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Der er fortsat stor usikkerhed om styrken i genopretningen af den internationale økonomi. 
Ved årsskiftet var der udbredt sortsyn og frygt for en ny fastfrysning af de finansielle 
markeder og verdenshandlen. Situationen krævede handling. Og med en række økonomisk-
politiske tiltag, herunder nye lånefaciliteter i Den Europæiske Centralbank og vedtagelsen af 
nye rammer for en styrket finanspolitik i EU, lykkedes det umiddelbart at inddæmme krisen.  
 
Det betyder ikke, at krisen er overstået. Tværtimod. Euroområdet fik et pusterum, men 
behovet for at gennemføre troværdige og holdbare økonomiske reformer er påtrængende i 
mange lande. De står med store ubalancer, som skal håndteres, før der er håb om, at 
væksten og tilliden kan vende tilbage. Det er nu, der skal vises politisk handlekraft. 
Alternativet til reformer er øget risiko for fornyet uro på de finansielle markeder og tilbageslag 
i økonomierne. Det skal vi undgå.  
 
Parallelt med landenes egen indsats er der på EU-plan også fokus på at styrke grundlaget for 
vækst, blandt andet gennem nye kreditmuligheder for virksomheder samt fjernelse af 
barrierer for handel i det indre marked og med lande uden for EU. 
 
Regeringen har vist, at det ikke skorter på politisk handlekraft i Danmark. Med 2020-planen, 
Danmark i arbejde, er der præsenteret en klar strategi for styrkelse af vækstmulighederne i 
dansk økonomi og for genopretning og langtidssikring af den offentlige økonomi. Og med 
oplæg til trepartsforhandlinger og skatteudspil konkretiserer regeringen de reformer, som skal 
øge arbejdsudbuddet og styrke grundlaget for vækst og velfærd.  
 
Samtidig har regeringen gennemført en række tiltag, som holder hånden under økonomien 
på den korte bane. Senest med boligaftalen, som øger renoveringen af almene boliger. 
Sammen med kickstarten, som særligt fremrykkede offentlige investeringer, og udbetalingen 
af efterlønsbidrag, som styrker familiernes forbrugsmuligheder, giver det dansk økonomi et 
godt skub fremad i år og næste år.   
 
Det kan vi gøre, fordi der er troværdighed om den økonomiske politik i Danmark. Fordi der er 
tillid til, at vi tager hånd om udfordringerne for vores økonomi. Og fordi vi præsenterer 
holdbare løsninger. 
 
 
 

Forord 
 

 
Margrethe Vestager
Økonomi- og indenrigsminister
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1.1 Det aktuelle konjunkturbillede 
 
Dansk økonomi er stadig præget af den internationale afmatning. Gennem resten af året og 
videre ind i 2013 vurderes der dog at komme mere fremdrift i økonomien som følge af de 
kraftige stimuli fra meget lave renter, regeringens kickstart og udbetalingen af efterlønsbidrag 
samt en markant styrket forbrugertillid gennem foråret. BNP skønnes at vokse med godt 1 
pct. i år og 1½ pct. næste år på linje med decemberredegørelsen, jf. figur 1.1. Væksten er 
endnu ikke stærk nok til at sikre en tydelig fremgang på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen 
ventes dog at stige svagt med 3-4.000 personer i år og næste år, jf. figur 1.2.  
 
Vurderingen af vækstudsigterne for Danmark er under indtryk af en vis bedring i de internati-
onale konjunkturer siden årsskiftet. I slutningen af 2011 var situationen præget af ekstraordi-
nært stor usikkerhed om håndteringen af statsgældskrisen i en række europæiske lande, og 
der var udbredt frygt for en eskalering af krisen som følge af fornyet uro på de finansielle 
markeder. En række forskellige initiativer blev iværksat for at inddæmme krisen, herunder 
nye lånefaciliteter i Den Europæiske Centralbank (ECB) og vedtagelsen af nye rammer for en 
styrket finanspolitik i EU, og ind i 2012 blev tilliden og aktiemarkederne styrket og verdens-
handlen igen øget.   
 

Figur 1.1 
BNP-vækst 
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Figur 1.2 
Beskæftigelse 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Der er imidlertid fortsat betydelig usikkerhed om styrken i genopretningen af den internationa-
le økonomi, særligt i euroområdet. De umiddelbare virkninger af ECB’s nye lånefaciliteter kan 
være ved at aftage, og tillid og aktiemarkeder i euroområdet har den seneste tid igen været 
vigende. Senest har den parlamentariske situation efter valget i Grækenland skabt bekymring 
for den politiske vilje til at følge op på indgåede aftaler, og muligheden for en græsk exit af 
euroen diskuteres åbent. Der har også været stor fokus i markederne på de offentlige finan-
ser i Spanien og tilstanden i landets banksektor på det seneste. 
 
Der vurderes på den baggrund at være risiko for, at der igen kan opstå en udpræget tillidskri-
se med øget uro på de finansielle markeder og forstærket tilbageholdenhed blandt forbrugere 
og virksomheder i de europæiske økonomier. En anden risikofaktor er udviklingen i oliepri-
sen, som konjunktursituationen taget i betragtning er forholdsvis høj. Øget efterspørgsel fra 
vækstøkonomierne kan presse prisen yderligere op. Endelig er der usikkerhed knyttet til ud-
viklingen i den amerikanske finanspolitik, hvor der med den nuværende lovgivning lægges op 
til en uforholdsmæssig hård stramning i 2013. 
 
Det er i prognosen, som præsenteres i denne Økonomisk Redegørelse, lagt til grund, at 
gælds- og tillidskrisen i europæiske økonomi ikke optrappes væsentligt, og at finanspolitikken 
i USA ikke stopper den igangværende genopretning. 
   
Troværdighed om de offentlige finanser er en afgørende forudsætning for den økonomiske 
genopretning. Danmark har indtil nu nydt godt af at være betragtet som ”sikker havn” blandt 
investorer. Det har sikret lave renter og dermed understøttet et stadig skrøbeligt boligmarked. 
Regeringens 2020-plan, Danmark i arbejde, er tilrettelagt, så troværdigheden kan fastholdes 
gennem sunde offentlige finanser, samtidig med at grundlaget for vækst og beskæftigelse 
styrkes. Det gælder både på kort sigt, hvor det særligt handler om at styrke konkurrenceev-
nen, og på lidt længere sigt, hvor udviklingen i produktiviteten og arbejdsudbuddet udgør de 
primære begrænsninger på vækstmulighederne.  
 
 

1.2 Prognosen 
 
De internationale institutioner er nu mere optimistiske omkring udsigterne for den globale 
økonomiske udvikling end i starten af 2012, hvor prognoserne var påvirket af en udpræget 
krisestemning.  
 
Det er særligt USA, som nu ventes at vokse lidt kraftigere end vurderet tidligere på året. USA 
er længere fremme i tilpasningen efter krisen, og her er der flere klare tegn på fremgang og 
fortsat genopretning af økonomien, jf. figur 1.3. Aktiekurserne er ikke langt fra niveauet før fi-
nanskrisen, og ledigheden er faldende.  
 
Det er dog fortsat en række nye vækstøkonomier, især i Asien, som trækker verdensøkono-
mien. I forhold til under tidligere verdensomspændende kriser kom disse lande hurtigt op i 
tempo igen, blandt andet på baggrund af bedre makroøkonomiske og finansielle rammer i 
landene. 
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Figur 1.3 
BNP, niveau 
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Figur 1.4 
Erhvervstillid (PMI) 
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Kilde: Eurostat og Reuters EcoWin. 
 
Situationen i flere eurolande er til gengæld fortsat ret uafklaret. I mange lande er aktiviteten 
faldet yderligere i 1. kvartal i år, og i løbet af foråret er forbruger- og erhvervstilliden igen 
svækket, jf. figur 1.4. Samtidig stiger ledigheden fortsat i euroområdet. Når udsigterne for eu-
roområdet under ét alligevel vurderes lidt bedre nu i forhold til for nogle måneder siden, skyl-
des det først og fremmest udviklingen i Tyskland, hvor der var pæn vækst i starten af i år. 
Flere andre eurolande ventes fortsat at opleve fald i aktiviteten i år og begrænset eller mode-
rat vækst næste år. Også i Sverige er der udsigt til svag vækst i år.  
 
I de fleste lande afspejler de svage vækstudsigter for 2012 som helhed primært et lavt niveau 
ved udgangen af 2011 og en yderligere svækkelse i starten af året, mens der fremadrettet 
ventes at komme mere skub i økonomierne. Væksten ventes imidlertid kun langsomt at ven-
de tilbage, og der må også i de kommende år regnes med en langsom og ujævn genopret-
ning. Landene står over for en betydelig finanspolitisk konsolidering, der skal genskabe mar-
kedernes tillid til landenes økonomiske politik, og der er i mange lande annonceret eller 
igangsat betydelige finanspolitiske stramninger, herunder i Italien og Spanien, hvor vækstud-
sigterne er meget afdæmpede.  
 
Ligeledes står den private sektor, navnlig husholdningerne, over for at skulle konsolidere sig i 
de fleste europæiske lande. I årene op til finanskrisen i 2008-09 skete der en betydelig 
gældsopbygning, som blandt andet knyttede sig til boligfinansieringen i et ophedet boligmar-
ked. Tilpasningen af såvel offentlig som privat gæld vil i de kommende år være med til at 
dæmpe både forbrug og investeringer i euroområdet. 
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Figur 1.5 
BNP i udlandet (handelsvægtet), realvækst 
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Figur 1.6 
Industrieksport til traditionelle og nye  
vækstmarkeder (værdier) 

50

100

150

200

06 07 08 09 10 11 12

50

100

150

200

Nye vækstmarkeder Traditionelle markeder

Resten af verden

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

 

Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 1.6. Nye vækstmarkeder er her: Sydafrika, Tyrkiet, Indonesien, Mexico, 
Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Traditionelle markeder dækker over EU-lande samt Norge, Is-
land, USA, Canada, Japan, Schweiz, Australien og New Zealand. Den seneste udvikling er fremskre-
vet med gennemsnittet for januar og februar 2012. Industrieksporten er ekskl. varegruppen andre 
transportmidler, herunder blandt andet boreplatforme. 

Kilde: Reuters EcoWin, EU-Kommissionen, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Samlet ventes BNP i udlandet (vægtet med danske handelsandele) at vokse med knap 1¼ 
pct. i år og med 2 pct. næste år, jf. figur 1.5. Det er en nedjustering på knap ½ pct.-point i 
2012 i forhold til decembervurderingen, hvor udlandsvæksten var baseret på de internationa-
le institutioners prognoser fra efteråret, mens vækstskønnet for 2013 er omtrent uændret.  
 
Eksportmarkedsvæksten for danske industrivarer er tilsvarende nedjusteret i 2012 og udgør 
beskedne 2¾ pct. i år og 5 pct. næste år. Det bidrager til en svag udvikling i dansk industri-
eksport, særligt i år.  
 
Den danske industrieksport har klaret sig relativt godt gennem det internationale konjunktur-
tilbageslag. Det afspejler blandt andet en betydelig vækst i eksporten af medicin mv., men 
også at dansk industri i stigende grad har vundet fodfæste på de nye vækstmarkeder, jf. figur 
1.6.  
 
Danmarks lønkonkurrenceevne udgør imidlertid stadig en væsentlig barriere for den danske 
industrieksport, og der ventes tab af markedsandele i både 2012 og 2013. Der er i forbindel-
se med overenskomsterne i foråret aftalt beherskede stigninger i virksomhedernes lønom-
kostninger, og lønudviklingen vil formentlig være mere afdæmpet end i udlandet. 
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Figur 1.7 
Udviklingen i lønkonkurrenceevnen  
(akkumuleret) siden 2000  
(målt ved relative enhedslønomkostninger) 
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Figur 1.8 
Markedsandele og lønkonkurrenceevne 
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Kilde: OECD, Eurostat, Reuters EcoWin, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Set over en længere årrække har de danske lønstigninger imidlertid overgået udlandets, og 
Danmark har dermed akkumuleret et stort tab af lønkonkurrenceevne (i alt 20 pct.), fordi pro-
duktivitetsudviklingen samtidig har været forholdsvis svag og dermed ikke har modsvaret de 
relativt kraftigere indenlandske lønstigninger, jf. figur 1.7.  
 
Der er derfor en risiko for, at konkurrenceevnen i mange virksomheder ikke er stærk nok til, 
at virksomhederne fuldt ud vil kunne omsætte de kommende års forventede stigning i den 
globale efterspørgsel til øget afsætning. Det vil forsinke genopretningen af dansk økonomi.  
 
Svækkelsen af lønkonkurrenceevnen har i forvejen medvirket til tab af markedsandele i de 
seneste 10-15 år, jf. figur 1.8. Generelt må der forventes et løbende tab af markedsandele, 
fordi en række lande åbner mere op for international handel og deltager i konkurrencen på 
danske eksportmarkeder. Men tendensen vil være mere eller mindre udtalt afhængig af den 
danske konkurrenceevne. 
 
Tjenesteeksporten, som i høj grad udgøres af søtransport, hvor lønomkostningerne fylder 
meget lidt, ser ud til at komme styrket ind i 2012. Det bidrager til at holde den samlede eks-
port oppe. Eksporten ventes på den baggrund at vokse knap 2 pct. i år og 3¼ pct. næste år. 
Det er omtrent uændret i forhold til decembervurderingen.  
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Figur 1.9 
Forbrugertillid 
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Figur 1.10 
Boligrenter 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Der vurderes gradvist at komme mere fremdrift i den private indenlandske efterspørgsel i år 
og næste år. Det private forbrug steg i slutningen af sidste år og vurderes at øges yderligere i 
første halvdel af i år. En styrket forbrugertillid gennem foråret peger på øget forbrugslyst, jf. 
figur 1.9, og sammen med udbetalingen af efterlønsbidrag og fortsat meget lave renter ska-
ber det grundlaget for yderligere fremgang i løbet af i år. Udbetalingen af efterlønsbidrag kan 
ske frem til oktober, og der er frem til medio maj udbetalt efterlønsbidrag for 16¼ mia. kr. Det 
er ret tæt på forudsætningen om en samlet udbetaling i 2012 på godt 17½ mia. kr. 
 
Forbruget har siden 2009 været præget af en vis tilbageholdenhed, der kommer til udtryk ved 
en høj opsparingskvote, og som blandt andet afspejler behovet for konsolidering efter for-
muetab på boliger og finansielle aktiver efter krisen. Husholdningerne er i gang med at tilpas-
se deres gæld, og i prognoseperioden forventes opsparingskvoten efterhånden at falde.  
 
Boligmarkedet er stadig meget trægt og har været præget af yderligere prisfald i starten af 
året, selv om det meste af pristilpasningen oven på boligprisboblen i 2004-06 formentlig har 
fundet sted. I løbet af foråret er boligrenterne dykket til det laveste niveau nogensinde, jf. figur 
1.10, og fremadrettet vurderes de meget lave renter at medføre en stabilisering og gradvis 
styrkelse af boligmarkedet og boligpriserne, som kan medvirke til et øget privatforbrug. Som 
følge af udviklingen i starten af året ventes huspriserne imidlertid på årsbasis at falde med 
5½ pct. i år. Næste år ventes huspriserne at vokse omtrent på linje med forbrugerpriserne. 
 
Erhvervsinvesteringerne vurderes at vokse i år og næste år efter kraftige fald i 2009 og 2010. 
En række offentligt initierede investeringer, der foregår i privat regi, herunder investeringer i 
forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen og Metro Cityringen samt investeringer afledt af 
energiaftalen, understøtter erhvervsinvesteringerne i år og næste år. Der er imidlertid stadig 
en betydelig ledig produktionskapacitet, som mindsker behovet for at øge investeringerne, og 
investeringskvoten ligger fortsat lavt i år og næste år.  
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Figur 1.11 
Ændring i erhvervs- og offentlige investeringer 
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Figur 1.12 
Vækstbidrag til BNP 
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Anm.: Vækstbidragene i figur 1.12 er beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode, hvor bidra-
get fra fx eksporten bliver korrigeret for både det direkte og indirekte importindhold heri, jf. Økono-
misk Redegørelse, december 2006, boks 4.1. På grund af afrunding kan summerne afvige fra totalen. 
Indenlandsk privat efterspørgsel indeholder også offentligt initierede investeringer, der foregår i pri-
vat regi, herunder anlægsarbejde i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen og Metro Cityringen.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den økonomiske politik bidrager kraftigt til den private indenlandske efterspørgsel i år i kraft 
af meget lave renter, udbetalingen af efterlønsbidraget, BoligJobordningen og store offentlige 
erhvervsmæssige investeringer. Derudover bidrager også fremrykningen af offentlige investe-
ringer i forbindelse med kickstarten til væksten i år. De offentlige investeringer forudsættes at 
ligge på et mere normalt niveau næste år, hvor de private erhvervsinvesteringer omvendt 
trækker mere op i det samlede investeringsomfang, jf. figur 1.11.  
 
Der er lagt op til begrænset vækst i det offentlige forbrug i de kommende år. I 2012 er real-
væksten dog øget i forhold til decembervurderingen, hvilket afspejler et noget lavere faktisk 
forbrugsniveau i kommuner og regioner end budgetteret sidste år, mens det offentlige forbrug 
i 2012 er baseret på budgetterne. På den baggrund bæres BNP-væksten i år primært af for-
brug og investeringer i den private sektor, men der er også et pænt bidrag fra den offentlige 
efterspørgsel, jf. figur 1.12. Eksporten vil kun bidrage meget begrænset efter at have været 
ene om at trække væksten op i 2011. I 2013 trækker eksporten igen en god del af fremgan-
gen, som dermed bliver mere selvbærende.  
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Figur 1.13 
Outputgab 
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Figur 1.14 
Bruttoledighed 
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Kilde: OECD, EU-Kommissionen, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Samlet er konjunkturudsigterne for dansk økonomi fortsat afdæmpede, men marginalt bedre 
end vurderet i december. Forløbet indebærer en langsom genopretning, og med vækstrater 
på godt 1 pct. i år og 1½ pct. næste år vil der fortsat være en betydelig ledig kapacitet i øko-
nomien. Sammenlignet med euroområdet som helhed og lande som USA og Storbritannien 
er efterslæbet i forhold til produktionsmulighederne – målt ved outputgabet – dog mere be-
grænset i Danmark, jf. figur 1.13.  
 
Udviklingen i den private beskæftigelse overraskede positivt i slutningen af 2011. Den vente-
de fremgang i produktionen igennem 2012 og 2013 vurderes imidlertid ikke at være kraftig 
nok til afgørende at styrke den private beskæftigelse, og den samlede beskæftigelse ventes 
at være stort set uændret i prognoseperioden, jf. tabel 1.1.  
 
Ledigheden er fortsat stabil ind i foråret 2012, hvor der i decembervurderingen var forudsat 
en større stigning. Der ventes fortsat en vis stigning frem mod efteråret i lyset af den meget 
afdæmpede udvikling i produktionen i andet halvår 2011 og starten af i år. Efterfølgende ven-
tes bruttoledigheden at falde frem mod slutningen af 2013. 
 
Udviklingen i ledigheden i forlængelse af krisen har løbende overrasket ved at være forholds-
vis afdæmpet. Både brutto- og nettoledigheden er steget betydeligt siden bunden i 2008, 
men slet ikke i det ventede omfang, og niveauet er historisk set fortsat ret lavt, jf. figur 1.14. 
Det skyldes blandt andet, at faldet i beskæftigelsen i høj grad afspejler færre grænsearbejde-
re og flere studerende uden for arbejdsstyrken.  
 
