -0,5 -0,6 0,0 1,2 1,6 1,2 1,1 

Samlede offentlige indkomstoverførsler  -0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 0,0 

I alt lønindkomst (ekskl. pensionsbidrag) 
og overførsler -0,6 -0,5 0,4 1,4 1,7 1,6 1,1 

Nettorenteindkomst 0,4 0,6 0,7 0,3 0,1 0,0 -0,1 

Aktieudbytter mv.6) 0,2 -0,1 0,1 0,6 0,4 -0,2 0,1 

Udbetalinger fra pensionsordninger5) -0,1 -0,1 -0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ændret beskatning7) -0,2 -0,4 0,2 0,2 -0,4 -0,1 0,0 

Selvstændige og ejerboliger 0,3 0,3 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

I øvrigt8) 0,1 0,5 -0,1 0,4 0,7 -0,1 -0,2 

   

Udbetalinger fra SP og af efterlønsbidrag9) -0,3 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   

I alt inkl. SP og udbetalinger af  
efterlønsbidrag8) -0,2 3,3 -2,2 3,1 2,8 1,6 1,3 

 

1) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren. 
2) Afgiftsbidrag er defineret som forskellen på udviklingen i forbruger- og nettoprisindekset.  
3) Den korrigerede indkomst, jf. tabel 4.1.  
4) Vedrørende lønmodtagere bosiddende i Danmark. 
5) Arbejdsmarkedspensioner mv. (men ikke individuelle pensionsordninger i pengeinstitutter mv.).  
6) Inkl. udlodninger fra investeringsforeninger. 
7)  Dækker alene over diskretionære personskatteændringer.  
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 tilbagebe-

taling af efterlønsbidrag i 2012 fratrukket 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.15 

Husholdningernes nettofordringserhvervelse1) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.   

Disponibel bruttoindkomst 902 923 922 943 996 1.046 1.076 

Privatforbrug 884 909 914 927 950 977 1.011 

Bruttoinvesteringer2) 94 86 83 85 85 90 97 

Nettokapitaloverførsler3) 8 28 2 1 -1 1 1 

”Direkte” nettofordringserhvervelse -69 -43 -74 -68 -41 -21 -31 

Formuetilvækst i l&p4) 57 59 71 26 68 77 75 

Nettofordringerhvervelse5) -11 16 -3 -41 27 57 44 

Nettofordringserhvervelse (korrigeret)6)  -11 -12 31 20 54 57 44 

Pct. af disponibel bruttoindkomst    

”Direkte” nettofordringserhvervelse -7,6 -4,7 -8,0 -7,2 -4,1 -2,0 -2,9 

Nettofordringserhvervelse -1,2 1,8 -0,3 -4,4 2,7 5,4 4,1 

Nettofordringserhvervelse (korrigeret)6) -1,2 -1,3 3,3 2,1 5,4 5,4 4,1 
 

1) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren. 
2) Husholdningernes bruttoinvesteringer består af byggeri af ejerboliger samt investeringer i bygninger 

og materiel mv. i enkeltmandsvirksomheder. 
3) Nettokapitaloverførslerne i 2012 inkluderer beløbet tilbagebetaling af efterlønsbidrag. 
4) Nettoindbetalinger til og forrentning (ekskl. pensionsafkastskat) af husholdningernes kapital i livs-

forsikringsselskaber og pensionskasser (l&p). 
5) Husholdningernes erhvervelse (netto) af finansielle fordringer (inkl. aktier) på andre sektorer. 
6)  Nettofordringserhvervelsen er korrigeret for udbetaling af efterlønstilbagebetalingen og skat knyttet 

til kapitalpensionsomlægning.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Tabel B.16 

Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.   