Ledigheden blandt unge er også steget i forbindelse med krisen, men er ikke specielt høj i et 
historisk perspektiv, hverken absolut eller i forhold til ledigheden for andre grupper. Det gæl-
der også langtidsledigheden blandt unge. Der er imidlertid en særlig risiko for, at unge, der 
rammes af ledighed i længere tid, aldrig får et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor in-
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deholder regeringens 2020-plan en række særlige initiativer rettet mod at reducere ledighe-
den blandt unge. Initiativerne indgår i trepartsforhandlingerne med arbejdsmarkedets parter. 
 
Trods forventet fremgang i såvel det private forbrug som de private investeringer vil forbrugs- 
og investeringsniveauet stadig ligge forholdsvist lavt set i historisk lys, jf. figur 1.15. Der for-
ventes derfor også fortsat at være en høj privat finansiel opsparing i de kommende år.  
 
Opsparingsoverskuddet i den private sektor mere end opvejer den offentlige sektors under-
skud, og der vil dermed fortsat være store overskud på betalingsbalancen, jf. figur 1.16. En 
del af overskuddet vedrører renter og udbytter fra udlandet, som er steget betydeligt i de se-
neste år. De store overskud på betalingsbalancen afspejler således primært svag inden-
landsk efterspørgsel og Danmarks nettotilgodehavende i udlandet. Overskuddet er derfor ik-
ke udtryk for danske virksomheders konkurrenceevne.  
 
Det offentlige underskud er i 2012 påvirket af tilbagebetalingen af efterlønsbidraget svarende 
til 1 pct. af BNP. Underskuddet ventes at udgøre knap 4 pct. af BNP i år mod knap 2 pct. af 
BNP sidste år. I 2013, hvor saldoen ikke længere påvirkes af udbetalingerne af efterlønsbi-
draget, og det offentlige investeringsniveau normaliseres, ventes underskuddet reduceret til 
godt 1¾ pct. af BNP og den strukturelle saldo at være i ligevægt.  
 

Figur 1.15 
Husholdningernes forbrugskvote og  
virksomhedernes investeringskvote 

98

100

102

104

106

108

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

14

16

18

20

22

24

Husholdningernes forbrug

Erhvervsinvesteringer (h. akse)

Pct. af disponibel indkomst Pct. af BVT

 

Figur 1.16 
Opsparingsbalancer 
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Anm.: I figur 1.15 er forbrugskvoten beregnet på baggrund af nationalregnskabsdefinitionen, dvs. nominelt 
privatforbrug i forhold til husholdningernes disponible bruttoindkomst. Indkomstbegrebet afspejler 
ikke al indkomst, og et niveau for forbrugskvoten over 100 afspejler derfor ikke, at der ikke spares 
op. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel 1.1 
Udvalgte nøgletal  

 2010 2011 2012 2013 

Realvækst, pct.     

Privat forbrug 1,9 -0,5 1,2 2,0 

Offentligt forbrug 0,3 -1,0 1,3 0,3 

Offentlige investeringer 8,5 3,8 11,3 -20,2 

Boliginvesteringer -7,4 8,7 -0,5 3,0 

Erhvervsinvesteringer -4,6 -2,7 2,6 7,0 

Lagerinvesteringer (pct. af BNP) 1,0 0,4 0,1 0,1 

Eksport af varer og tjenester 3,2 6,8 1,9 3,2 

Import af varer og tjenester 3,5 5,2 3,1 3,7 

Bruttonationalprodukt (BNP) 1,3 1,0 1,1 1,5 

      

Niveau, pct. af BNP      

Offentlig saldo -2,7 -1,9 -3,8 -1,7 

Betalingsbalancen 5,5 6,5 5,3 5,0 

      

Niveau, 1.000 personer      

Bruttoledighed 164 162 162 152 

Nettoledighed 114 109 114 119 

Beskæftigelse 2.751 2.741 2.744 2.748 

Arbejdsstyrke 2.865 2.850 2.858 2.866 

     

Stigning, pct.      

Huspriser (enfamiliehuse) 2,7 -2,9 -5,5 1,5 

Forbrugerprisindeks 2,3 2,8 2,5 1,7 

Timefortjeneste i privat sektor  
(StrukturStatistik) 2,7 1,2 1,9 2,1 
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1.3 De offentlige finanser og udfordringerne for 
finanspolitikken i Danmark 

 
Det overordnede sigtepunkt i den økonomiske politik er at fastholde en ansvarlig linje og un-
derstøtte vækst og beskæftigelse på både kort og længere sigt.  
 
Underskuddet på den strukturelle offentlige saldo, som skønsmæssigt korrigerer den offentli-
ge saldo for konjunkturernes påvirkning og andre midlertidige forhold, blev reduceret fra 1½ 
pct. af BNP i 2010 til ½ pct. af BNP i 2011. Med den planlagte finanspolitik skønnes et struk-
turelt underskud på ¾ pct. af BNP i 2012 og strukturel balance i 2013. Dermed er finanspoli-
tikken tilrettelagt, så der tages skridt til at genoprette balancen i den offentlige økonomi, og så 
den strukturelle saldo samlet set forbedres i overensstemmelse med EU-henstillingen, dvs. 
med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013.  
 
Det faktiske underskud på de offentlige finanser er opgjort til 35 mia. kr. i 2011 (knap 2 pct. af 
BNP) og var dermed markant lavere end ventet i Økonomisk Redegørelse, december 2011, 
jf. figur 1.17. Det lavere underskud afspejler navnlig, at provenuet fra pensionsafkastskatten 
blev ca. 25 mia. kr. større end forudsat på grund af udviklingen på de finansielle markeder i 
forhold til forudsætningerne i decembervurderingen.  
 
For 2012 ventes underskuddet at være på omkring 70 mia. kr. (3,8 pct. af BNP). Svækkelsen 
af den faktiske saldo fra 2011 til 2012 afspejler blandt andet udbetalingen af efterlønsbidrag i 
forlængelse af tilbagetrækningsreformen og fremrykningen af offentlige investeringer som led 
i kickstarten. Hertil kommer en reduktion af provenuet fra pensionsafkastskatten efter det 
ekstraordinært høje niveau i 2011. 
 

Figur 1.17 
Faktisk og strukturel saldo 
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Figur 1.18 
ØMU-gæld og nettogæld 
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Anm.: Der findes ikke tal for nettogælden længere tilbage end til 1995. I perioden 1990-94 er udviklingen i 
nettogælden forudsat at være parallel til udviklingen i ØMU-gælden. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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I 2013 ventes underskuddet reduceret til 32½ mia. kr. (1,7 pct. af BNP). Forbedringen skal 
blandt andet ses i sammenhæng med bortfald af efterlønsudbetalingerne og en strukturel 
forbedring af de offentlige finanser på ¾ pct. af BNP, herunder som følge af tidligere vedtag-
ne skattestramninger og en normalisering af de offentlige investeringer. 
 
Underskuddene på de offentlige finanser i perioden frem mod 2013 indebærer, at den offent-
lige nettogæld vendes fra en mindre nettoformue i 2010 (1,6 pct. af BNP) til en nettogæld på 
9 pct. af BNP i 2013, jf. figur 1.18. ØMU-gælden skønnes omtrent uændret på omkring 44 
pct. fra 2010 til 2013 under ét – og er dermed fortsat noget under EU-grænsen på 60 pct., jf. 
kapitel 6. Den offentlige gæld er fortsat lav i historisk og i international sammenhæng. 
 

Aktivitetsvirkninger af den planlagte finanspolitik for 2012 og 2013 
Finanspolitikken er planlagt, så den holder hånden under beskæftigelsen – samtidig med, at 
det strukturelle underskud nedbringes fra 2010 til 2013 i overensstemmelse med EU-
henstillingen. Regeringen har taget en række initiativer, som understøtter økonomien på det 
korte sigt, jf. boks 1.1. 
 
Finansloven for 2012 omfatter en kickstart af dansk økonomi, som understøtter økonomien 
på kort sigt, navnlig gennem fremrykning og igangsættelse af investeringer. Finanspolitikken i 
2012 skønnes samlet at øge aktiviteten med ½ pct. målt ved den etårige finanseffekt, jf. figur 
1.19. Finanseffekten er inklusive tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, som skønnes at løfte 
aktiviteten med ¼ pct.  
 
Hertil kommer de investeringer i kickstarten, som foretages af private aktører og derfor ikke 
påvirker de offentlige finanser. Det omfatter investeringer afledt af energiaftalen og renove-
ring af almene boliger i regi af Landsbyggefonden.  
 
 

Boks 1.1 
Initiativer som understøtter vækst og beskæftigelse i 2012 og 2013 

• Kickstart af dansk økonomi, som gennem fremrykning af anlægsinvesteringer mv. styrker beskæftigel-

sen med 8.000 personer i både 2012 og 2013. 

• Tilbagebetaling af efterlønsbidrag, som skønnes at øge beskæftigelsen med ca. 2.500-3.000 personer 

både i 2012 og 2013. 

• Udviklingspakken, der styrker blandt andet små og mellemstore virksomheders finansieringsmulighe-

der.  

• Aftale om den danske energipolitik 2012-20, som indebærer en grøn omstilling af økonomien (indgår 

som del af kickstarten i 2012 og 2013).  

• Budgetlov, som bidrager til at fastholde lave renter. 

 

Nye initiativer  
• Ungepakke, som skal begrænse ungdomsledighed. Ungepakken samt initiativer til at sikre flest mulige 

praktikpladser til unge skal drøftes med arbejdsmarkedets parter som en del af trepartsforhandlingerne. 

• Boligaftale, der øger investeringerne til renovering af almene boliger med henblik på at understøtte be-

skæftigelsen i årene 2013-15.  
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Figur 1.19 
Bidrag til BNP-vækst fra finanspolitik mv. 
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Figur 1.20 
Virkninger på aktivitetsniveauet af lavere renter 
siden 2008 
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Anm.: Figur 1.19 viser etårige finanseffekter samt virkninger beregnet på ADAM-modellen. Bortfaldet af 
aktivitetsvirkningen fra SP-udbetalingerne er medregnet under ”Finanseffekt ekskl. kickstart og ef-
terlønsudb.” I figur 1.20 er rentevirkningen på BNP og beskæftigelse beregnet i forhold til en situa-
tion, hvor renten var på samme niveau som i 2008. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
Finanspolitikken for 2013 fastlægges i forbindelse med de kommende aftaler om kommuner 
og regioners økonomi, finanslovforslaget i august og efterfølgende finanslovaftale mv. I kon-
junkturvurderingen er finanspolitikken i 2013 således baseret på beregningstekniske antagel-
ser med afsæt i finansloven for 2012 mv. 
 
Den forudsatte finanspolitik i 2013 skal ses i sammenhæng med kickstartens effekt på inve-
steringerne i energisektoren, den forventede stigning i den økonomiske vækst og efterlevel-
sen af EU-henstillingen. Aktiviteten understøttes endvidere i 2013 af fortsat høj investerings-
aktivitet i forbindelse med byggeriet af Metro Cityringen og Femern Bælt-forbindelsen, der re-
gistreres som private investeringer og derfor ikke indregnes som en del af finanspolitikken. 
Derudover skønnes de flerårige afledte virkninger af finanspolitikken i 2012 at bidrage til akti-
vitetsniveauet i 2013. 
 
Konsolideringen af de offentlige finanser i 2011-13 – herunder efterlevelse af EU-
henstillingen – bidrager sammen med 2020-reformstrategien til at sikre høj troværdighed om 
den økonomiske politik og derved fastholde det lave renteniveau i Danmark. Det lave rente-
niveau bidrager til en stabilisering af boligmarkedet og til højere aktivitet i økonomien. Det re-
kordlave renteniveau skønnes isoleret set at indebære opretholdelse af i størrelsesordenen 
45.000 job i 2013, jf. figur 1.20.  
 
Der er med boligaftalen fra maj 2012 aftalt et yderligere løft i investeringerne i almene boliger, 
som vil medføre et positivt bidrag til vækst og beskæftigelse i 2013. Boligaftalen er imidlertid 
indgået efter fastlæggelsen af talgrundlaget for prognosen og indgår derfor ikke i skønnene 
for investeringer, BNP og beskæftigelse.  
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Håndtering af de finanspolitiske udfordringer frem mod 20201 
Med 2020-planen Danmark i arbejde er de overordnede rammer for den økonomiske politik 
fastlagt frem mod 2020. 2020-planen er baseret på en reformstrategi, der skal bidrage til at 
øge arbejdsudbuddet, skabe flere job og sikre grundlaget for fremtidig vækst og velfærd. Med 
efterlevelse af EU-henstillingen til 2013, styrket udgiftsstyring og tilbagetrækningsreformen, 
der blev vedtaget i Folketinget i december, er der taget vigtige skridt til at sikre sunde offentli-
ge finanser frem mod 2020. Men flere forhold lægger pres på de offentlige finanser de kom-
mende år. Frem mod 2020 svækkes den strukturelle saldo blandt andet af den demografiske 
udvikling og faldende Nordsø-indtægter. Dertil kommer højere nettorenteudgifter i lyset af sti-
gende rentesatser fra det nuværende meget lave niveau og en overvejende konjunkturbetin-
get stigning i den offentlige gælds andel af BNP. 
 
 

Boks 1.2 
Danmark i arbejde: Reformer og prioriteringer i den økonomiske politik frem mod 2020 

Målet med reformerne er at øge arbejdsudbuddet svarende til 60.000 job og styrke de offentlige finanser 

med 14 mia. kr. i 2020. Reformplanerne omfatter bidrag fra: 

• Skattereform (3 mia. kr.).  

• Reform af førtidspension og fleksjob (2 mia. kr.). 

• Tidligere færdiggørelse af uddannelser (2 mia. kr.). 

• Øvrige reformer (3 mia. kr.). 

• Trepartsforhandlinger (4 mia. kr.). 

 

Ud over reformbidraget på 14 mia. kr. indeholder planen yderligere finansieringsbidrag: 

• Besparelse på forsvaret (2 mia.kr.). 

• Reduktion af Danmarks EU-bidrag (1 mia. kr.). 

• Herudover vil der i kraft af modernisering og effektivisering af den offentlige sektor kunne omprioriteres 

offentlige udgifter for mindst 5 mia. kr. frem mod 2020. 

 

I alt tilvejebringes således et råderum på 22 mia. kr. Det er afgørende, at der inden for rammen for det of-

fentlige forbrug løbende foretages en skarp prioritering af udgiftsbehovene for at sikre bedst mulig udnyttel-

se af ressourcerne. De 5 mia. kr. skal blandt andet frigøres ved at øge fokus på effekter, resultater og gen-

sidig læring, gennem digitalisering, brug af velfærdsteknologi og offentlig-privat samarbejde.  

 

Råderummet på 22 mia. kr. fra reformer og øvrige omprioriteringer skal disponeres til:  

• Det offentlige forbrug kan vokse med godt 0,8 pct. om året i 2014-20 samtidig med, at der sikres struktu-

rel balance i 2020 (9 mia. kr.). 

• Indfrielse af uddannelsesmålsætninger (2 mia. kr.). 

• Initiativer til fremme af vækst og beskæftigelse, forbedringer af den offentlige velfærd og grøn omstilling 

(6 mia. kr.). 

• Omprioritering af offentlige udgifter til prioriterede formål (5 mia. kr.). 

 

Kilde: Danmark i arbejde, maj 2012. 

 

                                                               
1 Talgrundlaget i dette afsnit er baseret på 2020-fremskrivningen i Danmark i arbejde, maj 2012, og Danmarks Kon-
vergensprogram 2012, april 2012, som blandt andet tager udgangspunkt i en opdatering af konjunkturgrundlaget i 
Økonomisk Redegørelse, december 2011, samt Danmarks Statistiks og DREAMs befolkningsfremskrivning 2011. 
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Figur 1.21 
Faktisk og strukturel saldo i Danmark i arbejde 
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Figur 1.22 
Offentlig ØMU-gæld og nettogæld i Danmark i 
arbejde 
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Kilde: Danmark i arbejde, maj 2012. 
 
I fravær af nye initiativer er der som udgangspunkt kun plads til en årlig realvækst i det offent-
lige forbrug på ca. 0,6 pct. i 2014-20, når der skal sikres strukturel balance mellem de offent-
lige indtægter og udgifter i 2020, jf. Danmark i arbejde. I 2020-planen Danmark i arbejde ska-
bes der gennem reformer og omprioriteringer plads til et højere offentligt forbrug og investe-
ringer i vækst, beskæftigelse, uddannelse, velfærd og grøn omstilling, jf. boks 1.2. 
 
Med reformerne i 2020-planen stiger den private beskæftigelse med ca. 130.000 personer fra 
2011 til 2020. I samme periode forudsættes den offentlige beskæftigelse at stige med godt 
20.000 personer. Ud over den øgede beskæftigelse kommer en stigende arbejdsindsats som 
følge af øget arbejdstid. Fra 2011 til 2020 forudsættes beskæftigelsen dermed samlet at stige 
svarende til 180.000 flere i job, jf. Danmark i arbejde. 
 
2020-forløbet opfylder de centrale finanspolitiske mål, som er en del af regeringsgrundlagets 
ni mål for dansk økonomi på længere sigt – herunder navnlig målet om strukturel balance på 
de offentlige finanser i 2020 og finanspolitisk holdbarhed. Holdbar og troværdig finanspolitik 
er afgørende for, at et lavt renteniveau fortsat kan understøtte økonomisk fremgang. Ved at 
konsolidere de offentlige finanser kan handlemulighederne i den økonomiske politik desuden 
fastholdes fremadrettet. I forløbet er der således omtrent strukturel balance på de offentlige 
finanser i alle år frem mod 2020, jf. figur 1.21. Samtidig holder de strukturelle underskud i pe-
rioden 2014-20 en vis sikkerhedsmargin til balancekravet i budgetloven og Finanspagten 
(Fiscal Compact), som tilsiger, at de årlige strukturelle underskud højst må udgøre ½ pct. af 
BNP. 
 
I forløbet er den offentlige gæld svagt stigende frem mod 2015 og svagt aftagende derefter. 
ØMU-gælden udgør 40 pct. af BNP i 2020, mens den offentlige nettogæld svarer til knap 11 
pct. af BNP, jf. figur 1.22. Der holdes dermed en bred sikkerhedsafstand til kravet i EU’s Sta-
bilitets- og Vækstpagt om, at ØMU-gælden ikke må overstige 60 pct. af BNP. 
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1.4 Gældsopbygning og genopretning 
 
Selv om der er udsigt til en gradvis genopretning af økonomierne i år og næste år under for-
udsætning af, at de betydelige negative risici ikke materialiserer sig, vil der i mange lande 
fortsat være et godt stykke vej, før konjunktursituationen igen kan betegnes som normalise-
ret. Det afspejler i høj grad, at der fortsat udestår en konsolidering i den private del af øko-
nomierne efter en periode frem til finanskrisen med meget lempelig kreditgivning. Fra om-
kring 2005 og frem til finanskrisen og tilbageslaget i verdensøkonomien øgede den private 
sektor i mange lande således sin gæld betragteligt, jf. figur 1.23.  
 
Det var også tilfældet i Danmark, hvor væksten i udlånet til både husholdninger og erhverv 
nåede op på omkring 15 pct. på årsbasis, jf. figur 1.24. Den kraftige vækst i udlånet betød, at 
den private sektors gæld steg fra omkring 200 pct. af BNP i 2005 til godt 250 pct. af BNP i 
slutningen 2009, hvor gældskvoten toppede.  
 
Den øgede gældsætning kan blandt andet tilskrives et meget lavt renteniveau i en periode, 
hvor kapacitetsudnyttelsen var stigende og boligmarkedet i mange lande ophedet. Navnlig 
husholdningernes bruttogæld steg markant i disse år. 
 
Kreditgivning har stor betydning for økonomisk aktivitet, og veludviklede lande har typisk en 
højere bruttogæld i forhold til BNP – især i husholdningerne – end mindre udviklede lande. 
Gældsniveauet varierer imidlertid meget på tværs af lande og afhænger blandt andet af insti-
tutionelle forhold, herunder regler for boligfinansiering, pensionsopsparing og virksomheders 
måder at rejse kapital på (fx banklån i forhold til aktieudstedelse). 
 

Figur 1.23  
Privat gæld som andel af BNP 
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Anm.: Gældskvoterne er opgjort ultimo året. For Østrig er første observation 1. kvartal 2006. 
Kilde: ECB, Eurostat og egne beregninger. 
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Figur 1.24  
Udlånsvækst 
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Figur 1.25  
Privat gæld i Danmark 
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Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 

 
Et højt gældsniveau er derfor ikke nødvendigvis problematisk. Men en periode med kraftig 
stigning i gældsætningen som i perioden fra 2005 og frem til finanskrisen kan være udtryk for 
en uholdbar ophedning, som kræver en efterfølgende periode med nedbringelse af gæld i for-
hold til BNP. Den kraftige gældsætning i årene op til krisen betyder, at den private sektor og 
navnlig husholdningerne i mange lande i de kommende år står over for at skulle tilpasse 
gælden nedadtil. Behovet for tilpasning skal ses i lyset af flere forhold: 
 
• Fald i værdien af aktiver, efter at overoptimistiske forventninger kan have drevet aktivpri-

ser, herunder boligpriser, op. 
• Strammere kreditgivning, da aktiver, der ligger til sikkerhed bag lån, har mistet værdi, og 

bankerne har måttet stramme långivningen, herunder som følge af skrappere kapital-
krav. 

• Nedjusterede indkomstforventninger som følge af mere afdæmpede vækstforventninger. 
• Større usikkerhed, som har ført til, at husholdninger og virksomheder er blevet mere til-

bageholdende med forbrug og investeringer. 
 
Baseret på historiske erfaringer viser studier, at perioder med gældsnedbringelser typisk va-
rer 6-7 år, jf. boks 1.3. Danmark tilhører en gruppe af lande, som er i gang med denne tilpas-
ning. Således er gældskvoten faldet med omkring 15 pct.-point, siden den toppede i 2009, 
hvilket skal ses i forhold til en stigning i gælden på godt 50 pct. af BNP fra 2005 til 2009. 
Gældsnedbringelsen afspejler især faldende investeringer i virksomhederne, men hushold-
ningerne er også i gang med denne tilpasningsproces, jf. figur 1.25. Nedbringes gældskvoten 
i samme tempo i de kommende år, vil gælden i forhold til BNP i løbet af de næste 5 år nå ned 
på 2005-niveau.  
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Boks 1.3 
Gældsnedbringelse – hvor lang er vejen tilbage til en normal konjunktursituation? 

En periode med kraftig gældsætning vil normalt kræve en efterfølgende periode med gældsnedbringelse (i for-

hold til indkomster og værdi af aktiver). Gældsnedbringelsen kan ske frivilligt i form af lavere for-

brug/investering og dermed større opsparing, eller den kan være tvunget i form af kreditbegrænsninger.  

 

Gældsnedbringelsen forstærker dermed det fald i forbrug og investering, der normalt sker under et konjunktur-

tilbageslag. Den økonomiske vækst i en periode med gældsnedbringelse kan på den måde blive mere af-

dæmpet end ellers, og så længe tilpasningen finder sted, vil der være en aktivitetsdæmpende effekt, der for-

længer konjunkturtilbageslaget. Erfaring fra tidligere peger på, at perioden med gældsnedbringelse i gennem-

snit varer 6-7 år, jf. blandt andet IMF, World Economic Outlook, April 2012, McKinsey Global Institute, Debt 
and Deleveraging, January 2010 og C. Reinhart & K. Rogoff, This Time is Different, 2009.  

 

Danmark har tidligere oplevet et langstrakt konjunkturtilbageslag i 1987-94 efter en periode med stigende for-

brug, kraftig stigning i kreditgivningen og et ophedet boligmarked. Efterfølgende opstod en finansiel krise, og 

over en syvårsperiode fik husholdningerne nedbragt deres gæld i forhold til værdien af deres finansielle akti-

ver, jf. figur a.  
 

De senere års opbygning af gæld og efterfølgende tilpasning har foreløbigt fulgt samme forløb som under den 

finansielle krise i slutfirserne, jf. figur b. Niveauet for gældskvoten er dog ikke det samme som følge af opbyg-

ningen af pensionsformuer og reduktion af rentefradragsretten, som har gjort det mindre attraktivt at stifte 

gæld. Hvis mønstret fra dengang følges, vil der – alt andet lige – fortsat udestå nogle år, hvor en del af ind-

komsten skal bruges på gældsnedbringelse. Sammenligningen skal dog tages med forbehold, da den langt 

større aktiebeholdning kan give nogle udsving i den sene periode, som ikke nødvendigvis er udtryk for gæld-

sætning, men snarere at værdien af aktiverne ændres via kursudsving på aktier. 

 

Figur a  
Gæld som andel af finansielle aktiver 
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Figur b  
Sammenligning med gældsnedbringelsen 
1987-94 
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Anm.: I figur b vises udviklingen i forholdet mellem husholdningernes gæld og finansielle aktiver i kvarta-
lerne før og efter toppunkterne i henholdsvis 4. kvartal 1987 og 2. kvartal 2009. 

Kilde: Danmarks Nationalbank.  
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I de fleste europæiske lande ligger den private gæld i forhold til BNP på samme niveau som i 
2009. Den private sektor er således endnu ikke påbegyndt tilpasningsprocessen i disse lan-
de. Der er dog markante undtagelser fra dette billede. I USA og Storbritannien er den private 
bruttogæld i slutningen af 2011 lavere end før krisen, og den private sektor i Tyskland har 
hverken opbygget gæld i forhold til indkomsterne eller efterfølgende haft behov for at skulle 
tilpasse gældsniveauet. 
 
Gældstilpasning i dansk økonomi vil være med til at holde forbrugskvoten nede i de kom-
mende år. Med andre ord vil forbrugskvoten fortsat kunne forventes at være lavere end før 
krisen, hvor den omvendt var ret høj, jf. figur 1.26. Svag privat efterspørgsel indebærer, at 
der fortsat vil være ledig produktionskapacitet, og at produktionen i de kommende år kommer 
til at ligge under den potentielle produktion. Dermed sker der kun langsomt en normalisering 
af konjunktursituationen, og der vil fortsat være et negativt outputgab i slutningen af progno-
seperioden. Det skønnede negative outputgab på ca. 2 pct. af BNP i 2013 lukkes gradvist 
frem mod 2018 i den mellemfristede fremskrivning, der ligger til grund for 2020-planen, Dan-
mark i arbejde.  
 
Danmark oplevede allerede i begyndelsen af krisen et forholdsvist stort fald i forbruget, jf. fi-
gur 1.27. Det store fald i forbruget i 2008 og 2009 afspejler en hurtig nedbringelse af en 
uholdbar høj kapacitetsudnyttelse. Også andre lande med en forholdsvis stor stigning i gæl-
den har oplevet kraftige fald i forbruget, hvilket understreger, at gældsætning øger følsomhe-
den i økonomien. Det hænger sammen med, at låntagere har en større forbrugstilbøjelighed. 
Hvis denne gruppe frivilligt eller tvungent nedbringer deres gæld, kan det føre til et fald i den 
samlede efterspørgsel. 
 

Figur 1.26  
Forbrugskvote 
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Figur 1.27  
Privatforbrug og gæld 
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Anm.: Forbrugskvoten er beregnet på baggrund af nationalregnskabsdefinitionen, dvs. nominelt privatfor-
brug i forhold til disponibel bruttoindkomst. Figur 1.27 vedrører vækst i privatforbruget 2009. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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1.5 Genopretning og risici 
 
Konjunkturvurderingen er baseret på en forudsætning om fortsat genopretning af den interna-
tionale økonomi, og at de negative virkninger af statsgældskrisen efterhånden klinger af. De 
danske konjunkturudsigter er stadig præget af stor usikkerhed – især til den negative side i 
form af risiko for en genopblussen af den europæiske gældskrise, hvilket blandt andet vil in-
debære aftagende eksportmarkedsvækst, jf. figur 1.28. 
 
Der er dog også mulighed for et mere positivt forløb, hvor den internationale økonomi gradvis 
kommer op i gear – som forudsat i prognosen – og hvor et dansk stemningsskifte løfter for-
bruget mere, end der er forudsat i prognosen. Tidligere opsvingsfaser har netop været karak-
teriseret ved sådanne forbrugsfremgange, jf. figur 1.29. Nedenfor præsenteres scenarier for 
udviklingen i dansk økonomi baseret på disse alternative forudsætninger.  
 
De væsentligste risici i forhold til konjunkturudviklingen knytter sig til en genopblussen af den 
finansielle uro. Forholdene på de finansielle markeder er forbedret en del siden slutningen af 
2011 som følge af de forskellige initiativer, der er taget for at inddæmme krisen. Disse initiati-
ver ser ud til at virke, men der har alligevel igen været uro omkring den spanske økonomi i 
april, hvilket blandt andet skal ses i lyset af, at den umiddelbare virkning af ECB’s nye lånefa-
ciliteter fra december kan være ved at aftage. Samtidig er situationen i Grækenland uafklaret. 
Fornyet uro vil kunne medføre rentestigninger på statsgælden i de mest gældsplagede euro-
lande, strammere kreditgivning og stigende risikopræmier, sådan at virksomheder skal betale 
en højere rente for at finansiere deres investeringer.   
 

Figur 1.28 
Eksportmarkedsvækst ved forværret gældkrise   
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Figur 1.29 
Forbrugskvote ved positivt stemningsskift 
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Anm.: Figur 1.28 angiver et sammenvejet udtryk for udviklingen på eksportmarkedet for industrivarer. Ri-
sikoscenariet tager udgangspunkt i OECD’s negative scenarie i Economic Outlook 90. I figur 1.29 er 
forbrugskvoten beregnet på baggrund af nationalregnskabsdefinitionen, dvs. nominelt privatforbrug 
over disponibel bruttoindkomst. 

Kilde: OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Stigende renter på statsobligationer forringer også bankernes balancer, da de ligger inde 
med mange statsobligationer. Det øger risikoen for en stramning af bankernes kreditpolitik og 
dermed en reduktion af bankernes udlån. Det forværrer igen realøkonomien og svækker 
dermed de offentlige balancer yderligere. Hvis ikke de stigende underskud håndteres, kan 
det føre til yderligere rentestigninger. Herved kan landene komme ind i en negativ spiral. Der 
vil desuden kunne indtræffe et fald på de globale aktiemarkeder og dermed en reduktion af 
de private formuer. 
 
En sådan genopblussen af den finansielle uro vil påvirke de danske vækstudsigter. Under 
forudsætning af, at situationen på de finansielle markeder forværres, er der opstillet et nega-
tivt scenarie. I scenariet antages dansk eksport at falde med i størrelsesordenen 1-2 pct. i 
både 2012 og 2013 som følge af et fald i efterspørgslen på vigtige eksportmarkeder. Herud-
over antages fald i bankudlån, faldende aktiekurser og huspriser, som betyder, at det private 
forbrug kan falde med op mod ½ pct. i 2012 og kun vokse svagt i 2013. Erhvervsinvesterin-
gerne falder i scenariet med knap 3 pct. Scenariet er en opdatering af risikoscenariet i Øko-
nomisk Redegørelse, december 2011. Ingen lande antages i scenariet at træde ud af euro-
samarbejdet. Skulle en sådan begivenhed indtræffe, vil eurolandene befinde sig i en ny situa-
tion, hvor de økonomiske konsekvenser er ukendte og ikke indregnet i det beskrevne risi-
koscenarie. 
 
Det mere negative forløb i såvel eksporten som den indenlandske efterspørgsel indebærer, 
at BNP-væksten i risikoscenariet reduceres til ca. -0,4 pct. i 2012 og -0,3 i 2013, jf. tabel 1.2. 
Ledigheden vil tilsvarende være 18.000 personer højere end i hovedforløbet i 2012 og 
43.000 personer højere i 2013. Dette negative scenarie vil indebære et underskud på de of-
fentlige finanser i størrelsesordenen 4,7 pct. af BNP i 2012 og 3,7 pct. af BNP i 2013.  
 

Tabel 1.2 
Nøgletal for hovedscenarie og to alternative scenarier 

 
Maj 2012 

Negativt scenarie: 
Udvidet europæisk 

gældskrise 

Positivt scenarie: 
Stigning i  

forbrugskvote 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Vækst i realt BNP (pct.) 1,1 1,5 -0,4 -0,3 1,4 1,8 

Bruttoledighed (1.000 personer) 162 152 180 195 159 145 

Offentlig saldo (pct. af BNP) -3,8 -1,7 -4,7 -3,7 -3,6 -1,2 

Offentlig saldo (mia. kr.) -70 -33 -85 -67 -66 -23 

       

Kilde: Egne beregninger på ADAM-modellen mv. 
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Der kan dog også opstilles et mere positivt forløb. Historisk set er der i forbindelse med kon-
junkturvendinger ofte indtruffet et stemningsskift, hvor husholdningerne er startet med at for-
bruge en større andel af deres indkomst. Muligheden for en stigning i forbrugskvoten skal og-
så ses i lyset af en stor opdæmmet købekraft, som afspejler husholdningernes konsolidering 
siden starten af krisen. Samtidig er der allerede indtruffet en vis bedring i forbrugertilliden. En 
mere positiv udvikling i husholdningernes forbrug vil også kunne udløses af en større end 
forventet udbetaling af efterlønsbidraget i kombination med, at en højere andel af udbetalin-
gen går til privatforbrug. Udbetalingen af efterlønsbidrag kan ske frem til oktober, og der er al-
lerede medio maj udbetalt et beløb, der er tæt på forudsætningen om en samlet udbetaling i 
2012 på godt 17½ mia. kr. 
 
Et mere positivt forløb forudsætter, at der ikke sker en forringelse af de eksterne forhold, da 
de vil slå negativt igennem på dansk økonomi og dermed usandsynliggøre et stemningsskift. 
Et løft i forbruget svarende til stigninger i forbrugskvoten ved tidligere vendinger vil kunne øge 
BNP-væksten med 0,3 pct.-point i år og næste år. Ledigheden vil være 3.000 lavere i 2012 
og 7.000 lavere i 2013. 
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1.6 Bilagstabel 
 

Tabel 1.3 
Sammenligning med vurderingen i december af skønnene for 2012 og 2013 på udvalgte områder  

 2012 2013 

 December  Maj December Maj 

Realvækst, pct.     

Privat forbrug 0,8 1,2 2,0 2,0 

Samlet offentlig efterspørgsel 1,6 2,1 -1,7 -1,4 

- heraf offentligt forbrug 0,6 1,3 0,3 0,3 

- heraf offentlige investeringer 13,9 11,3 -23,6 -20,2 

Boligbyggeri 1,0 -0,5 3,0 3,0 

Faste erhvervsinvesteringer 2,6 2,6 6,6 7,0 

I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 1,3 1,7 1,4 1,5 

Lagerændringer (pct. af BNP) 0,0 0,1 0,0 0,1 

I alt indenlandsk efterspørgsel 1,3 1,7 1,4 1,6 

Eksport 1,9 1,9 3,2 3,2 

- heraf industrieksport 3,0 2,5 3,9 3,9 

Samlet efterspørgsel 1,5 1,8 2,1 2,2 

Import 2,5 3,1 3,5 3,7 

- heraf vareimport 2,4 2,5 2,9 3,1 

BNP 1,0 1,1 1,4 1,5 

Bruttoværditilvækst 0,9 1,1 1,4 1,4 

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

Ændring i 1.000 personer     

Arbejdsstyrke, i alt 9 8 9 8 

Beskæftigelse, i alt -4 3 4 4 

- heraf i den private sektor -8 -3 1 1 

- heraf i offentlig forvaltning og service 4 6 3 3 

Bruttoledighed 9 0 -9 -10 

Nettoledighed 12 6 5 5 
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Tabel 1.3 (fortsat) 
Sammenligning med vurderingen i december af skønnene for 2012 og 2013 på udvalgte områder  

 2012 2013 

 December Maj December Maj 

Stigning, pct.     

Eksportpriser, varer 1,5 2,4 0,8 1,3 

Importpriser, do. 1,7 2,8 1,0 1,2 

Bytteforhold, do. -0,2 -0,3 -0,2 0,0 

Huspriser (enfamiliehuse) -2,3 -5,5 1,9 1,5 

Forbrugerprisindeks 1,9 2,5 1,6 1,7 

Timeløn 2,1 1,9 2,3 2,1 

Real disponibel indkomst, privat sektor 1,1 1,0 -0,3 0,7 

Real disponibel indkomst, husholdninger1) 1,3 -0,3 1,0 1,0 

Timeproduktiviteten i privat byerhverv 1,9 1,9 2,1 2,1 

Pct. p.a.     

Rente, 1-årigt flekslån 1,4 1,1 2,4 1,8 

Rente, 10-årig statsobligation 2,9 2,2 3,5 2,6 

Rente, 30-årig realkreditobligation 4,4 4,1 5,0 4,1 

De centrale balancestørrelser     

Betalingsbalancesaldo 97,2 97,2 96,0 93,7 

Offentlig saldo -100,7 -70,4 -48,2 -32.6 

Bruttoledighed (1.000 personer) 172 162 163 152 

Nettoledighed (1.000 personer) 122 114 126 119 

Eksterne forudsætninger     

Handelsvægtet BNP-vækst i udlandet, pct. 1,6 1,2 2,1 2,0 

Eksportmarkedsvækst (industrivarer), pct. 2) 3,6 2,7 5,0 4,9 

Dollarkurs (kr. pr. dollar) 5,5 5,7 5,5 5,6 

Oliepris, USD pr. td. 108,8 117,9 111,3 117,3 

Oliepris, kr. pr. td. 602,3 666,4 616,2 662,0 

          
1) Den korrigerede indkomst, jf. afsnit 4.1. Inkl. tilbagebetalinger af efterlønsbidrag er stigningen i 2012 

1,2 pct.  
2) Eksportmarkedsvæksten er blevet udvidet med 10 nye lande sammenlignet med Økonomisk Redegørelse, 

december 2011. I tabellen er skønnene for Økonomisk Redegørelse, december 2011, opdateret med den 
udvidede gruppe lande.  
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Væksten i verdensøkonomien ser ud til at være taget til efter en tydelig afdæmpning i løbet af 
2011. Væksten understøttes af fortsat genopretning i USA og Japan samt af robust vækst i 
emerging markets. I euroområdet er genopretningen imidlertid stoppet op over det seneste 
år, og udsigterne er her præget af stor usikkerhed. De positive virkninger fra ECB’s nye låne-
faciliteter kan være ved at aftage, og tillid og aktiekurser i euroområdet har den seneste tid 
igen været vigende.  
 
Eksportmarkedsvæksten og den sammenvejede BNP-vækst for Danmarks vigtigste handels-
partnere er blevet nedjusteret sammenlignet med skønnene i Økonomisk Redegørelse, de-
cember 2011. Nedjusteringen knytter sig primært til udviklingen i de danske nærmarkeder, 
herunder de andre skandinaviske lande, mens vækstskønnene for USA er opjusteret en smu-
le. 
 
Den hurtigere genopretning i USA end i euroområdet afspejles i udviklingen på arbejdsmar-
kedet. Mens beskæftigelsen i euroområdet faldt i andet halvår 2011, og ledigheden i marts 
steg til det højeste niveau siden 1997, er beskæftigelsen i USA vokset jævnt over det seneste 
halvandet år, og ledigheden var i april faldet med knap 2 pct.-point sammenlignet med top-
pen i efteråret 2009. 
 