Husholdninger1)   

Bruttooverskud 154 154 157 159 163 169 

Lønsum 967 980 1.006 1.035 1.068 1.104 

Nettoformueindk. (inkl. bruttoafk. i l&p) 37 43 53 54 48 48 

Primær bruttoindkomst 1.158 1.177 1.216 1.249 1.279 1.321 

Indk.overførsler og pens.udb. fra l&p  397 422 441 424 430 439 

- Indk.skatter mv. (inkl. pens.afkastskat) 499 524 593 533 514 532 

- Sociale bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) 133 153 122 145 150 151 

Disponibel bruttoindkomst 923 922 943 996 1.046 1.076 

- Privat forbrug 909 914 927 950 977 1.011 

Formuetilvækst i l&p 59 71 26 68 77 75 

Bruttoopsparing 74 78 43 114 146 140 

- Bruttoinvesteringer 86 83 85 85 90 97 

Nettokapitaloverførsler 28 2 1 -1 1 1 

Nettofordringserhvervelse 16 -3 -41 27 57 44 

Selskaber    

Bruttooverskud 431 433 436 443 457 481 

Nettoformueindkomst 2 17 18 23 39 45 

Primær bruttoindkomst 433 450 454 466 496 525 

Pens.bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) mv. 92 105 78 100 105 106 

- Indkomstskatter mv. 49 53 52 54 55 58 

- Pensionsudbetalinger 49 60 73 54 50 54 

Disponibel bruttoindkomst 427 443 407 458 496 521 

- Formuetilvækst i l&p 59 71 26 68 77 75 

- Bruttoinvesteringer 214 219 228 230 246 271 

Nettokapitaloverførsler 4 6 9 9 6 4 

Nettofordringserhvervelse 157 159 162 168 179 179 

Privat sektor (inkl. off. selskaber)    

Bruttooverskud 585 587 593 602 620 649 

Lønsum 967 980 1.006 1.035 1.068 1.104 

Nettoformueindkomst 39 60 71 76 87 92 

Primær bruttoindkomst 1.592 1.628 1.670 1.714 1.775 1.846 

Indk.overførsler fra det offentlige mv. 332 336 346 349 359 364 

- Indkomstskatter mv. 549 577 645 587 569 590 

- Sociale bidrag 25 23 22 23 22 23 
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Tabel B.16 (fortsat) 

Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.   

Disponibel bruttoindkomst 1.350 1.364 1.350 1.454 1.542 1.597 

- Privat forbrug 909 914 927 950 977 1.011 

Bruttoopsparing 441 450 423 504 565 586 

- Bruttoinvesteringer 300 302 312 316 336 367 

Nettokapitaloverførsler 32 8 10 8 7 5 

Nettofordringserhvervelse 174 156 121 195 236 223 
 

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. 

1) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.17 

Husholdningernes formue1) 

Niveau 
ultimo 

2014

Gns. 
96-14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Husholdninger Mia. kr. Realvækst, pct. 

Boliger2) 3.057 4,2 -7,9 -1,0 2,7 3,5 5,8 2,7 2,4 

Biler 255 1,4 -1,1 0,8 2,0 2,0 5,0 3,7 3,3 

Finansiel formue ”direkte ejet”  -372   

Heraf: Gæld i realkredit mv.3) -1.842 4,7 0,5 0,5 -0,8 -0,9 0,8 1,8 0,9 

           Aktier mv.4) og obligationer 1.470 4,5 -14,2 9,6 4,1 0,3 9,1 3,9 3,2 

I alt ”direkte ejet”5) nettoformue 2.940 3,9 -15,4 7,2 6,6 5,0 10,0 4,8 4,0 

Pensionsformuer6) 2.027 5,8 5,8 7,1 1,5 9,9 3,7 2,2 1,9 

I alt nettoformue5) 4.967 4,6 -7,8 7,2 4,5 7,0 7,4 3,8 3,2 

Heraf finansiel nettoformue 1.655           

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) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren. 
2) 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. 

3) Husholdningernes mellemværende med pengeinstitutter er regnet netto. 
4) Inkl. investeringsforeningsbeviser og unoterede aktier. 
5)  Opgørelsen er ikke total. Der mangler blandt andet husholdningernes andel af virksomhedernes ka-

pital (i enkeltmandsvirksomheder, ekskl. privatejede lejeboliger som indgår i boligformuen). 
6) 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.18 

Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pct.       

Husholdninger1)   

Forbrugskvote (iht. NR)2) 98,4 99,2 98,3 95,4 93,4 94,0 

Forbrugskvote (iht. korrigeret)3) 96,8 95,9 93,5 92,8 92,9 93,4 

   

Opsparingskvote (iht. NR)2) 8,0 8,5 4,5 11,4 14,0 13,0 

Do. korrigeret for afkast i l&p4) 6,2 5,6 7,0 9,5 11,2 10,6 

    

Hele den private sektor (iht. NR)    

Forbrugskvote 67,3 67,0 68,6 65,4 63,3 63,3 

Opsparingskvote 32,7 33,0 31,4 34,6 36,7 36,7 
 

1) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren. 
2) 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. 