De fleste EU-lande og USA ventes at reducere underskuddet på de offentlige finanser i 2012 
og 2013, men der er fortsat udsigt til stigninger i den offentlige bruttogæld. I EU-landene som 
helhed ventes den offentlige bruttogæld at udgøre godt 87 pct. af BNP i 2013, mens gælden i 
USA skønnes til knap 112 pct. af BNP. 
  
Der er fortsat betydelig usikkerhed om udviklingen i den internationale økonomi, om end risi-
ciene overordnet set vurderes at være aftaget siden årsskiftet. Den væsentligste risiko knytter 
sig til en fornyet opblussen af den europæiske statsgældskrise med negative effekter for bå-
de den europæiske og globale økonomi. Situationen er spidset til på det seneste, blandt an-
det som følge af det politiske vakuum der er opstået i kølvandet på det græske parlaments-
valg. En selvstændig risiko er desuden relateret til udviklingen i olieprisen. 
 
Særligt for EU-landene skal den nuværende, usikre situation også ses i sammenhæng med 
de makroubalancer, som blev opbygget i årene før krisen. Det drejer sig fx om store og ved-
varende overskud/underskud på betalingsbalancen, tab af konkurrenceevne og boligprisbob-
ler. Hvor der de seneste år har været en vis tilpasning i lande med store underskud eller 
overskud på betalingsbalancen, udestår der fortsat en betydelig konsolidering af husholdnin-
gernes balancer. Det kan medvirke til at hæmme væksten på kort sigt.   
 

2. International økonomi 
Nyt kapitel 
 



Kapitel 2 International økonomi

 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2012 34 

2.1 Realøkonomisk status 
 
Væksten i verdensøkonomien ser ud til at fortsætte i et moderat tempo. Efter en markant af-
dæmpning i andet halvår af 2011 er verdenshandlen taget til, og erhvervstilliden er styrket og 
peger nu på svag fremgang, jf. figur 2.1 og figur 2.2. 
 
Afdæmpningen i andet halvår 2011 skyldtes især, at uroen på de finansielle markeder blus-
sede op blandt andet på baggrund af den tilspidsede statsgældskrise i euroområdet. Politiske 
tiltag, både på nationalt plan og i EU-regi, herunder med bidrag fra IMF, har atter dæmpet 
presset på de finansielle markeder. Det gælder især en styrkelse af den finanspolitiske koor-
dinering i EU, konkrete reform- og konsolideringstiltag i de udsatte lande, en forhøjelse af ka-
paciteten for eurolandenes låneinstrumenter EFSF og ESM (den såkaldte ”firewall”) samt 
ECB’s ekstraordinære likviditetstiltag (LTRO). 
 
Uroen er imidlertid ikke ovre, og senest er der opstået fornyet tvivl om den videre udvikling i 
Grækenland på baggrund af den uafklarede situation efter parlamentsvalget i starten af maj. 
Markedets fokus på de offentlige finanser i Spanien og tilstanden i landets banksektor har 
også bidraget til nye stigninger i risikopræmierne på spanske statsobligationer. 
 
 

Figur 2.1 
Verdenshandel 
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Figur 2.2 
Global erhvervstillid (PMI), fremstilling 
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Anm.: Væksten i figur 2.1 er vist som ændringen over de seneste tre-måneders perioder. Det globale PMI-
indeks i figur 2.2 er en vægtet sammenvejning af PMI-indekset for 30 forskellige lande, som skøns-
mæssigt svarer til ca. 86 pct. af globalt BNP. Værdier over 50 peger på stigende aktivitet i sektoren. 

Kilde: Reuters Ecowin og Bloomberg. 
 
I USA steg BNP med ½ pct. i 1. kvartal i år efter en stigning på ¾ pct. i 4. kvartal 2011, jf. 
figur 2.3 og figur 2.4. Amerikansk økonomi er nu vokset 11 kvartaler i træk, og aktiviteten har 
siden 3. kvartal 2011 ligget højere end toppen fra før finanskrisen. Væksten over det seneste 
år skyldes ikke mindst fremgang i privatforbruget og de faste investeringer. Fremgangen i pri-
vatforbruget afspejler blandt andet et fald i opsparingskvoten, som i 1. kvartal 2012 faldt til 
det laveste niveau i fire år. 
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Figur 2.3 
BNP i euroområdet, USA og Japan 
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Figur 2.4 
BNP-vækst, USA 
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Kilde: Eurostat Reuters Ecowin og BEA. 

 
 

Figur 2.5 
BNP-vækst, euroområdet 
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Figur 2.6 
Fald i BNP under finanskrisen og stigning fra 
bund til nu, euroområdet 
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Anm.: Figur 2.6 viser top til bund udviklingen fra det seneste toppunkt inden finanskrisen og til bunden for 
hvert land. Perioden er således ikke ens for alle landene. Bund til nu viser udviklingen siden bunden 
og til sidste nationalregnskabstal (1. kvartal 2012 for alle lande med undtagelse af Irland, Luxem-
bourg, Malta og Slovenien, hvor seneste observation er 4. kvartal 2011). Tal for Grækenland er egen 
sæsonkorrektion. 

Kilde: Eurostat. 
 
BNP i euroområdet var uændret i 1. kvartal efter en svagt negativ vækst i 4. kvartal 2011, jf. 
figur 2.5. Afdæmpningen skyldes især svækket tillid og strammere finansieringsvilkår i lyset 
af den europæiske statsgældskrise. I euroområdet set under ét har genopretningen siden 2. 
kvartal 2009 især været drevet af stigende eksport og genopbygning af lagre. Udviklingen i 



Kapitel 2 International økonomi

 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2012 36 

de 17 eurolande har imidlertid været meget forskelligartet, og mens enkelte lande, herunder 
Tyskland, Belgien og Østrig, har indhentet produktionsfaldet under finanskrisen, er nedturen 
fortsat for lande som Grækenland og Portugal, jf. figur 2.6. 
 
I Sverige var der en kraftig opbremsning af økonomien ved udgangen af 2011. BNP faldt med 
godt 1 pct. i 4. kvartal drevet af et kraftigt fald i eksporten. Det kommer efter en kraftig genop-
retning af svensk økonomi siden bunden i 1. kvartal 2009. I løbet af 1. kvartal er der kommet 
enkelte mere positive indikatorer fra svensk økonomi, herunder en ret markant stigning i er-
hvervs- og forbrugertilliden. 
 
I Storbritannien faldt BNP med ¼ pct. både i 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012 til trods for, at 
erhvervstillidsindikatorer har peget på stigende aktivitet i starten af året. Svækkelsen skal 
blandt andet ses i lyset af den igangværende konsolidering i både den offentlige og private 
sektor. 
 
I Japan steg BNP med 1 pct. i 1. kvartal, jf. figur 2.7, hvilket dog til dels skyldes midlertidige 
faktorer. Det gælder blandt andet en markant stigning i de offentlige investeringer relateret til 
genopbygningen efter natur- og atomkatastrofen i foråret 2011 og en kraftig vækst i privatfor-
bruget, som skal ses i lyset af genindførslen af subsidier for miljøvenlige biler i december. 
 
Samtlige af Japans 54 atomkraftværker er blevet lukket i kølvandet på Fukushima-ulykken 
sidste år. Før ulykken stammede op mod en tredjedel af landets elektricitetsforsyning fra 
atomkraft. Forsinkelser i genåbningen af værkerne eller manglende alternative energikilder 
kan føre til strømafbrydelser, især i sommermånederne, og dæmpe væksten i japansk øko-
nomi. Et flertal i befolkningen ønsker en udfasning af atomkraftværkerne i landet. 
 

Figur 2.7 
BNP-vækst, Japan 
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Figur 2.8 
BNP-vækst i udvalgte emerging markets 
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Kilde: Reuters EcoWin.  
 
I de største emerging markets er vækstraterne aftaget lidt siden starten af 2010, men væk-
sten er stadig høj, jf. figur 2.8. I Kina blev BNP-væksten i 1. kvartal opgjort til godt 8 pct. (å/å). 
Vækstafdæmpningen i emerging markets afspejler til dels tidligere stramninger af den øko-
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nomiske politik og svækkelsen af den eksterne efterspørgsel. Lav vækst i de industrialiserede 
lande har medført lavere eksportvækst og en midlertidig nedgang i kapitalindstrømningen i 
løbet af 2011 som følge af høj usikkerhed på de finansielle markeder og skiftende risikoappe-
tit. I starten af 2012 er kapitaltilstrømningen til emerging markets imidlertid taget til igen. 
 
Væksten i emerging markets set under ét forventes at forblive robust i prognoseperioden. Det 
gælder blandt andet i Kina, hvor der forventes vækstrater i 2012-13 på omkring 8-8½ pct.  
 

2.1.1 Vækstudsigter på kort sigt 
Efter to svage kvartaler peger de foreliggende indikatorer på en risiko for yderligere svækkel-
se af produktionen i euroområdet i 2. kvartal. Det gælder blandt andet et fald i erhvervstilliden 
i løbet af foråret og fortsat svag forbrugertillid, jf. figur 2.9 og figur 2.10. Udsigterne præges i 
øjeblikket af usædvanlig stor usikkerhed, men det er lagt til grund, at gælds- og tillidskrisen i 
europæisk økonomi ikke optrappes væsentligt. Fra andet halvår 2012 ventes der fornyet 
fremgang i euroområdet, og fremdriften i økonomien forventes at styrkes gradvist igennem 
2013. Væksten vil imidlertid dæmpes af statsgældskrisen og dens virkninger på kreditgivnin-
gen samt af fortsat konsolidering i både den private og offentlige sektor. 
 
De store forskelle eurolandene imellem forventes at fortsætte i den resterende del af 2012. 
Mens der i Tyskland forventes fremgang gennem hele året og i Frankrig fra andet halvår 
2012, ventes aktiviteten i Spanien at aftage gennem resten af året.  
 

Figur 2.9 
Erhvervstillid (PMI) og BNP-vækst,  
euroområdet 
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Figur 2.10 
Forbrugertillid 
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Anm.: Forbrugertillidsindikatorerne i figur 2.10 er standardiserede. 
Kilde: Reuters EcoWin. 

 
I USA er udsigterne lysere, og her forventes det moderate opsving at fortsætte. Vækstudsig-
terne dæmpes imidlertid af en række faktorer. Det gælder blandt andet boligmarkedet, som til 
trods for enkelte lyspunkter stadig ligger underdrejet. Faldet i husholdningernes opsparings-
kvote dæmper forventningerne til udviklingen i privatforbruget fremadrettet, idet der stadig er 
et behov for konsolidering i amerikanske husholdninger. Den nuværende lovgivning lægger 
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op til en markant stramning af finanspolitikken i 2013, hvilket også vil bidrage til at dæmpe 
væksten, hvis ikke der sker tilpasninger, jf. afsnit 2.3. 
 
OECD’s sammensatte indikator for den økonomiske aktivitet (CLI) ser ud til at være stabilise-
ret på et niveau under trend1 (=100) for euroområdet og Tyskland. I USA og Japan har indi-
katoren været stigende og over trend de seneste måneder (seneste observation er for marts) 
og peger således på et fornyet momentum i økonomierne, jf. figur 2.11. Blandt de største 
emerging markets er indikatoren også over trend i Kina og Rusland, mens den peger på et 
muligt vendepunkt i Brasilien og Indien, jf. figur 2.12. 
 
 

Figur 2.11 
OECD’s sammensatte ledende indikator,  
industrialiserede lande 
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Figur 2.12 
OECD’s sammensatte ledende indikator,  
emerging markets 

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

08 09 10 11 12

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

Brasilien Rusland Indien Kina

Indeks Indeks

 

Kilde: OECD. 
 
Risiciene knyttet til vækstudsigterne vurderes at være en smule mindre end i december-
redegørelsen, jf. afsnit 2.3. De største risici knytter sig imidlertid stadig til muligheden for en 
yderligere forværring af statsgældskrisen i euroområdet og den negative gensidige påvirkning 
mellem svage offentlige finanser, svage banker og svag vækst. Der er også usikkerhed knyt-
tet til udviklingen i den amerikanske finanspolitik, hvor der, som nævnt, med den nuværende 
lovgivning lægges op til en uforholdsmæssig hård stramning af finanspolitikken i 2013. Sidst, 
men ikke mindst, er der risici knyttet til udviklingen i oliepriserne, hvor en eskalering i konflik-
ten vedrørende det iranske atomprogram kan føre til pludselige og kraftige stigninger i olie-
prisen. 
 
 

2.1.2 Vækstskøn 
Den sammenvejede BNP-vækst på danske eksportmarkeder forventes at stige fra 1¼ pct. i 
år til 2 pct. i 2013, jf. figur 2.13 og tabel 2.1. Vækstforventningerne er dermed nedjusteret 
med knap ½ pct.-point i år, mens de er stort set uændrede i 2013.  
 

 

1 I CLI-indekset svarer værdien 100 til den langsigtede trend i den økonomiske aktivitet. 
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Tabel 2.1 
Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 

 2011 2012     2013 

   

 December Maj December Maj 

Realvækst, pct.  

Eksportvægtet BNP 2,6 1,6 1,2 2,1 2,0 

USA 1,7 1,5 2,0 1,3 2,1 

EU27 1,5 0,6 0,1 1,5 1,3 

Euroområdet 1,5 0,5 -0,1 1,3 1,0 

Tyskland 3,0 0,8 1,0 1,5 1,7 

Storbritannien 0,7 0,6 0,5 1,5 1,7 

Sverige 3,9 1,4 0,3 2,1 2,1 

Norge 1,6 2,7 1,7 2,9 2,0 

Japan -0,7 1,8 1,9 1,0 1,7 

Asien, ekskl. Japan 7,2 7,2 6,9 7,2 7,0 

Kina 9,2 8,6 8,4 8,2 8,2 

Rusland 4,3 3,8 3,6 4,0 3,8 

Latinamerika 4,4 4,1 3,6 4,2 4,0 

Eksportmarkedsvækst 6,4 3,6 2,7 5,0 4,9 

       

Anm.: Den eksportvægtede vækst er en sammenvejning af BNP-væksten på danske eksportmarkeder på 
baggrund af, hvor stor en andel af den danske eksport, landene aftager. Eksportmarkedsvæksten er 
et mål for væksten i udlandets efterspørgsel efter danske industrivarer på baggrund af BNP-væksten 
og de enkelte landes importelasticitet for danske industrivarer. Både den eksportvægtede BNP-vækst 
og eksportmarkedsvæksten er blevet udvidet med 10 nye lande sammenlignet med Økonomisk Redegø-
relse, december 2011. I tabellen er skønnene for Økonomisk Redegørelse, december 2011, opdateret med 
den udvidede gruppe lande. 

Kilde: EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 
Nedjusteringen i 2012 skyldes især lavere vækstforventninger på de danske nærmarkeder, 
og der er nu udsigt til lavere vækst både i euroområdet, Sverige og Norge. I euroområdet for-
ventes der nu et lille fald i BNP i 2012 og en vækst på blot 1 pct. næste år. I USA og Japan er 
vækstskønnene opjusteret sammenlignet med decemberredegørelsen, og der forventes nu 
en fremgang i BNP i omegnen af 2 pct. i begge lande både i 2012 og 2013. 
 
På baggrund af BNP-vækstskønnene er skønnet for eksportmarkedsvæksten for danske in-
dustrivarer nedjusteret fra godt 3½ pct. til 2¾ pct. i 2012, mens den i 2013 er stort set uænd-
ret på 5 pct., jf. figur 2.14. 
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Figur 2.13 
Sammenvejet BNP-vækst 
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Figur 2.14 
Eksportmarkedsvækst 

-15

-10

-5

0

5

10

15

05 06 07 08 09 10 11 12 13

-15

-10

-5

0

5

10

15

Maj 12 December 11

Pct. Pct.

 

Kilde: EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 
I de seneste internationale prognoser forventes der en BNP-vækst i euroområdet på -½ til 0 
pct. i 2012 og omkring 1 pct. i 2013, jf. figur 2.15 og figur 2.16. I USA forventes en vækst på 
2-2½ pct. både i 2012 og 2013, jf. figur 2.17 og figur 2.18. Mens der for USA har været en ty-
delig opjustering af vækstskønnene for 2012 siden sidste efterår, er vækstskønnet for euro-
området steget en smule indtil nu i 2012 efter markante nedjusteringer gennem andet halvår 
2011. Der har kun været mindre ændringer i skønnene for væksten i 2013. 
 

Figur 2.15 
Skøn for vækst i 2012, euroområdet 
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Figur 2.16 
Skøn for vækst i 2013, euroområdet 
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Kilde: Consensus Economics, EU-Kommissionen, OECD og IMF. 
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Figur 2.17 
Skøn for vækst i 2012, USA 
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Figur 2.18 
Skøn for vækst i 2013, USA 
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Kilde: Consensus Economics, EU-Kommissionen, OECD og IMF. 
 

2.1.3 Arbejdsmarkeder 
I euroområdet faldt beskæftigelsen på ny i andet halvår 2011 efter en begrænset fremgang 
de forudgående halvandet år. Den forskelligartede konjunkturudvikling internt i euroområdet 
afspejles også i arbejdsmarkedet. Mens beskæftigelsen i Tyskland kun faldt en smule i 2009 
og er vokset jævnt siden da, har den massive forværring af arbejdsmarkedet i især Spanien 
bidraget til den svage udvikling i euroområdet set under ét, jf. figur 2.19. 
 

Figur 2.19 
Beskæftigelse, euroområdet 
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Figur 2.20 
Ledighed, euroområdet 
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Anm.: I figur 2.20 viser det hvide område intervallet mellem medlemslandet med henholdsvis den højeste 
og laveste ledighedsrate. 

Kilde: Reuters EcoWin. 
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Ledigheden i euroområdet steg til 10,9 pct. af arbejdsstyrken i marts, hvilket er det højeste 
niveau siden foråret 1997. I marts var ledigheden højest i Spanien med 24,1 pct. og i Græ-
kenland med 21,7 pct.2 Den var lavest i Østrig og Holland med henholdsvis 4,0 og 5,0 pct. Ef-
ter et stort set sammenhængende fald i ledigheden siden 2005 havde Tyskland et af de lave-
ste ledighedsniveauer i euroområdet i marts med 5,6 pct., jf. figur 2.20. 
 
I USA er beskæftigelsen vokset hver måned siden oktober 2010, og samlet er beskæftigelsen 
steget med 3,1 mio. personer, jf. figur 2.21. Ledigheden er faldet fra 10 pct. af arbejdsstyrken 
i efteråret 2009 til godt 8 pct. i april. På det seneste har faldet i ledigheden i USA været større 
end det, BNP-væksten normalt ville tilsige, jf. figur 2.22. 
 
 

Figur 2.21 
Ledighed og beskæftigelse, USA 
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Figur 2.22 
Ledighed og BNP-vækst, USA 
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Anm.: Ledigheden i figur 2.22 er vist som ændringen i ledighedsprocenten de seneste 4 kvartaler og er vist 
på en inverteret akse. BNP-væksten er vist som årsvæksten. 

Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 

2.1.4 Inflation 
Til trods for en lille nedgang siden sidste efterår er inflationen stadig ret høj i euroområdet og 
USA i betragtning af den lave kapacitetsudnyttelse, jf. figur 2.23 og figur 2.24. Ifølge de sene-
ste opgørelser for april steg forbrugerpriserne på årsbasis med henholdsvis 2,6 og 2,3 pct. i 
euroområdet og USA. Mens stigende energipriser i april stod for godt en tredjedel af denne 
stigning i forbrugerpriserne i euroområdet, var det tilsvarende bidrag stort set nul i USA.  
 
I fravær af nye olieprisstigninger forventes bidragene til forbrugerprisinflationen fra energipri-
serne at forblive lave i USA de kommende måneder. I euroområdet forventes der stadig rela-
tivt høje bidrag fra energipriserne som følge af virkninger fra deprecieringen af euroen og fra 
afgiftsstigninger på brændstof i mange europæiske lande. 
 
Med svage vækstudsigter og stabile inflationsforventninger forventes det underliggende pris-
pres at være ret begrænset i euroområdet i prognoseperioden. 
 
 

2 Tallet for Grækenland er fra januar 2012. 
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Figur 2.23 
Inflation, euroområdet 
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Figur 2.24 
Inflation, USA 
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Anm.: De gråblå søjler illustrerer energiprisernes bidrag til inflationen, hvis energipriserne forbliver uændret 
på niveauet i april. 

Kilde: Reuters EcoWin. 
 
 

I de største emerging markets er inflationstakten faldet over det seneste år. Den lavere infla-
tion afspejler til dels virkningerne af tidligere stramninger af den økonomiske politik samt 
svækket ekstern efterspørgsel og lavere kapitaltilstrømning, hvilket har bidraget til at dæmpe 
risikoen for overophedning i flere lande, jf. figur 2.25. I Brasilien har afdæmpningen i økono-
mien allerede ført til markante lempelser af pengepolitikken, jf. figur 2.26. 
 

Figur 2.25 
Inflation, udvalgte emerging markets 
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Figur 2.26 
Pengepolitiske renter, udvalgte emerging  
markets 
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Anm.: Tallene for Indien i figur 2.25 viser udviklingen i engrospriserne, som regnes for at være det mest på-
lidelige mål for inflationen i landet.  

Kilde: Reuters EcoWin. 
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2.1.5 Råvare- og valutamarkeder 
Efter ret kraftige stigninger i olieprisen fra slutningen af januar til midten af marts er olieprisen 
faldet tilbage og lå i midten af maj på omkring 108 USD per tønde, jf. figur 2.27. 
 
Stigningen i starten af året skal især ses i lyset af forstyrrelser på udbudssiden, som især er 
knyttet til geopolitiske spændinger i Mellemøsten og produktionsafbrydelser i lande uden for 
OPEC, herunder Canada, Sudan/Sydsudan samt Syrien og Yemen. Produktionsafbrydelser-
ne har mere end opvejet den igangværende genopretning af produktionen i Libyen. 
 
Risikoen for fremtidige forstyrrelser på baggrund af konflikten omkring det iranske atompro-
gram bidrog også til olieprisstigningen i form af en højere risikopræmie. Spændingerne ser ud 
til at være aftaget efter, at samtaler mellem Iran og en gruppe af seks stormagter startede i 
april. 
 
Industriens lagre of råolie og petroleumsprodukter i OECD lå i marts over det femårige gen-
nemsnit for første gang siden maj sidste år, jf. figur 2.28. Forbedringen i lagersituationen 
skyldes især høje lagre i Nordamerika, mens lagrene i Europa siden december har ligget la-
vere end niveauerne de seneste fem år. 
 

Figur 2.27 
Oliepris og skøn 
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Figur 2.28 
Industriens lagre af råolie og  
petroleumsprodukter i OECD 
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Kilde: Reuters EcoWin, Det Internationale Energiagentur (IEA), U.S. Energy Information Administration 
(EIA) og egne beregninger. 

 
Olieprisskønnet er baseret på en kombination af priser på futures-kontrakter (med information 
frem til den 4. maj 2012) og en tilpasning til IEA’s skøn for olieprisen i 2015 i deres seneste 
prognose3. 
 
I amerikanske dollar er skønnet opjusteret i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse, de-
cember 2011, hvilket primært skal ses i lyset af en større end forventet stigning i spotpriserne 

 

3 IEA, World Energy Outlook 2011, november 2011. 
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i perioden frem til marts. I danske kroner indebærer skønnet en lidt større opjustering, idet 
værdien af amerikanske dollars er steget siden decemberredegørelsen, jf. tabel 2.2. 
 
 

Tabel 2.2 
Olieprisforudsætninger 

 2011 2012 2013 

  Dec. Maj Dec. Maj 

Pris pr. tønde      

USD 107,7 108,8 117,9 111,3 117,3 

EUR 77,5 80,9 89,6 82,8 89,0 

DKK 577,4 602,3 666,4 616,2 662,0 

                          

Kilde: Reuters EcoWin, IEA og egne skøn. 
 
 
 

I fremskrivningen antages valutakurserne at ligge stabilt på det gennemsnitlige niveau i peri-
oden 23. april til 4. maj. Det indebærer en opjustering af amerikanske dollar i forhold til Øko-
nomisk Redegørelse, december 2011, jf. tabel 2.3. 
 
 

Tabel 2.3 
Valutakursforudsætninger 

 2011 2012 2013 

  Dec. Maj Dec. Maj 

Dollar pr. 100 euro      

EUR/USD 139,0 134,4 131,6 134,4 131,8 

Kr. pr. 100 enheder 
udenlandsk valuta      

EUR/DKK  745,1 744,1 743,8 744,1 743,9 

USD/DKK 536,0 553,6 565,2 553,6 564,4 

Indeks (1980=100)      

Effektiv kronekurs 103,6 103,2 101,6 103,2 101,6 

                         

Anm.: Valutakurserne er beregningsteknisk fremskrevet med gennemsnittet af ti handelsdage fra 23. april til 
4. maj. 

Kilde: Reuters EcoWin, IEA og egne skøn. 
 
Den effektive kronekurs har generelt været faldende siden maj sidste år. Svækkelsen skyldes 
især stigninger i værdien af amerikanske dollars samt i værdien af britiske pund og japanske 
yen, jf. figur 2.29 og figur 2.30. 
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Figur 2.29 
Udviklingen i udvalgte valutaer 
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Figur 2.30 
Effektiv kronekurs med månedlige vækstbidrag 

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

11 12

101

102

103

104

105

USD SEK
NOK JPY
GBP Andre
Eff. kronekurs (h. akse)

Pct.-point Indeks (1980=100)

 

Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank. 
 
 

2.2 Offentlige finanser 
 
Udsigterne for de offentlige finanser i EU og USA reflekterer overordnet set den konsolide-
ringsstrategi, som blev igangsat for at rette op på de svage offentlige finanser i kølvandet på 
den finansielle krise i 2008-09. Langt de fleste EU-lande og USA forventes at reducere un-
derskuddet på de offentlige finanser i år og næste år, jf. figur 2.31. I den seneste prognose 
fra EU-Kommissionen fra starten af maj skønnes der en forbedring af den offentlige saldo i 
euroområdet som helhed fra et underskud på 4½ pct. af BNP i 2011 til et underskud på knap 
3½ pct. af BNP i 2013, mens underskuddet i USA ventes at falde fra godt 9½ pct. af BNP til 
godt 7 pct. af BNP i prognoseperioden. 
 
De svage offentlige finanser skal ses i sammenhæng med, at mange lande havde betydelige 
underskud på de offentlige finanser i årene frem til den seneste højkonjunktur toppede. Såle-
des var 2000 det eneste år siden 1995, hvor de samlede offentlige indtægter i euroområdet 
oversteg udgifterne, jf. figur 2.32. De aktuelle problemer skal således dels ses i lyset af et i 
forvejen dårligt udgangspunkt, da det kraftige konjunkturtilbageslag ramte i 2008-09, og dels 
af de finanspolitiske lempelser, som mange lande gennemførte for at understøtte aktiviteten. 
 
Forbedringen af de offentlige finanser i EU er lidt svagere end det, der var forudsat i EU-
Kommissionens prognose fra sidste efterår. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med 
de svækkede konjunkturer i sidste kvartal sidste år og starten af i år. Afmatningen svækker 
især den offentlige saldo som følge af øgede udgifter/mindre indtægter (de automatiske stabi-
lisatorer). 
 
Den seneste tids udvikling er et resultat af, at uroen på finansmarkederne blussede op igen i 
løbet af sommeren sidste år og udviklede sig til en egentlig statsgældskrise i Europa. Gælds-
krisen er grundlæggende et udtryk for en svækket tillid i de finansielle markeder til, at de 
mest udsatte lande kan servicere deres gældsforpligtigelser, og at eurolandene generelt kan 
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håndtere krisen, herunder yde likviditetsstøtte til lande som måtte komme i vanskeligheder 
uden at være insolvente ved normale renteniveauer. 
 

Figur 2.31 
Offentlig saldo, EU-landene og USA 
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Figur 2.32 
Offentlige indtægter og udgifter, euroområdet 
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Anm.: Egne skøn for Danmark i figur 2.31. 
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2012. 

 
EU-landene har løbende søgt at håndtere krisen inden for rammerne af de enkelte landes 
henstillinger om finanspolitisk konsolidering i overensstemmelse med EU’s procedure for 
uforholdsmæssigt store underskud. Det indebærer særligt stramninger og reformer i de mest 
udsatte lande samt øvrige tiltag i form af blandt andet lånemekanismer og konkrete lån. I ly-
set af den fornyede uro siden sommeren 2011 har EU-landene yderligere styrket deres for-
pligtelser til at gennemføre finanspolitiske konsolideringer og økonomiske reformer. I marts i 
år tilsluttede alle EU-lande med undtagelse af Storbritannien og Tjekkiet sig Finanspagten, 
hvor det enkelte deltagende land forpligter sig til at indføre en national lov om strukturel ba-
lance på de offentlige finanser, jf. tabel 2.4. 
 
De finanspolitiske stramninger i 2011 vurderes på basis af EU-Kommissionens skøn at have 
udgjort 1 pct. af BNP i euroområdet. I 2012 ventes stramningerne at udgøre godt 1¼ pct. af 
BNP, mens aktuelle politikker skønnes at indebære en mere moderat stramning i 2013 på ca. 
¼ pct. af BNP. Det kan dog ændres i forbindelse med landenes faktiske finanslove for 20134. 
 
Ifølge skøn fra EU-Kommissionen skete konsolideringen i eurolandene i 2011 primært gen-
nem reduktioner af udgifterne til fx overførsler eller offentligt forbrug, mens de diskretionære 
finanspolitiske konsolideringstiltag i 2012 hovedsageligt ventes at ske på indtægtssiden, jf. 
figur 2.33. Det reflekteres også i, at udgifterne som andel af BNP er nogenlunde uændrede 
fra 2011 til 2012, mens de offentlige indtægter stiger, jf. figur 2.32. I 2013 anslår EU-
Kommissionen, at der vil være omtrent balance mellem tiltag på indtægts- og udgiftssiden. 
 

 

4 Stramningerne er opgjort som et vægtet gennemsnit af ændringerne i den strukturelle saldo og kan derfor afvige 
fra tallene i figur 2.33, hvor der summeres over de enkelte landes diskretionære finanspolitiske tiltag. 
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Tabel 2.4 
EU’s gældende og nye finanspolitiske regler 

 
Stabilitets- og Vækstpagten  
(den præventive del) 

 
Finanspagten (budgetbalancereglen) 

Budgetmål Mellemfristet mål (MTO) om en strukturel 
saldo tæt på balance. Udgangspunktet er 
EU-Kommissionens vurdering af den struk-
turelle saldo. Vurderingen af, om landene 
overholder målet, sker på basis af en over-
ordnet vurdering. 
 
Der differentieres blandt andet efter landets 
gæld og langsigtede holdbarhedsudfordrin-
ger samt sikkerhedsmargin i forhold til 
grænsen på 3 pct. af BNP for det faktiske 
underskud. 
 
For EU-lande, som opfylder deres MTO: 
Realvæksten i de offentlige udgifter (ekskl. 
konjunkturbetingede udgifter til ledige) fra-
regnet diskretionære skatteændringer må 
ikke overstige realvæksten i det potentielle 
BNP.  
 
For EU-lande, som ikke opfylder deres 
MTO: Realvæksten i de offentlige udgifter 
(ekskl. konjunkturbetingede udgifter til ledi-
ge) fraregnet diskretionære skatteændringer 
skal være tilstrækkelig meget lavere end 
den potentielle BNP-vækst til, at der sikres 
en tilstrækkelig tilpasning mod landets 
MTO. 

National regel om strukturel balance på de 
offentlige finanser. Der kan tages udgangs-
punkt i nationale vurderinger af den struktu-
relle saldo. 
 
Det enkelte lands balancekrav svarer til 
MTO i Stabilitets- og Vækstpagten. 
 
Den nedre grænse for den årlige strukturelle 
saldo skal som hovedregel fastsættes til -½ 
pct. af BNP. 
 
Reglen skal være ledsaget af en automatisk 
korrektionsmekanisme, som træder i kraft 
ved eventuelle afvigelser. 

Undtagelses-
bestemmelser 

Alvorligt økonomisk tilbageslag i euroområ-
det eller EU. 
 
Usædvanlige begivenheder uden for rege-
ringens kontrol med store finansielle konse-
kvenser. 
 
Implementering af struktur- og/eller pensi-
onsreformer (under strenge betingelser). 

Samme som i den styrkede Stabilitets- og 
Vækstpagt (dog uden eksplicit reference til 
struktur- og/eller pensionsreformer). 
 
 

Brud på 
MTO/balance-
regler 

Kommissionen og Rådet overvåger lande-
nes efterlevelse af deres MTO og MTO-
tilpasningsreglen på basis af en helheds-
vurdering af udviklingen i struktursaldoen og 
udgiftsreglen. 
 
Hvis der er væsentlige afvigelser fra regler-
ne, kan Kommissionen vedtage en advarsel 
og Rådet vedtage en henstilling om at rette 
op på afvigelserne.  
 
Hvis henstillingen ikke følges, kan Rådet 
vedtage en beslutning om manglende effek-
tive tiltag. 
 
Eurolande kan idømmes sanktioner i form af 
en rentebærende deponering på 0,2 pct. af 
BNP. 

Ingen nye substantielle bestemmelser om 
proceduremæssige konsekvenser ved brud 
på regler om mellemfristede mål/budgetba-
lanceregler. 
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Der er ikke nødvendigvis et modsætningsforhold mellem forbedring af de offentlige finanser 
og væksten på kort og mellemlangt sigt. Konsolidering kan have en positiv effekt på væksten 
i den aktuelle situation med uro på de finansielle markeder. Det gælder fx i de mest udsatte 
lande, hvor konsolideringen kan bidrage til at sikre lavere og mere stabile renter. Ifølge be-
regninger fra OECD5 findes der i de fleste lande en række konsolideringstiltag, som har be-
grænset negativ eller endda positiv effekt på væksten. På udgiftssiden gælder det fx reformer 
af pensionssystemet eller et øget fokus på at få det bedst mulige ud af de offentlige ressour-
cer. På indtægtssiden peger OECD blandt andet på tiltag, der reducerer forvridende skatter, 
eller øget vægt på skat på forurening. EU anbefaler generelt, at hovedvægten af tiltag læg-
ges på udgiftssiden. 
 

Figur 2.33 
Diskretionære finanspolitiske tiltag fordelt på 
forskellige udgifter og indtægter, euroområdet 
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Figur 2.34 
Offentlig bruttogæld og underskud i 2013, EU-
landene og USA 
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Anm.: Tallene i figur 2.33 er beregnet ved at summere de enkelte eurolandes diskretionære finanspolitiske 
tiltag. Denne såkaldte ”bottom-up” tilgang adskiller sig fra EU-Kommissionens traditionelle (”top-
down”) fremgangsmåde til at beregne effekten af finanspolitiske tiltag, hvor der ses på ændringer i 
den strukturelle saldo. ”Øvrige” dækker over bidrag til sociale sikringsordninger. Egne skøn for 
Danmark i figur 2.34. 

Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2012 og egne beregninger. 
 
Den offentlige bruttogæld ventes fortsat at stige i de fleste EU-lande til trods for forbedringen 
af den offentlige saldo. I EU-landene som helhed ventes den offentlige bruttogæld at udgøre 
godt 87 pct. af BNP i 2013, mens den tilsvarende andel for eurolandene skønnes til godt 92½ 
pct., jf. figur 2.34. Det afspejler dels, at stigende renteudgifter på allerede eksisterende gæld 
øger landenes underskud på den offentlige saldo, og dels de svækkede konjunkturudsigters 
virkning på nominelt BNP, jf. figur 2.35. 
 
Det offentlige underskud i USA udgjorde godt 9½ pct. af BNP i 2011, men ventes ifølge EU-
Kommissionen mindsket til godt 8¼ pct. af BNP i år og godt 7 pct. næste år. Parallelt hermed 
ventes den offentlige gæld at stige til knap 111¾ pct. af BNP i 2013.  
 
 

5 OECD, ”What are the best policy instruments for fiscal consolidation?”, OECD Economics Department Policy 
Notes, nr. 10, februar 2012. 
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Der er mere end sædvanlig usikkerhed knyttet til udsigterne for de offentlige finanser i USA 
for øjeblikket. De internationale organisationer er omtrent på linje i deres skøn for underskud-
det i 2012, men der er nogen uenighed om niveauet i 2013, jf. figur 2.36. Det skal ses i sam-
menhæng med, at den politiske situation skaber stor usikkerhed om, hvilke finanspolitiske 
forudsætninger, der skal lægges til grund i 2013. 
 

Figur 2.35 
Bidrag til ændring af den offentlige  
bruttogælds andel af BNP, euroområdet 
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Figur 2.36 
Forskellige institutioners skøn for  
underskuddet på den offentlige saldo, USA 
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Anm.: I figur 2.35 dækker ”øvrigt” blandt andet over regnskabstekniske ændringer og kursændringer. 
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2012, OECD, Economic Outlook 91, maj 2012 og IMF, 

World Economic Outlook, april 2012. 
 
Medmindre der træffes politisk beslutning om andet, er udgangspunktet for finanspolitikken i 
2013, at en række midlertidige lempelser udløber ved årsskiftet 2012/13. Det gælder blandt 
andet payroll skattelettelsen, den forlængede ledighedsydelse og skattelettelserne fra 2001 
og 2003. Hertil kommer den begyndende indfasning af de automatiske besparelser, der føl-
ger af gældsaftalen sidste sommer, og den nedsatte superkomités manglende succes med at 
opnå enighed om konkrete konsolideringstiltag. 
 
I Budget Control Act blev der indført en mekanisme, som automatisk reducerer de offentlige 
udgifter med 1,2 billioner USD fra 2013 i fraværet af en aftale baseret på superkomitéens for-
slag. Samlet set indebærer det en finanspolitisk stramning fra nytår med en budgetvirkning 
på knap 4 pct. af BNP, hvilket ifølge beregninger foretaget af OECD forventes at reducere 
BNP-væksten i USA med knap 3 pct.-point. De internationale organisationer har imidlertid al-
le lagt en mindre finanspolitisk stramning på 1-1½ pct.-point til grund for deres prognoser. 
 
 

2.3 Globale risici og ubalancer 
 
Overordnet set vurderer internationale organisationer som EU-Kommissionen, OECD og IMF, 
at de negative risici for den globale økonomi er mindre nu end for nogle få måneder siden. 
Samtidig vurderes risikoen for et decideret nedsmeltningsscenarie at være reduceret. 
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Den største risiko for udviklingen i den internationale økonomi knytter sig ifølge internationale 
organisationer til en fornyet opblusning af den europæiske gældskrise. 
 
Den seneste tids politiske tiltag, der styrker den finanspolitiske koordinering i EU, har sam-
men med ECB’s to langfristede markedsoperationer (LTRO) forbedret tilstanden på finans-
markederne og midlertidigt styrket tilliden. Det har åbnet et vindue til at håndtere de finanspo-
litiske og finansielle ubalancer, som ligger til grund for den nuværende statsgældskrise. Men 
de positive virkninger af likviditetsforøgelsen ser nu ud til at aftage, og tilliden er igen vigende. 
 