3)  Forbrugskvote (iht. korrigeret) er forbruget i forhold til den korrigerede disponible indkomst. Se 
tabel 4.1. 

4) 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.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Tabel B.19 

Lønkvoter 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pct.       

Private erhverv 58,7 58,8 59,2 59,7 59,8 59,6 

Hele økonomien 64,7 64,7 65,0 65,2 65,1 64,8 

Husholdningernes andel af den private 
disponible indkomst1)  68,4 67,6 69,9 68,5 67,8 67,4 
 

Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttoværditilvæksten og korrigeret for antal 
selvstændige. 

1) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.20 

Ejendomsmarked og byggeri 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ejendomsmarked       

Stigning (pct.) i prisen for omsatte enfamiliehuse1) -3,4 2,7 3,4 6,3 4,0 4,0 

Antal tinglyste salg af enfamiliehuse (1.000)2) 32,6 32,9 36,1 - - - 

Stigning (pct.) i prisen for omsatte ejerlejligheder1) 0,2 8,5 8,6 - - - 

Antal tinglyste salg af ejerlejligheder (1.000)2) 13,0 13,6 16,4 - - - 

    

Boligbyggeri    

Bruttoinvesteringer (realvækst, pct.) -5,5 -1,1 3,1 -1,5 5,0 5,0 

Påbegyndt (mio. kvadratmeter) 1,9 1,5 1,7 - - - 

Fuldført (mio. kvadratmeter) 2,2 2,1 2,0 - - - 

    

Erhvervsbyggeri    

Påbegyndt (mio. kvadratmeter) 2,4 2,2 1,7 - - - 
 

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. 



Bilagstabeller  

 

Økonomisk Redegørelse · December 2015 202 

Tabel B.21 

Offentlige finanser 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr., løbende priser   

Forbrug 490,6 501,6 503,9 511,7 520,2 530,9 541,1 

Overførsler 324,6 334,3 342,8 348,1 350,7 360,0 366,7 

Investeringer 63,6 69,9 69,5 74,2 75,8 71,6 73,2 

Renteudgifter 36,4 34,3 32,1 29,2 31,1 24,7 24,8 

Subsidier 39,0 41,0 41,1 40,5 40,8 39,6 36,9 

Øvrige udgifter 1) 65,7 93,0 63,4 61,4 62,3 61,1 61,2 

Udgifter i alt2) 1019,8 1074,3 1052,8 1065,0 1081,0 1088,0 1104,0 
 
 

          
  

Personskatter mv.3) 366,8 377,3 424,7 457,4 434,1 419,3 433,7 

Arbejdsmarkedsbidrag 80,4 82,0 82,6 84,6 88,0 90,8 94,0 

Pensionsafkastskat 38,0 43,6 20,0 54,4 20,2 13,8 15,6 

Selskabsskatter 40,3 49,5 53,1 51,9 49,8 48,5 50,4 

Moms 176,4 181,6 181,4 186,3 188,8 195,0 201,9 

Øvrige indirekte skatter 127,7 130,8 136,8 136,6 141,3 145,5 145,6 

Øvrige skatter4) 6,2 6,1 6,1 5,9 5,7 5,7 5,9 

Renteindtægter 25,1 24,5 24,3 21,9 17,0 15,1 13,7 

Øvrige indtægter5) 124,1 115,7 106,4 97,7 97,8 98,0 102,4 

Told mv. til EU -3,2 -3,0 -2,9 -3,0 -3,1 -3,3 -3,5 

Indtægter i alt6) 981,8 1008,1 1032,4 1093,5 1039,6 1028,4 1059,9 

         

Offentlig saldo -38,0 -66,1 -20,4 28,5 -39,8 -56,6 -41,7 

Renter, netto 11,3 9,8 7,8 7,4 14,1 9,7 11,0 

Offentlig primær saldo7) -26,7 -56,3 -12,5 35,8 -25,8 -46,9 -30,7 
 

1) Øvrige udgifter indeholder blandt andet kapitaloverførsler, overførsler til Færøerne og Grønland 
samt bidrag til EU’s budget. 

2)  Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. Udgiftstryk-
ket er her beregnet med afsæt i en opgørelse af de samlede udgifter, hvor alle delelementer i det of-
fentlige forbrug – herunder fx imputerede udgifter i form af afskrivninger og indtægter i form af salg 
af varer og tjenesteydelser – henføres til udgiftssiden.   

3) Personskatter mv. indeholder indkomstskat, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger, bo- 
og gaveafgift samt andre personlige skatter.  

4) Øvrige skatter indeholder medielicens og obligatoriske pensionsbidrag for tjenestemænd i offentlige 
selskaber mv. 

5) 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 både bruttorestindkomst og bidrag til tjenestemandspensioner. Endvidere indgår statens indtægter 
fra overskudsdeling og statsdeltagelse i forbindelse med olie- og gasindvindingen i Nordsøen, rør-
ledningsafgiften samt kulbrinteskatten. 

6) Opgørelsen af de samlede offentlige indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse, der blandt 
andet henfører det offentliges salg af varer og tjenester til indtægtssiden og ikke som her til udgifts-
siden som en del af de samlede forbrugsudgifter. De samlede indtægter er her desuden opgjort inkl. 
bruttorestindkomst, som er modsvaret til de imputerede afskrivningsudgifter, der indgår i opgørel-
sen af det offentlige forbrug. 

7) Den primære saldo angiver stillingen på de offentlige finanser før nettorenteudgifter.  
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Tabel B.22 

Skatter og skattetryk  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.       

Indirekte skatter 309,5 315,3 319,8 327,0 337,1 344,0 

- Moms 181,6 181,4 186,3 188,8 195,0 201,9 

- Registreringsafgift 13,1 15,2 16,0 17,7 18,9 19,7 

- Punktafgifter 75,2 75,7 73,5 75,3 76,5 73,7 

   - Energi (inkl. PSO)  45,3 46,4 45,8 45,2 46,7 43,7 

   - Miljø 4,2 4,8 4,1 4,7 4,3 4,1 

   - Nydelsesmidler 11,9 12,3 11,0 11,6 11,6 11,8 

   - Øvrige 13,8 12,3 12,6 13,9 14,0 14,3 

- Ejendomsskatter 24,8 26,4 27,2 28,0 28,7 30,0 

- Vægtafgift på erhverv 3,0 3,6 3,2 3,3 3,3 3,4 

- Øvrige indirekte skatter 11,7 13,1 13,7 13,9 14,7 15,3 

Direkte skatter 552,6 580,9 648,8 591,1 573,3 594,7 

- Kildeskatter1)  354,9 368,5 373,1 385,0 400,9 415,1 

   - Statsskat 122,0 126,4 129,4 134,3 141,4 147,7 

      - Bundskat 44,5 57,6 69,0 81,6 95,0 108,9 

      - Topskat  17,8 15,9 15,0 15,1 16,3 17,3 

      - Sundhedsbidrag 57,6 50,8 43,4 35,6 27,9 19,1 

      - Begrænset skattepligtige 2,1 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 

   - Kommuneskat i alt 203,1 209,3 214,1 219,6 229,2 235,4 

   - Ejendomsværdiskat 13,0 13,2 13,4 13,5 13,8 14,1 

   - Øvrige kildeskatter2) 16,7 19,6 16,3 17,5 16,6 18,0 

- Pensionsafkastbeskatning 43,6 20,0 54,4 20,2 13,8 15,6 

- Selskabsskat 49,5 53,1 51,9 49,8 48,5 50,4 

- Andre personlige skatter 10,8 44,4 72,3 35,4 6,5 6,5 

- Medielicens 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 

- Vægtafgifter fra husholdninger 7,6 7,9 8,0 8,2 8,2 8,4 

- Arbejdsmarkedsbidrag 82,0 82,6 84,6 88,0 90,8 94,0 

Obl. bidrag til sociale ordninger3) 1,8 1,6 1,5 1,2 1,2 1,3 

Kapitalskatter 4,0 3,9 3,9 5,5 3,7 3,7 

Told og importafgifter (EU-ordninger) 3,0 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5 

Samtlige skatter 870,9 904,6 977,0 927,9 918,6 947,2 

BNP 1.882,6 1.903,5 1.942,6 1.988,9 2.051,9 2.129,5 

Samtlige skatter, pct. af BNP  46,3 47,5 50,3 46,7 44,8 44,5 
 

1) Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er fra Danmarks Statistik for 2012-13. 
For 2014 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivningsgrundlag. 