Der er derfor fortsat en betydelig risiko for udviklingen i den globale økonomi forbundet med 
situationen i de gældsplagede lande i euroområdet. Det relaterer sig ikke mindst til risikoen 
for, at de vedtagne politiktiltag ikke er tilstrækkelige eller ikke implementeres fuldt ud i de en-
kelte medlemslande. I en sådan situation kan der for lande, som ikke er omfattet af finansielle 
låneprogrammer, igen opstå en negativ feedback-mekanisme, hvor manglende tillid til de fi-
nanspolitiske konsolideringsplaner i de gældsplagede lande fører til højere rentespænd. Det 
kan tvinge landene til yderligere stramninger af finanspolitikken. 
 
Den usikre statsfinansielle situation øger usikkerheden om de finansielle institutioners balan-
cer, idet de blandt andet holder statsobligationer som led i deres likviditetsberedskab. Sam-
men med usikkerheden om værdien af eksisterende udlån, som vækstafmatningen i sig selv 
medfører, øger dette igen risikoen for en reduktion af udlånene. Det kan forværre de i forve-
jen svage konjunkturer, idet det bliver dyrere og sværere for forbrugere og virksomheder at 
låne, hvilket dæmper den private efterspørgsel. Den svagere vækst svækker de offentlige fi-
nanser og reducerer værdien af udestående statsobligationer, hvilket igen forværrer presset 
på bankernes balancer og deres udlån. 
 
En sådan negativ spiral vil ifølge beregninger i IMF’s World Economic Outlook, april 2012 
sænke BNP i euroområdet med 3½ pct. i forhold til deres grundforløb efter to år, mens effek-
ten på globalt BNP vil være i omegnen af 2 pct. 
 
Risikoen for en fornyet opblusning af gældskrisen i euroområdet er formentlig blevet forøget 
som følge af det politiske vakuum, der er opstået i kølvandet på det græske parlamentsvalg 
den 6. maj 2012. Hertil kommer usikkerhed om linjen fra den nyvalgte præsident i Frankrig i 
forhold til den finanspolitiske retning i EU, ligesom der på det seneste har været fokus i mar-
kederne på de offentlige finanser i Spanien og tilstanden i landets banksektor. 
 
Olieprisen steg frem til marts, men har været vigende den seneste halvanden måned, jf. af-
snit 2.1. Udsigterne for olieprisen fremadrettet er imidlertid meget usikre, og selv små begi-
venheder kan udløse ret store stigninger i prisen. En selvstændig risiko knytter sig på den 
baggrund til potentielle forstyrrelser af olieleverancerne. Selv om en del af risikoen formentlig 
allerede er reflekteret i olieprisen, forventes en begivenhed af denne type at medføre en be-
tydelig stigning i olieprisen. 
 
Højere oliepriser vil have en negativ effekt på husholdningernes disponible indkomst og øge 
virksomhedernes produktionsomkostninger. Det vil reducere den allerede svage fremgang i 
privatforbrug og investeringer. Samlet set vil det have en betydelig negativ effekt på aktivite-



Kapitel 2 International økonomi

 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2012 52 

ten verden over, men størrelsen varierer alt efter, hvilken olieprisudvikling og modelbereg-
ning, der lægges til grund for estimaterne, jf. tabel 2.5. 
 

Tabel 2.5 
Estimater af effekten på BNP af en stigning i olieprisen  

Kilde Olieprisudvikling 

 BNP afvigelse fra 
 grundforløb efter to år 
 (pct.) 

   USA Euroområdet 

EU-Kommissionen, maj 
2012 Permanent 20 USD stigning … -0,71 

IMF, World Economic  
Outlook, april 2012 

50 pct. stigning i den reale oliepris ift. 
basisscenariet i de første to år -1,2 -1,1 

OECD Global Model, 2010 Permanent 10 USD stigning -0,3 -0,2 

                      

1) Estimat for EU27. 
Kilde: EU-Kommissionen, European Economic Forecast, maj 2012, IMF, World Economic Outlook, april 2012 og 

Hervé, K. et al, “The OECD’s New Global Model”, Economic Modelling, nr. 28. 
 
I EU indføres der styrkede solvenskrav til en række store banker, der pr. 30. juni 2012 skal 
have en kernekapitalandel på 9 pct. Det indebærer en potentiel risiko for, at bankerne 
strammer kreditpolitikken, hvilket øger risikoen for en kreditklemme. Omvendt er der et posi-
tivt potentiale forbundet med, at en hurtigere end forventet afdæmpning af gældskrisen i Eu-
ropa kan styrke tilliden og dermed bidrage til et styrket privatforbrug og øgede investeringer. 
 
Hertil kommer landespecifikke risici relateret til situationen i de enkelte lande. For USA er det, 
som nævnt, særligt usikkerheden knyttet til finanspolitikken i 2013, der potentielt kan reduce-
re BNP-væksten med 3 pct.-point og dermed igen bringe USA i recession, jf. afsnit 2.2. De 
politiske forhandlinger om finanspolitikken forventes at blive særligt vanskelige i lyset af det 
forestående præsidentvalg i november, og situationen kompliceres yderligere af, at USA ser 
ud til at ramme det politisk fastsatte gældsloft i løbet af de første måneder af 2013. Det med-
fører en risiko for en gentagelse af den politiske uro fra sommeren sidste år. 
 
Den nuværende situation i Europa skal ses i sammenhæng med en række ubalancer – både 
interne og eksterne – der blev opbygget i årene op til finanskrisen. Det drejer sig fx om store 
og vedvarende overskud/underskud på betalingsbalancen, tab af konkurrenceevne, opbyg-
ning af betydelige gældsniveauer og boligprisbobler. Disse ubalancer ligger til grund for de 
aktuelle makroøkonomiske vanskeligheder i de enkelte lande, men indebærer også betydeli-
ge afsmittende, negative effekter på de øvrige EU-lande. Samtidig udgør eksistensen af dis-
se ubalancer en selvstændig risiko for udviklingen i EU-landene fremadrettet. 
 
EU-landene vedtog på den baggrund i 2011 en reform af det økonomiske samarbejde i EU 
(den såkaldte ”six-pack”). Reformen, som trådte i kraft ultimo 2011, indeholder blandt andet 
et nyt samarbejde om makroøkonomiske ubalancer. 
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Makroubalanceproceduren skal implementeres første gang i 2012 som led i det europæiske 
semester. Proceduren har til formål at forebygge og korrigere en række makroubalancer, 
som anses for at være blandt de grundlæggende årsager til den økonomiske krise. Procedu-
ren implementeres ved, at der udarbejdes en varslingsmekanisme med et scoreboard bestå-
ende af ti makroøkonomiske indikatorer, som skal give en indledende indikation på interne 
såvel som eksterne ubalancer. For de eksterne ubalancer ses der blandt andet på landenes 
overskud/underskud på betalingsbalancen, nettokapitalbalancer over for udlandet (andel af 
BNP) og på udviklingen i markedsandele, mens de interne indikatorer blandt andet inkluderer 
udviklingen i huspriserne, den private sektors gældsætning (som andel af BNP) og ledighe-
den. Til hver indikator er der fastsat tilhørende tærskelværdier, jf. tabel 2.6. 
 

Tabel 2.6 
Indikatorer i EU’s procedure for makroøkonomiske ubalancer 

Indikator Tærskelværdi Lande, der overtræder tærskelværdien 

Betalingsbalance  
(pct. af BNP, tre års gennemsnit) -4/+6 pct. 

BGR, GRC, ESP, CYP, LUX, MLT, POL, PRT, 
ROU, SVK og SWE 

Nettokapitalbalance over for  
udlandet (pct. af BNP) -35 pct. 

BGR, CZE, EST, IRE, GRC, ESP, CYP, LVA, 
LTU, HUN, POL, PRT, ROU, SVN og SVK 

Real effektiv valutakurs 
(ændring seneste tre år) ±5 pct. og ±11 pct. CZE, IRE, SVK og UK 

Markedsandele 
(ændring seneste fem år) -6 pct. 

BEL, DNK, DEU, IRE, GRC, ESP, FRA, ITA, 
CYP, NLD, AUT, PRT, FIN, SWE og UK 

Nominelle enhedslønomkost 
ninger (ændring seneste tre år) +9 pct. og +12 pct. 

BGR, GRC, LUX, POL, ROU, SVN, SVK og 
FIN 

Huspriser deflateret  
(å/å-ændring) +6 pct. FIN og SWE 

Kreditgivning til den private  
sektor (pct. af BNP) 15 pct. CYP 

Privat bruttogæld (pct. af BNP) 160 pct. 
BEL, BGR, DNK, GRC, IRE, ESP, CYP, LUX, 
MLT, NLD, AUT, PRT, FIN, SWE og UK  

Offentlig gæld (pct. af BNP) 60 pct. 
BEL, DEU, IRE, GRC, ESP, FRA, ITA, CYP, 
HUN, MLT, NLD, AUT, PRT og UK 

Ledighed (tre års gennemsnit, 
pct. af arbejdsstyrken) 10 pct. EST, IRE, ESP, LVA, LTU, PRT og SVK 

        

Anm.: For enkelte indikatorer i scoreboardet er der fastlagt forskellige tærskelværdier for eurolande og lan-
de uden for euroområdet. Det drejer sig om udviklingen i den reale effektive valutakurs og om ud-
viklingen i de nominelle enhedslønomkostninger. I tabel 2.6 angiver den førstnævnte værdi tærskel-
værdien for eurolande. 

Kilde: EU-Kommissionen. 
 
EU-Kommissionen offentliggjorde sin første scoreboard-rapport (den såkaldte Alert Mecha-
nism Report) i februar. Heri gennemgås alle EU-lande, og de lande, som vurderes at have el-
ler at være i fare for at opbygge makroøkonomiske ubalancer, udpeges til en videre dybde-
gående analyse. I rapporten blev Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrig, Italien, Cypern, Un-
garn Slovenien, Finland, Sverige og Storbritannien udvalgt. Grækenland, Irland, Portugal og 
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Rumænien, som er omfattet af programmet for finansiel assistance, samt Letland, som kom 
ud af assistanceprogrammet i januar, udpeges ikke til yderligere analyser. EU-Kommissionen 
gennemfører efterfølgende en dybdegående analyse af de udpegede lande. Analyserne vil 
udgøre grundlaget for en vurdering af, om der er anledning til at give de enkelte lande anbe-
falinger eller henstillinger fra EU’s ministerråd om at korrigere ubalancerne. For eurolande vil 
der være mulighed for sanktioner ved gentagen manglende efterlevelse af henstillinger.  
 
Blandt de indikatorer i scoreboardet, hvor flest lande overtræder tærskelværdierne, er udvik-
lingen i markedsandele de seneste fem år, jf. figur 2.37. Der vil være en vis naturlig tendens 
til et tab af markedsandele i takt med en stigende international arbejdsdeling og fremgangen i 
vækstøkonomierne. Det betydelige tab af markedsandele i en række EU-lande indikerer imid-
lertid et overordnet konkurrenceevneproblem, og kan også reflektere problemer med den del 
af konkurrenceevnen, der ikke direkte udgøres af prisen (fx design, kundeservice mv.), eller 
en manglende evne til at udvide eksporten til nye markeder. Det er særligt vesteuropæiske 
EU-lande, som har tabt markedsandele de seneste fem år, mens nye EU-lande i Østeuropa 
typisk har vundet markedsandele.  
 

Figur 2.37 
Markedsandele, seneste fem års ændring, 2010 
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Figur 2.38 
Privat bruttogæld (ikke konsolideret), 2010 
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Anm.: De stiplede linjer i figurerne angiver tærskelværdierne i EU’s scoreboard. 
Kilde: Eurostat. 

 
Der er også relativt mange lande, der overtræder tærskelværdien for den private sektors brut-
togæld som andel af BNP, jf. figur 2.38. En høj privat bruttogæld giver anledning til visse risici 
i forhold til konjunkturcyklen. Det gælder fx følsomhed over for renteudviklingen, inflation og 
indkomstbortfald mv. Samtidig kan de aktuelt høje gældsniveauer i den private sektor få hus-
holdningerne til at øge opsparingen og/eller reducere boliginvesteringerne, hvilket vil hæmme 
væksten på kort sigt. 
 
For euroområdet som helhed har der med undtagelse af 2008 været et pænt overskud på be-
talingsbalancen hvert år siden 2003, hvilket ifølge skøn fra både EU-Kommissionen og 
OECD ventes at fortsætte i prognoseperioden. Det dækker over betydelige forskelle landene 
imellem, jf. figur 2.39. For lande, som inden finanskrisen havde store underskud på beta-
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lingsbalancen, har der de seneste år været klare reduktioner i underskuddene i takt med et 
fald i den indenlandske efterspørgsel. Omvendt har der i flere af overskudslandene været en 
tilpasning nedad blandt andet som følge af svækket international efterspørgsel. 
 

Figur 2.39 
Betalingsbalancen, eurolande 
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Figur 2.40 
Betalingsbalancen, udvalgte regioner 
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Anm.: På grund af statistiske fejl og asymmetri summerer betalingsbalancen i figur 2.39 ikke til nul. 
Kilde: OECD, Economic Outlook 91, maj 2012, IMF, World Economic Outlook, april 2012 og Eurostat. 

 
Et stort underskud eller overskud på betalingsbalancen repræsenterer ikke nødvendigvis i sig 
selv et problem, men det kan være tegn på underliggende ubalancer i økonomien. Et under-
skud på betalingsbalancen kan således typisk ikke betegnes som et problem, hvis det mod-
svares af stigende investeringer. Det er ofte tilfældet i vækstøkonomier, at det højere vækst-
potentiale tiltrækker udenlandske investeringer, hvorfor investeringerne overstiger den inden-
landske opsparing, og der opstår underskud på betalingsbalancen. Omvendt vil der i rigere 
lande være en tendens til overskud på betalingsbalancen. 
 
Hvis underskuddet på betalingsbalancen derimod er et resultat af, at et land låner for at fi-
nansiere produktionen af ikke-handlede varer som fx boliger, modsvares underskuddet ikke 
nødvendigvis af et tilsvarende højere fremtidigt eksportpotentiale. Der er tegn på, at det har 
været tilfældet i lande som Spanien og Portugal i årene op til finanskrisen. Indførelsen af eu-
roen medførte et fald i realrenten, som sammen med en over-optimistisk vurdering af den 
fremtidige indkomstudvikling førte til en overdreven vækst i efterspørgslen. Blandt andet på 
den baggrund indgår betalingsbalancen som en indikator i EU’s makroubalanceprocedure. 
 
Ses der på de globale ubalancer, var der en kraftig stigning i årene op til krisen, men ubalan-
cerne er faldet de seneste år, jf. figur 2.40. Fremadrettet ventes ifølge OECD et omtrent 
uændret niveau for de globale ubalancer overordnet set, men med geografiske forskydninger. 
Blandt andet ventes overskuddene på betalingsbalancen i Japan og Kina at blive reduceret 
de kommende år. For Japans vedkommende skal udviklingen ses i sammenhæng med et 
forventet skifte væk fra atomkraft, hvilket øger behovet for import af fossile brændstoffer, 
mens udviklingen i Kina primært reflekterer en ventet stigning i den indenlandske efterspørg-
sel. Omvendt ventes betalingsbalanceunderskuddet i USA igen at stige i år og næste år.  
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I de første måneder af 2012 kom der mere ro på de finansielle markeder. Det skyldes blandt 
andet en række midlertidige tiltag fra ECB samt en styrkelse af eurolandenes firewall, krise-
fondene EFSF og ESM. ECB’s tiltag har til hensigt at sikre pengemarkedets funktionsdygtig-
hed og bankernes likviditet. De omfattende tiltag har i kombination med de lave pengepoliti-
ske styringsrenter været medvirkende til, at renterne er lavere end ved årsskiftet. Samtidig er 
risikopræmierne generelt reduceret og aktiekurserne steget siden nytår.  
 
Der er dog store forskelle på tværs af landene i euroområdet. Til trods for de omfattende initi-
ativer, der er taget med henblik på at stabilisere de finansielle markeder, er udviklingen fort-
sat meget følsom overfor stemnings- og forventningsskift, og der er på det seneste opstået 
fornyet uro omkring udviklingen i en række sydeuropæiske lande.  
 
Der er stadig stor usikkerhed omkring udviklingen på de europæiske statsgældsmarkeder, og 
det smitter af på forbrugernes og erhvervenes tillid og bankernes kreditgivning. I en række 
sydeuropæiske lande har der på det seneste igen været en stigning i rentespændene, og si-
tuationen på statsgældsmarkederne er trods de omfattende tiltag skrøbelig.   
 
Pengepolitikken er historisk lempelig, og der er de seneste år gennemført en række ekstraor-
dinære tiltag i de vestlige økonomier. Det har været med til at dæmpe uroen på de europæi-
ske pengemarkeder og forbedre de finansielle institutioners adgang til likviditet og derigen-
nem stabilisere kreditgivningen til husholdninger og virksomheder. 
 
Det er lagt til grund for konjunkturvurderingen, at de pengepolitiske renter i euroområdet vil 
være lave i hovedparten af prognoseperioden og kun vil stige svagt mod udgangen af 2013 i 
takt med, at de realøkonomiske udsigter forbedres. Udviklingen i de korte og lange renter i 
prognoseperioden følger i store træk den forudsatte udvikling i de pengepolitiske renter.  
 

3. Finansielle markeder
Nyt kapitel 
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3.1 Rente- og valutaforhold  
 
Pengepolitikken i de vestlige lande er meget lempelig. Den europæiske centralbank (ECB), 
Federal Reserve (Fed), Bank of England og flere andre centralbanker har sænket de penge-
politiske styringsrenter til historisk lave niveauer og iværksat en række initiativer med henblik 
på at understøtte likviditeten og den finansielle stabilitet.  
 
ECB har gennemført en række ekstraordinære pengepolitiske tiltag siden den finansielle kri-
se brød ud i 2007-08 med henblik på at dæmpe uroen på de finansielle markeder og forbedre 
kreditformidlingen, jf. boks 3.1. ECB annoncerede i december 2011 en midlertidig 3-årig ud-
lånsfacilitet, en udvidelse af sikkerhedsgrundlaget i forbindelse med lån i centralbanken samt 
en reduktion af reservekravet til bankerne. Tiltagene har til formål at øge bankernes adgang 
til likviditet og derved forbedre adgangen til kredit for husholdninger og erhverv. Der var stor 
efterspørgsel efter lån i forbindelse med de to tildelinger under den 3-årige udlånsfacilitet i 
december og februar. Således resulterede de i et samlet udlån på godt 1.000 mia. euro. 
 
De ekstraordinære pengepolitiske tiltag betyder, at ECB’s balance over de seneste år er ble-
vet udvidet betragteligt, jf. figur 3.1. På aktivsiden er det især de langsigtede pengepolitiske 
udlån og andre udlån, der er forøget de senere år, jf. figur 3.2. På passivsiden kommer den 
udvidede balance blandt andet til udtryk ved en udvidelse af pengebasen. 
 
Danmarks Nationalbank har ligesom ECB besluttet at stille en midlertidig 3-årig udlånsfacilitet 
til rådighed for pengeinstitutterne. Den første tildeling fandt sted den 30. marts i år, mens den 
anden tildeling vil finde sted den 28. september i år. Udlånsfaciliteten har til formål at give 
pengeinstitutterne adgang til finansiering med længere løbetid og på den måde styrke likvidi-
tetssituationen. Danmarks Nationalbank har endvidere i flere omgange udvidet sikkerheds-
grundlaget for udlån til pengeinstitutterne. Senest er det fra den 1. maj 2012 udvidet med fle-
re typer papirer. Tiltagene er midlertidige og udløber frem mod udgangen af 2016.   
  