2) Indeholder blandt andet aktieindkomstskat, dødsboskat og provenu af virksomhedsordning. 
3) Indeholder obligatoriske pensionsbidrag for tjenestemænd mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.23  

Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kommunalt skattegrundlag   

Majvurdering 2011 (mia. kr.) 829,3 - - - - - 

Vækst (pct.) 1,9    

Revideret majvurdering 2011 (mia. kr.) 820,8 - - - - - 

Vækst (pct.) 1,3    

Augustvurdering 2011 (mia. kr.) 827,7 - - - - - 

Vækst (pct.) 2,0    

Decembervurdering 2011 (mia. kr.) 821,9 867,7 - - - - 

Vækst (pct.) 2,7 5,6    

Majvurdering 2012 (mia. kr.) 829,1 876,7 - - - - 

Vækst (pct.) 2,5 5,7    

Revideret majvurdering 2012 (mia. kr.) 829,1 875,3 - - - - 

Vækst (pct.) 2,5 5,6    

Augustvurdering 2012 (mia. kr.) 820,3 886,9 - - - - 

Vækst (pct.) 3,2 8,1    

Decembervurdering 2012 (mia. kr.) 812,1 872,6 895,8 - - - 

Vækst (pct.) 2,3 7,5 2,7    

Majvurdering 2013 (mia. kr.) 810,5 861,8 889,7 - - - 

Vækst (pct.) 2,1 6,3 3,2    

Revideret majvurdering 2013 (mia. kr.) 810,5 861,8 890,2 - - - 

Vækst (pct.) 2,0 6,3 3,3    

Augustvurdering 2013 (mia. kr.) 820,8 865,1 891,0 - - - 

Vækst (pct.) 3,3 5,4 3,0    

Decembervurdering 2013 (mia. kr.) 822,2 862,6 887,3 919,1 - - 

Vækst (pct.) 3,5 4,9 2,9 3,6    

Majvurdering 2014 (mia. kr.) 823,5 851,0 877,0 906,5 - - 

Vækst (pct.) 3,7 3,3 3,1 3,4    

Augustvurdering 2014 (mia. kr.) 823,5 845,1 869,7 896,6 - - 

Vækst (pct.) 3,7 2,6 2,9 3,1    

Decembervurdering 2014 (mia. kr.) 823,5 849,7 868,9 896,3 930,5 - 

Vækst (pct.) 3,7 3,2 2,3 3,1 3,8   

Majvurdering 2015 (mia. kr.) 823,5 848,6 867,1 897,7 930,5 - 

Vækst (pct.) 3,7 3,0 2,2 3,5 3,6   

Augustvurdering 2015 (mia. kr.) 823,5 848,6 863,0 895,8 929,7 - 

Vækst (pct.) 3,7 3,0 1,7 3,8 3,8   

Decembervurdering 2015 (mia. kr.) 823,5 847,9 863,7 889,2 928,0 953,3 

Vækst (pct.) 3,7 3,0 1,9 2,9 4,4 2,7 
 

Anm.: Rækkerne angiver tidspunkt for budgettering af det kommunale skattegrundlag angivet i mia. kr. 
samt vækstrater. Søjlerne angiver det pågældende års skattegrundlag. 
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Tabel B.24 

Indkomstoverførsler 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.       