Figur 3.1  
Centralbankers balancer 
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Figur 3.2 
ECB’s likviditetsfaciliteter 
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Kilde: ECB, Fed, Bank of England, Eurostat, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
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Boks 3.1 
ECB’s pengepolitiske tiltag 

ECB har siden den finansielle krise brød ud i 2007-08 lempet pengepolitikken. Det er sket på konventionel 

vis i form af nedsættelser af styringsrenterne, men også via markedsoperationer i form af opkøb af gæld og 

etablering af nye udlånsfaciliteter. Disse tiltag skal ses i lyset af en række omstændigheder. Et væsentligt 

forhold er, at den konventionelle pengepolitik er begrænset af, at de pengepolitiske styringsrenter har en 

nedre grænse på nul. Det kan betyde, at ECB må tage andre midler i brug, hvis den ønsker at stimulere 

økonomien yderligere. Den finansielle krise har også betydet, at de finansielle markeders evne til at formidle 

kapital er blevet hæmmet. Det skyldes blandt andet uro på de europæiske statsgældsmarkeder. Således 

kan uroen sprede sig til andre aktivmarkeder via højere risikopræmier og på den måde reducere effekten af 

de lave pengepolitiske renter. Et andet væsentligt aspekt er, at faldende aktivpriser kan forringe både den 

finansielle og den private sektors evne til at stille sikkerhed for lån og på den måde begrænse adgangen til 

likviditet og dermed lægge en dæmper på den økonomiske aktivitet.    

 

De ekstraordinære pengepolitiske tiltag er forbundet med visse risici. Det er eksempelvis muligt, at den rige-

lige likviditet kan forvride incitamenterne og opfordre til risikoadfærd samt udskyde nødvendige balancetil-

pasninger. 

     

ECB’s ekstraordinære pengepolitiske tiltag inkluderer: 

 

• Midlertidige udlånsfaciliteter: ECB har siden 2007 i flere omgange stillet midlertidige længerevarende 

udlånsfaciliteter til rådighed for den finansielle sektor med henblik på at skabe mere sikkerhed om-

kring adgangen til likviditet og på den måde forbedre mulighederne for at planlægge og fastholde 

bankernes udlånsaktiviteter. I december 2011 blev der offentliggjort en midlertidig 3-årig udlånsfacili-

tet. De to tildelinger resulterede i et samlet udlån på cirka 1.000 mia. euro. 

• Bilaterale valutaswap operationer: ECB har siden december 2007 i samarbejde med centralbankerne 

i Canada, Storbritannien, Japan, Schweiz og USA stillet USD-likviditetsfaciliteter til rådighed via bila-

terale swap-aftaler. Formålet er at sikre de finansielle institutioner adgang til dollar-finansiering og 

derved forhindre en spredning af uro mellem forskellige markeder. Aftalerne blev senest justeret den 

30. november 2011, da centralbankerne i en koordineret aktion reducerede prisen med 50 bps., for-

længede aftalerne til 1. februar 2013 samt åbnede op for hurtigt at indgå aftaler i de øvrige involvere-

de valutaer.    

• Covered Bond Purchase Programme (CBPP): Fra juli 2009 til og med juni 2010 opkøbte ECB obliga-

tioner for omtrent 60 mia. euro under CBPP med henblik på at lette virksomheder og kreditinstitutio-

ners adgang til finansiering samt sikre likviditeten på vigtige gældsmarkeder.  

• Securities Markets Programme (SMP): SMP blev lanceret i maj 2010 og indebærer, at ECB via steri-

liserede opkøb af privat og offentlig gæld letter spændingerne i visse markedssegmenter, der er på-

virkede af finansiel uro. Formålet er at forbedre den pengepolitiske transmissionsmekanisme og der-

med sikre prisstabilitet på det mellemlange sigt. SMP har været sat i bero siden slutningen af 2011, 

og ECB ligger medio maj 2012 inde med værdipapirer til en værdi af ca. 214 mia. euro, der er opkøbt 

under SMP. Der er især tale om græske, portugisiske og irske statsobligationer opkøbt i løbet af 2010 

og starten af 2011 samt italienske og spanske statsobligationer opkøbt i slutningen af 2011.  

• Covered Bond Purchase Programme 2 (CBPP2): Programmet, der blev iværksat i november 2011 og 

løber til og med oktober 2012, er en anden runde af CBPP og har et omfang på op mod 40 mia. euro.  

 

Kilde: The ECB’s Non-Standard Measures – Impact and Phasing-Out, ECB Monthly Bulletin, July 2011. 
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Centralbankerne i en række andre lande, herunder Fed og Bank of England, har siden ud-
bruddet af den finansielle krise i 2007-08 generelt gennemført kvantitative tiltag i form af op-
køb af værdipapirer, der har udvidet deres balancer betydeligt, jf. figur 3.1. I og med, at de 
pengepolitiske styringsrenter er så lave, er kvantitative tiltag et af de primære redskaber, som 
centralbankerne kan gøre brug af fremadrettet.   
 
De pengepolitiske styringsrenter i såvel euroområdet som Danmark er ikke blevet ændret si-
den rentenedsættelserne i december 2011. ECB sænkede sin pengepolitiske styringsrente 
med 25 bps. til 1,00 pct. med virkning fra den 14. december 2011, jf. figur 3.3. Det var anden 
rentenedsættelse på godt en måned fra ECB. Inflationen ligger over målsætningen på 2 pct., 
men centralbanken forventer, at den vil nærme sig målsætningen ved årets udgang. ECB 
hæfter sig endvidere ved, at vækstudsigterne for de europæiske økonomier fortsat er svage.   
 
Danmarks Nationalbank nedsatte i kølvandet på ECB’s beslutning sine pengepolitiske renter 
ad to omgange. Såvel diskontoen som foliorenten og indskudsbevisrenten blev med virkning 
fra den 9. december sænket med 25 bps. til henholdsvis 0,75 pct., 0,30 pct. og 0,40 pct., 
mens udlånsrenten blev sænket med 40 bps. til 0,80 pct. En uge senere, den 16. december, 
fulgte Danmarks Nationalbank op med yderligere nedsættelse af udlånsrenten, indskudsbe-
visrenten og foliorenten. De to førstnævnte blev sænket med 10 bps. til henholdsvis 0,70 pct. 
og 0,30 pct., mens sidstnævnte blev sænket med 5 bps. til 0,25 pct.  
 
De danske pengepolitiske renter har siden november ligget under euroområdets. Efter de se-
neste rentenedsættelser er det pengepolitiske spænd, der måles som forskellen mellem Dan-
marks Nationalbanks udlånsrente og ECB’s refinansieringsrente, blevet reduceret yderligere 
og ligger nu på -0,30 pct.-point, jf. figur 3.4.  
 

Figur 3.3 
ECB’s styringsrenter 
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Figur 3.4 
Rentespænd mellem Danmark og euroområdet 
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Anm.: Eonia er en referencerente for usikrede pengemarkedslån i euroområdet. Den beregnes som et væg-
tet gnst. af renterne på usikrede dag-til-dag lån. Pengemarkedsrenterne, der er brugt til beregning af 
rentespænd, er xIBOR-renter for henholdsvis Danmark og euroområdet. De pengepolitiske renter 
er Nationalbankens udlånsrente og ECB’s refinansieringsrente. 

Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB og Reuters EcoWin. 
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Den amerikanske centralbank, Fed, har siden december 2008 fastholdt sin centrale styrings-
rente, Federal Funds Target Rate, på 0,25 pct. Fed har endvidere anlagt en mere åben linje 
omkring pengepolitikken. Således er man fra januar 2012 begyndt på kvartalsbasis at offent-
liggøre den pengepolitiske komites (FOMC) medlemmers forventninger til niveauet for den 
pengepolitiske rente fremadrettet samt deres forventning til timingen for den første rentefor-
højelse. I den seneste offentliggørelse fra april fremgår det, at flertallet af medlemmerne an-
ser 2014 for at være året for den første renteforhøjelse. Således forventer et flertal af med-
lemmerne en uændret rente i forhold til i dag ved udgangen af 2013, mens der er betydelig 
splittelse omkring niveauet ved udgangen af 2014. Medlemmernes syn på niveauet for den 
pengepolitiske styringsrente på langt sigt ligger i intervallet 3,5 pct. til 4,5 pct. 
 
Udviklingen på pengemarkederne er påvirket af den historisk lempelige pengepolitik og de 
ekstraordinære pengepolitiske tiltag. Således er både de sikrede og usikrede renter på pen-
gemarkedet i euroområdet reduceret væsentligt siden december. Endvidere er risikopræmi-
erne målt som spændet mellem de usikrede og sikrede renter på det europæiske pengemar-
ked faldet i takt med, at der er kommet mere ro på de finansielle markeder oven på uroen på 
de europæiske statsgældsmarkeder i slutningen af 2011, jf. figur 3.5. De europæiske penge-
markedsrenter er kommet så langt ned, at spændet mellem de korte renter i Danmark og eu-
roområdet er udvidet og igen er positivt efter at have været i negativt leje omkring årsskiftet, 
jf. figur 3.4. 
 
De ekstraordinære pengepolitiske tiltag og en rekapitalisering af bankerne i en række lande 
har forbedret de europæiske bankers adgang til likviditet og løsnet op for aktiviteten på inter-
bank-lånemarkedet. Den øgede likviditet har dog endnu ikke ført til en betydelig forøgelse af 
kreditgivningen i euroområdet, hverken målt ved pengemængden eller målt ved udlån til den 
private sektor, jf. figur 3.6. Væksten i kreditgivningen er fortsat lav i forhold til væksten i den 
underliggende pengebase. ECB’s styrelsesråd gav i forbindelse med rentemødet i maj udtryk 
for, at der ikke er tegn på højere inflation, på trods af de ekstraordinære pengepolitiske tiltag. 
 

Figur 3.5 
Spænd mellem usikrede og sikrede renter 
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Figur 3.6 
Pengemængde- og udlånsvækst i euroområdet 
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Anm.: I figur 3.5 er de usikrede og sikrede renter de respektive 3-mdrs. xIBOR og 3-mdrs. swap-renter. 
Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB, Fed og Reuters EcoWin. 
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Det er i prognosen, som præsenteres i denne Økonomisk Redegørelse, lagt til grund, at 
gælds- og tillidskrisen i den europæiske økonomi ikke eskalerer markant, og at finanspolitik-
ken i USA ikke stopper den igangværende genopretning. Der forudsættes derfor en afdæm-
pet renteudvikling i prognoseperioden med en svagt stigende profil i takt med, at de realøko-
nomiske udsigter forbedres, jf. tabel 3.1. Det forventes således, at de pengepolitiske styrings-
renter i euroområdet vil forblive lave og kun stige svagt mod udgangen af prognoseperioden. 
 
 
 

Tabel 3.1 
Skøn for pengemarkedsrenter 

 2010 2011 2012 2013 

Pct.     

Pengemarkedsrenter 3-mdrs., Danmark 1,1 1,4 1,1 1,7 

Pengemarkedsrenter 3-mdrs., euroområdet  0,8 1,4 0,9 1,3 

Pengemarkedsrenter 3-mdrs., USA 0,3 0,3 0,5 0,6 

       

Kilde: Danmarks Nationalbank, Reuters EcoWin og egne beregninger. 

 
 

3.2 Obligations- og aktiemarkederne 
 
Aktie- og obligationsmarkederne har overordnet set stabiliseret sig siden årsskiftet i forlæn-
gelse af ECB’s tiltag. Samtidig understøttes statsobligationsmarkederne af, at der i foråret er 
sket en betydelig styrkelse af eurolandenes firewall – krisefondene EFSF (European Finan-
cial Stability Facility) og ESM (European Stability Mechanism) – herunder deres udlånskapa-
citet. Trods de omfattende initiativer for at stabilisere markederne er disse fortsat meget føl-
somme overfor stemnings- og forventningsskift.  
 
En række lande i euroområdet har fået nedgraderet deres rating af statsobligationer yderlige-
re efter årsskiftet. Senest er Spanien i april blevet nedgraderet. Det har betydet, at der igen er 
indtrådt en vis uro på statsgældsmarkederne, der udspringer af udviklingen i navnlig Spanien 
og Grækenland, omend også Italien og Frankrig har oplevet stigende rentespænd på det se-
neste.  
 
Der er stadig en tendens til, at internationale investorer søger mod statsobligationer med høj 
kreditværdighed, og at disse obligationer derfor handles til relativt lavere renter. Det gælder 
lande som Tyskland, Nederlandene, Finland, USA, Schweiz, Sverige og Danmark, jf. figur 
3.7. Investorer kræver således en højere risikopræmie for obligationer fra lande med store of-
fentlige underskud end for obligationer fra lande med lavere underskud og gæld. Det har 
særligt påvirket lande som Portugal, Grækenland og Irland, men også Italien og Spanien, jf. 
figur 3.8. En kombination af høj rente på gælden og lav eller negativ vækst gør det samtidig 
vanskeligt for disse lande at nedbringe gældskvoterne for den offentlige gæld. 
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Figur 3.7 
10-årige rentespænd til Tyskland – udvalgte 
EU-lande 
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Figur 3.8 
10-årige rentespænd til Tyskland –  
sydeuropæiske EU-lande og Irland 
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Kilde: Reuters EcoWin. 

 
Der er sket en forbedring af de europæiske statsgældsmarkeder efter, at de to tildelinger un-
der ECB’s midlertidige 3-årige udlånsfacilitet har øget bankernes likviditet. Eksempelvis øge-
de en række spanske og italienske banker i januar deres beholdning af statsobligationer be-
tydeligt. Rentespændene er således overordnet set faldet siden årsskiftet, omend der er stor 
forskel på tværs af landene i euroområdet.  
 
 

Boks 3.2 
Nedskrivning af Grækenlands gæld og nyt låneprogram med EU og IMF 

Eurolandene og IMF blev den 22. februar enige med den græske regering om betingelserne for et nyt låne-

program. Aftalen forudsætter en betydelig nedskrivning og omstrukturering af private kreditorers andel af 

den samlede græske statsgæld. Elementerne i aftalen er blandt andet: 

 

• 53,5 pct. af hovedstolen på eksisterende græske statsobligationer nedskrives. 

• 31,5 pct. af hovedstolen ombyttes til nye græske statsobligationer med løbetid på 11-30 år. Kuponren-

ten på obligationerne er 2 pct. fra 2013-15, 3 pct. fra 2016-20, 3,65 pct. i år 2021 og 4,3 pct. i årene 

2022-42. Kreditorerne modtager derudover BNP-indekserede værdipapirer, som betaler yderligere ku-

pon på op til 1 pct. afhængig af udviklingen i græsk BNP. 

• 15 pct. af hovedstolen tildeles som 1- og 2-årige obligationer fra eurolandenes krisefond, EFSF. 

 

Eurolandene har endvidere indvilliget i – under forudsætning af bidrag fra IMF – at låne Grækenland yderli-

gere 130 mia. euro inden udgangen af 2014. IMF’s bidrag vil være 28 mia. euro over 4 år. Omlægningen af 

den græske statsgæld betyder, at den i marts 2012 vil være noget lavere end ultimo 2011. Samtidig betyder 

det, at den ved udgangen af 2014 overvejende vil være ejet af offentlige kreditorer. Før omlægningen var 

ca. 60 pct. ejet af private investorer, mens det med den nye aftale kun vil være ca. 20 pct. ved ultimo 2014.    

 

Kilde: Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt 1. kvartal 2012. 



Kapitel 3 Finansielle markeder

 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2012 64 

Der er også sket et fald i rentespændet for Grækenland siden nytår omend fra et meget højt 
niveau. Den uafklarede parlamentariske situation i Grækenland efter valget den 6. maj har 
dog betydet, at der igen har været en betydelig stigning i det græske rentespænd. Indgåelsen 
af aftalen med Grækenland den 22. februar om nedskrivning af græsk gæld med ca. 100 mia. 
euro, svarende til op mod 50 pct. af græsk BNP, har øget gældens bæredygtighed og der-
med mindsket de finansielle risici og usikkerheden i den private sektor ved en uordnet græsk 
statsbankerot, jf. boks 3.2. Risiciene er i nogen grad blevet overført til de offentlige finanser i 
långiverlandene.  
 
En bred kreds af eurolande fik nedgraderet deres rating af Standard & Poors i januar 2012, 
og som konsekvens heraf er eurolandenes midlertidige krisefond, EFSF, også blevet nedgra-
deret til AA. EFSF blev nedgraderet som følge af nedgraderingen fra Standard & Poors af 
Frankrig og Østrig fra AAA til AA+, idet de samlede garantier fra AAA-ratede eurolande bliver 
tillagt særlig vægt i ratingen af EFSF. Nedgraderingen af EFSF vil formentlig have betydning 
for fondens låneomkostninger. Nedgraderingen omfattede ni eurolande og blev af Standard & 
Poors begrundet i utilstrækkelige økonomisk-politiske initiativer fra eurolandenes side for at 
løse krisen. Nedgraderingen for den brede kreds af lande påvirkede ikke umiddelbart rente-
spændene og obligationsmarkederne. 
 
Spanien blev yderligere nedgraderet i april af Standard & Poors fra A til BBB+, og samtidig er 
det spanske rentespænd igen steget en del. Nedgraderingen og usikkerheden omkring udvik-
lingen i Spanien knytter sig til overholdelsen af de aftalte mål for det offentlige budget som 
følge af negative vækstudsigter samt til den spanske stats eventuelle forpligtelser over for en 
skrøbelig finansiel sektor. Sidstnævnte skal ses i lyset af, at den finansielle sektor fortsat er 
præget af den igangværende tilpasning på bolig- og ejendomsmarkedet.  
 
Lande med en lav rating har normalt også et højt rentespænd. Det gælder for en række syd-
europæiske lande og Irland. De finansielle markeder og ratingbureauerne giver samstem-
mende indikationer af en uholdbar udvikling på de offentlige finanser, jf. tabel 3.2. En høj 
gæld vil ligeledes ofte være ledsaget af en lav rating og et højt rentespænd.  
 
En række europæiske lande har forholdsvis gode udgangspunkter for de offentlige finanser. 
Det gælder fx Nederlandene, Finland og Danmark, der blandt andet derfor har både høj ra-
ting og lavt rentespænd. Eurolande, som har samme rating som lande uden for euroen, som 
fx Danmark eller Sverige, har dog det seneste år haft relativt højere rentespænd. Det skal 
formentlig ses i lyset af usikkerheden om eurolandenes økonomiske udsigter og herunder 
landenes forpligtelser gennem EFSF. 
 
Eurolandenes firewall – den midlertidige krisefond EFSF og dennes permanente afløser 
ESM – er blevet styrket. Det kan fremadrettet være med til at skabe nogen ro omkring udsat-
te eurolandes finansieringsmuligheder og dermed statsobligationsmarkederne. På eurogrup-
pemødet i København den 30. marts 2012 blev det således besluttet at styrke EFSF og ESM 
ved at udvide fondenes samlede udlånskapacitet til i alt 700 mia. euro mod tidligere 500 mia. 
euro. Det betyder, at aktiveringen af ESM, der er sat til juni 2012, vil etablere et bidrag til ud-
lånskapaciteten på nye 500 mia. euro udover de lån på ca. 200 mia. euro, der allerede er 
ydet under EFSF. Tidligere var der planlagt en samlet udlånskapacitet fra både EFSF og 
ESM på i alt 500 mia. euro, således at aktiveringen af ESM alene ville tilføje ca. 300 mia. eu-
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ro. Eurolandenes indskud i ESM vil ske gradvist, og ESM’s udlånskapacitet vil blive øget i 
samme takt, hvorfor EFSF frem til 1. juli 2013 vil kunne aktiveres sideløbende med ESM for 
at sikre en effektiv ny lånekapacitet på 500 mia. euro fra 1. juli 2012.    
 