A-dagpenge (ekskl. aktiverede) 18,8 18,1 15,4 14,5 14,5 14,0 

Kontanthjælp1) (ekskl. aktiverede)  16,8 19,5 20,4 22,5 28,1 30,3 

Feriedagpenge 1,3 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 

Førtidspension2) 42,3 42,8 42,0 39,9 41,1 41,0 

Ressourceforløb 0,0 0,1 0,9 3,0 4,1 5,1 

Efterløn 17,9 17,0 16,1 14,3 12,7 10,8 

Revalideringsydelse 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 

Sygedagpenge 14,0 12,8 12,5 11,6 11,9 12,2 

Barselsdagpenge 9,2 9,2 9,5 9,5 9,8 10,2 

Boligydelse og boligsikring 13,2 13,3 13,8 14,5 14,4 14,6 

Børne- og ungeydelse 14,5 14,5 14,5 14,5 14,4 14,6 

Øvrige overførsler3) 33,2 34,1 34,2 33,0 30,4 30,0 

SU 17,3 18,8 20,2 20,6 20,7 20,7 

Folkepension4) 108,8 114,0 119,4 124,1 128,8 134,0 

Øvrige pensioner5) 26,7 27,5 28,4 28,3 28,7 29,2 

I alt  334,3 342,8 348,1 350,7 360,0 366,7 

I alt, ekskl. folkepension og øvrige 
pensioner 200,5 203,1 202,2 200,2 204,5 205,6 

I alt, ekskl. SU, folkepension og 
øvrige pensioner 183,2 184,3 182,0 179,7 183,8 184,9 

 

1) Skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser. 
2) Inkl. førtidspension til pensionister i udlandet. 
3) Arbejdsmarkedsydelse, aktiveringsydelse, børnetilskud, tilskud til friplads i daginstitutioner, ledig-

hedsydelse, særlig uddannelsesydelse, grøn check og fleksydelse mv. 
4) Inkl. personlige tillæg og varmetillæg til pensionister. Inkl. pensioner til pensionister i udlandet. 
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. Sep. Dec. 

 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 

2013         

BNP (realvækst, pct.) 0,4 0,4 0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,2 

Nettoledighed (1.000 personer) 117 118 118 118 118 118 118 118 

Bruttoledighed (1.000 personer) 153 153 153 153 153 153 153 154 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 116,1 135,4 136,0 134,7 136,0 136,0 136,0 135,8 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -3,0 -17,2 -15,8 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,4 

BNP i EU28 (procentvis stigning) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 

   

2014    

BNP (realvækst, pct.) 1,6 1,4 1,4 0,7 1,1 1,1 1,1 1,3 

Nettoledighed (1.000 personer) 115 102 104 106 107 107 107 107 

Bruttoledighed (1.000 personer) 147 137 135 135 135 135 135 134 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 1,2 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 125,5 134,5 136,2 131,2 118,6 120,9 120,9 149,9 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -22,8 -26,7 -22,1 34,2 23,9 34,6 34,6 28,5 

BNP i EU28 (procentvis stigning)  1,4 1,6 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 

   

2015    

BNP (realvækst, pct.) 1,9 2,0 2,0 1,4 1,7 1,5 1,5 1,4 

Nettoledighed (1.000 personer) 108 96 96 103 101 101 101 104 

Bruttoledighed (1.000 personer) 139 130 126 130 128 128 128 124 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 1,8 1,6 1,2 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 136,0 143,0 140,2 135,3 139,4 139,4 141,3 155,1 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -57,7 -58,4 -59,9 -49,7 -26,3 -53,9 -59,6 -39,8 

BNP i EU28 (procentvis stigning)1) 1,9 2,0 2,0 1,6 1,8 1,9 1,8 1,9 

   

2016    

BNP (realvækst, pct.) - - - 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 

Nettoledighed (1.000 personer) - - - 96 93 94 94 98 

Bruttoledighed (1.000 personer) - - - 123 121 123 123 118 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,1 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - 135,6 147,7 153,4 154,4 178,9 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - -52,7 -50,3 -56,9 -56,6 -56,6 

BNP i EU28 (procentvis stigning)  - - - 1,9 2,1 2,1 2,1 2,0 
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Tabel B.25 (fortsat) 

Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser 

 Dec. Maj Aug. Dec. Maj Aug. Sep. Dec. 

 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 

2017   
BNP (realvækst, pct.) - - - - - - - 2,0 

Nettoledighed (1.000 personer) - - - - - - - 94 

Bruttoledighed (1.000 personer) - - - - - - - 113 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - - - - - - - 1,7 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - - - 181,0 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - - - -41,7 

BNP i EU28 (procentvis stigning)  - - - - - - - 2,1 

Kilde: Danmarks Statistik, EU-Kommissionen og egne beregninger. 
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