 

Tabel 3.2 
Aktuel rating, ØMU-gæld, og 10-årige rentespænd til Tyskland  

Land 

Ratings fra bu-
reauerne S & P/ 
Fitch / Moody’s  

ØMU-gæld 
(pct. af BNP) 2011

Gnst. rentespænd
2009-11 

Gnst. rentespænd 
2012 til dags dato 

Sverige AAA/AAA/Aaa 38 2 0 

Danmark AAA/AAA/Aaa 47 20 -10 

Finland AAA/AAA/Aaa 49 35 33 

Nederlandene AAA/AAA/Aaa 65 33 49 

Spanien BBB+/A/A3 69 170 484 

Østrig AA+/AAA/Aaa 72 59 109 

Frankrig AA+/AAA/Aaa 86 46 143 

Belgien AA/AA/Aa3 98 98 204 

Portugal BB/BB+/Ba3 108 375 1088 

Irland BBB+/BBB+/Ba1 108 404 608 

Italien BBB+/A-/A3 120 167 454 

Grækenland CCC/CCC/C 165 823 2785 

  

Anm.: Rentespændene er gennemsnit over perioden og er opgjort som forskellen i basispoint mellem renter 
på 10-årige statsobligationer fra det pågældende land og Tyskland. 

Kilde: Reuters EcoWin, Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Rating, Danmarks Statistik og egne beregnin-
ger. 

 
Aktiemarkederne er ligesom obligationsmarkederne påvirkede af de økonomiske og især po-
litiske forhold. Det gælder i øjeblikket navnlig i euroområdet. Nyheder om udviklingen i den 
europæiske krisehåndtering påvirker i perioder aktiekurserne mærkbart. Aktiemarkederne er 
præget af de bedre udsigter på statsgældsmarkedet og af de generelt reducerede rente-
spænd og risikopræmier siden nytår. Den reducerede usikkerhed og de deraf følgende lavere 
risikopræmier har medvirket til, at de ledende aktiekurser overordnet set er steget siden års-
skiftet. Den positive udvikling på aktiemarkederne er dog på det seneste vendt noget. 
 
De generelt stigende aktiekurser og faldende risikopræmier har en direkte positiv afsmitning 
på udviklingen i husholdningernes forbrug og investeringer, men påvirker også mere indirekte 
husholdningernes og erhvervenes adfærd gennem deres tillid. Der er således tegn på, at la-
vere statsrentespænd er ledsaget af højere forbrugertillid, jf. figur 3.9. Samtidig er der ifølge 
OECD også en snæver sammenhæng mellem erhvervenes tillid og aktievolatiliteten. Stabili-
seringen af de finansielle markeder i de første måneder af 2012 kan således have bidraget til 
at styrke forbruger- og erhvervstilliden. 
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Figur 3.9 
Forbrugertillid og rentespænd 
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Figur 3.10 
Aktievolatilitet 
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Anm.: I figur 3.9 er rentespændet, målt som forskellen mellem renten på en 10-årig statsobligationsrente fra 
det pågældende land og den tilsvarende for Tyskland, et gennemsnit over 2011. Forbrugertilliden er 
ligeledes et gennemsnit over 2011. I figur 3.10 viser VIX og VSTOXX den implicitte volatilitet i 3-
mdrs.-optionskontrakter på hhv. det amerikanske S&P500- og det europæiske Stoxx 50-indeks. 

Kilde: I figur 3.9 er anvendt DG ECFIN (EU-kommissionen) og Reuters EcoWin. I figur 3.10 er anvendt 
Chicago Board Options Exchange, Stoxx Limited og Reuters EcoWin. 

 
Statsobligationsrenterne er reduceret noget siden årsskiftet i de fleste europæiske lande, her-
under Danmark. De lave pengepolitiske renter, mindsket usikkerhed og lavere vækstudsigter 
har været med til at reducere renteniveauerne. I prognoseperioden forventes de 10-årige 
statsobligationsrenter at stige svagt. Det harmonerer med markedsforventningerne og med 
en forventning om bedre vækstudsigter i udlandet. Den samme tendens gør sig gældende for 
de øvrige renter, jf. tabel 3.3. Spændet mellem danske og tyske statsobligationer skønnes at 
være lavt frem mod 2013. Det afspejler, hvad der på nuværende tidspunkt forventes i marke-
derne, herunder at Danmark fortsat vil have fokus på at føre en troværdig finanspolitik.      
 
 

Tabel 3.3 
Skøn for de korte og lange renter 

 2010 2011 2012 2013 

Pct.     

10-årig statsobligationsrente, Danmark 2,9 2,7 2,2 2,6 

10-årig statsobligationsrente, Tyskland  2,8 2,8 2,1 2,5 

10-årig statsobligationsrente, USA 3,2 2,8 2,1 2,5 

Gennemsnitlig obligationsrente, Danmark 2,7 2,7 2,4 2,8 

1-årigt flekslån, Danmark 1,3 1,4 1,1 1,8 

30-årig realkreditrente, Danmark 4,7 4,8 4,1 4,1 

         

Kilde: Danmarks Statistik, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
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3.3 Kreditudviklingen 
 
Der er tegn på konsolidering af balancerne i penge- og realkreditinstitutterne, hvilket blandt 
andet afspejler den øgede risiko for tab. Det kommer til udtryk ved, at bankerne efter Natio-
nalbankens nedsættelse af diskonto og indskudsbevisrenten i december fortsat øger udlåns-
renterne i 2012, jf. figur 3.11. Pengeinstitutterne har øget deres indtjening ved at hæve ren-
temarginalen for husholdninger og erhverv. Den aktuelle stigning i rentemarginalen startede 
således midt i 2011 og er fortsat ind i 2012, men er for husholdninger sket fra et relativt lavt 
niveau. En stigning i gebyrer og bidragssatser på realkreditlån understreger også, at det er 
blevet forholdsvis dyrere for navnlig husholdninger. Prisen for finansielle tjenester i forbruger-
prisindekset steg således markant i starten af 2012, jf. afsnit 5.4.  
 
Udlånsrenterne for små og store lån har udviklet sig forskelligt siden 2009, og rentefaldet er 
især sket på de store lån. Der er således nu et betydeligt spænd mellem store og små lån, jf. 
figur 3.12. Det tyder på, at det er blevet forholdsvis dyrere for små og mellemstore virksom-
heder at skaffe finansiering. Denne tendens til, at små lån er blevet relativt dyrere, er mere 
udbredt i Danmark end i en række andre europæiske lande som eksempelvis Tyskland og 
Sverige. 
 
 

Figur 3.11 
Udlånsrenter og pengepolitiske renter 
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Figur 3.12 
Rentespænd mellem store og små lån 
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Anm.: I figur 3.11 er udlånsrenterne pengeinstitutternes renter på udestående lån. I figur 3.12 er der an-
vendt kreditinstitutternes renter på nye lån (ekskl. kassekreditter) til erhvervsvirksomheder med en 
rentebindingsperiode på op til og med 1 år. Små lån er lån op til 7,5 mio. kr. (1 mio. euro), og store 
lån er lån over 7,5 mio. kr. Renterne er et 3-mdrs. glidende gennemsnit. 

Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB og Reuters EcoWin. 
 
De politiske partier bag bankpakkerne indgik i begyndelsen af marts 2012 en aftale om en 
række initiativer, der skal lette finansieringsmulighederne for især små og mellemstore virk-
somheder. Baggrunden er, at kreditvilkårene er blevet strammet for især disse virksomheder. 
Derudover nedbringer pengeinstitutterne deres eksponering over for visse brancher som ek-
sempelvis landbruget, jf. boks 3.3. 
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Boks 3.3 
Udviklingspakken – Initiativer til fremme af især små og mellemstore virksomheders finansiering 

Med Udviklingspakken fra marts 2012 er det aftalt, at: 

 

• Eksportlåneordningen udvides med 15 mia. kr. til i alt 35 mia. kr. 
• Der gives mulighed for yderligere statslige eksportkreditgarantier på mindst 20 mia. kr. frem til ud- 

gangen af 2015. 
• Vækstfonden gives mulighed for at yde ansvarlige lån for 500 mio. kr. Det forventes at øge virksomhe-

dernes adgang til bankfinansiering med yderligere ca. 1 mia. kr. 
• Der arbejdes på alternative finansieringskilder til små og mellemstore virksomheder, fx ved inddragelse 

af pensionsinstitutter. 
• FIH reetableres som en specialiseret erhvervsbank. FIH opsplittes, idet ejendomsdelen udskilles og 

overtages af Finansiel Stabilitet A/S. 
• Der etableres et specialiseret landbrugsfinansieringsinstitut. 

 

Den samlede pakke vil styrke lånefinansieringen med mindst 20 mia. kr. og eksportgarantier med mindst 20 

mia. kr. Regeringen følger løbende udviklingen i virksomhedernes adgang til finansiering blandt andet med 

henblik på at vurdere behovet for yderligere initiativer. 

 

Kilde: Danmark i arbejde – Udfordringer for dansk økonomi mod 2020, maj 2012. 

 
For de danske realkreditobligationer er der ligeledes siden ultimo 2011 indtrådt et rentefald 
på såvel den korte som den lange realkreditrente. Renten på realkreditlån til private faldt i 
marts til et historisk lavpunkt. Det er blandt andet en følge af, at lån med rentetilpasning blev 
refinansieret i marts, og at fastforrentede lån blev konverteret til lån med enten kortere rente-
binding eller lavere effektiv rente. I december 2011 blev der også refinansieret og konverteret 
mod billigere låntyper. Det har bevirket, at privates rentebetalinger på realkreditlån i 1. kvartal 
2012 var mere end 0,8 mia. kr. lavere end i kvartalet før, jf. Nationalbankens rentestatistik for 
penge- og realkreditinstitutter. Konverteringerne og refinansieringerne i marts vil betyde, at 
rentebetalingerne i 2. kvartal 2012 vil falde yderligere, hvilket navnlig kommer boligejerne til 
gavn. 
 
Kreditgivningen bestemmes af udviklingen i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik og 
efterspørgslen efter lån. Ifølge udlånsundersøgelsen fra Danmarks Nationalbank er kreditpoli-
tikken i Danmark strammet over det seneste år, jf. figur 3.13. ECB’s udlånsundersøgelse vi-
ser, at det samme har været tilfældet i euroområdet, jf. figur 3.14. Udlånsundersøgelserne vi-
ser, at stramningerne er fortsat ind i 2012, men også at der er en forventning om, at der ikke 
vil ske yderligere stramninger i 2. kvartal 2012. Den strammere kreditpolitik i Danmark det 
seneste år skal især ses i lyset af en skærpet risikobedømmelse og til dels øgede finansie-
ringsomkostninger. For små og mellemstore virksomheder var stramningerne mere udtalt end 
for alle virksomheder under et. 
 
Ifølge Danmarks Nationalbanks udlånsundersøgelse er efterspørgslen efter lån også blevet 
reduceret fra medio 2011 og året ud. I 1. kvartal 2012 var der imidlertid øget efterspørgsel ef-
ter lån fra erhverv, mens der for husholdningerne var et fortsat fald i efterspørgslen. Forvent-
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ningerne til 2. kvartal er, at erhvervene fortsat vil øge efterspørgslen og husholdninger redu-
cere efterspørgslen. Forskellen kan afspejle et forholdsvist svagt boligmarked, der bevirker, 
at husholdningerne reducerer efterspørgslen efter lån, mens der er mere positive udsigter for 
erhvervenes investeringer. I euroområdet er den svage udvikling i efterspørgslen fra både 
husholdninger og erhverv fortsat ind i 2012.   
 
ECB’s udlånsundersøgelse indeholdt i april ad-hoc spørgsmål om bankernes adgang til fi-
nansiering og den statsfinansielle gældskrises påvirkning af kreditpolitikken i euroområdet. 
Udlånsundersøgelsen viste, at adgangen til finansiering i 1. kvartal 2012 er blevet betydelig 
forbedret, hvilket kan tilskrives ECB’s 3-årige udlånsfacilitet. Bankerne forventer yderligere 
forbedringer i indeværende kvartal. Statsgældskrisen påvirker bankernes balancer og likvidi-
tet, da bankerne i vidt omfang har beholdninger af statsobligationer. Undersøgelsen viser, at 
statsgældskrisen stadig bidrager til en stramning af kreditpolitikken, men i meget mindre om-
fang end i tidligere kvartaler. 
 
 

Figur 3.13 
Ændring i kreditvilkår og efterspørgsel efter lån 
for eksisterende kunder i Danmark 
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Figur 3.14 
Ændring i kreditvilkår og efterspørgsel efter lån 
i euroområdet 
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Anm.: Danmarks Nationalbanks udlånsundersøgelse er kvalitativ og foretages ved, at kreditcheferne i de 
deltagende institutter på kvartalsbasis besvarer spørgeskemaer vedrørende ændringer i deres kredit-
vilkår og efterspørgslen efter lån. Der er fem svarmuligheder: -100 (+100) svarer til, at der er stram-
met (lempet) en del (efterspørgslen efter lån er faldet (steget) en del) i forhold til det foregående 
kvartal. -50 (+50) svarer til, at der er strammet (lempet) lidt. 0 svarer til, at kreditvilkårene er uænd-
rede. Positive tal i ECB’s undersøgelse angiver, at kreditvilkårene er strammet (efterspørgslen er 
øget), mens negative tal angiver, at kreditvilkårene er lempet (efterspørgslen er mindsket). Af hensyn 
til sammenligneligheden til de danske forhold er aksen for kreditvilkårene i ECB’s udlånsundersøgel-
se inverteret, så positive tal svarer til en lempelse af kreditvilkårene.   

Kilde: Danmarks Nationalbank og ECB. 
 
Samlet set er udlånet til erhverv fra penge- og realkreditinstitutter reduceret med 7 pct. siden 
slutningen af 2008, mens udlånet til husholdninger er øget med 6 pct. i samme periode. En 
del af denne udvikling kan tilskrives tekniske forhold, der fx vedrører, at tab på lån er med til 
at reducere udlånene. Den forholdsvis svage udvikling i lån de senere år skal både ses i lyset 
af kreditstramninger og en svag efterspørgsel efter lån. Den svage udvikling i efterspørgslen 
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er for erhvervene knyttet til en indtil videre svag investeringsudvikling. Et forholdsvist højt op-
sparingsoverskud i den private sektor, navnlig blandt erhvervene, afspejler samtidig et redu-
ceret behov for ekstern finansiering. 
 
Den reducerede uro på de finansielle markeder siden nytår har samlet set betydet en vis sta-
bilisering af de forhold, der påvirker realøkonomien, som målt ved et samlet indeks over fi-
nansielle forhold, jf. figur 3.15. Det samlede indeks sammenvejer en række finansielle for-
hold, der har betydning for realøkonomien. Indekset har traditionelt en tæt sammenhæng 
med outputgabet, jf. boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, december 2010. Indekset for de 
samlede finansielle forhold blev forværret i slutningen af 2011, men har siden stabiliseret sig 
ind i 2012.  
 
 

Figur 3.15 
Samlet indeks for de finansielle forhold i Danmark (FCI) 
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Anm.: Bankudlån er til den ikke-finansielle private sektor. Rentespænd er 10-årige statsobligationsrenter i 
forhold til diskontoen. 

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank, Homes Husprisindeks, Reuters EcoWin og egne be-
regninger. 
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I 2012 ventes en vækst i husholdningernes disponible indkomster på 1 pct. Korrigeres for 
blandt andet tilbagebetaling af efterlønsbidrag stiger husholdningernes samlede købekraft 
med omkring 1¼ pct. i 2012. I 2013 skønnes husholdningernes disponible indkomster at stige 
¾ pct. Husholdningernes nettoformue ventes at være omtrent uændret i år, da fald i boligpri-
serne og højere låntagning opvejes af en pæn stigning i pensionsformuerne. Næste år ventes 
nettoformuen øget med 3½ pct. blandt andet i kraft af højere huspriser. 
 
Privatforbruget ventes at stige med 1¼ pct. i år. Forbruget har udviklet sig bedre end forven-
tet omkring årsskiftet og vil blive understøttet af efterlønsudbetalingerne fra 2. kvartal. En re-
lativt kraftig genopretning af forbrugertilliden samt stigende optimisme vedrørende udsigterne 
på arbejdsmarkedet kan øge forbrugstilbøjeligheden i prognoseperioden. I 2013 skønnes pri-
vatforbruget at vokse med 2 pct. Opsparingskvoten falder i 2012 og 2013, men vil fortsat lig-
ge relativt højt. Det afspejler et fortsat behov for konsolidering i husholdningerne efter store 
formuetab de seneste år. 
 
Boligmarkedet er fortsat afdæmpet i begyndelsen af 2012 med et højt boligudbud, lange lig-
getider og nedadgående pres på boligpriserne. Huspriserne skønnes at falde 5½ pct. i 2012, 
hvilket særligt skal ses i lyset af et meget lavt udgangspunkt efter kraftige prisfald i slutningen 
af 2011 og i starten af 2012. De historisk lave boligrenter vurderes at kunne stabilisere bolig-
priserne i den resterende del af 2012, og i 2013 ventes en fremgang i huspriserne omtrent på 
linje med forbrugerprisinflationen. Boliginvesteringerne skønnes at falde ½ pct. i 2012, særligt 
som følge af mindre nybyggeri. I 2013 er der udsigt til en vis fremgang på 3 pct. 
 
De erhvervsmæssige investeringer anslås at stige godt 2½ pct. i 2012 og 7 pct. næste år. I 
begge år er fremgangen i høj grad trukket af offentlige erhvervsmæssige investeringer (Metro 
Cityringen, Femern Bælt-forbindelsen, energiaftalen mv.). Også lave renter og en forventning 
om stigende kapacitetsudnyttelse i økonomien trækker op, særligt i 2013. 
 
Svage internationale vækstudsigter og en svækket konkurrenceevne lægger en dæmper på 
eksportudviklingen i år. Der skønnes en eksportvækst på knap 2 pct. mod godt 6¾ pct. sidste 
år. Særligt eksporten af varer ventes kun at stige svagt, hvilket dog opvejes af en kraftigere 
vækst i tjenesteeksporten. I 2013 er der udsigt til en langsom genopretning i verdensøkono-
mien, som kan trække væksten i eksporten op til 3¼ pct. Det skal også ses i sammenhæng 
med, at danske eksportører i stigende grad afsætter deres varer til nye vækstøkonomier i fx 
Asien. Udviklingen indebærer dog fortsat et lille tab af markedsandele for industrieksporten i 
år og et lidt større tab næste år.  

4. Indenlandsk efterspørgsel 
og udenrigshandel 

Nyt kapitel 
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4.1 Indkomster og formue 
 

4.1.1 Husholdningernes indkomster 
Trods den forholdsvis afdæmpede vækst i økonomien ventes indkomsterne i år at vokse lidt 
hurtigere end forbrugerpriserne, jf. tabel 4.1. En betydelig del af stigningen i de reale indkom-
ster skyldes dog, at husholdningerne i år ventes at anvende en del af de tilbagebetalte efter-
lønsmidler til at indbetale ekstraordinært store beløb til private pensionsopsparinger. De store 
indbetalinger til pension reducerer de samlede skattebetalinger for husholdningerne i 2012, 
hvilket trækker indkomstvæksten op.  
 
Betragtes i stedet husholdningernes korrigerede disponible indkomst, hvor der er taget højde 
for blandt andet udsving i pensionsbeskatning, forventes der et mindre realt fald i hushold-
ningernes samlede disponible indkomster i 2012 på ¼ pct. Væksten i den reale disponible 
indkomst er nedjusteret fra 1¼ pct. i decembervurderingen. Godt halvdelen af nedjusteringen 
skyldes, at forbrugerpriserne nu ventes at stige kraftigere. Derudover er den nominelle stig-
ning i indkomsterne nedjusteret lidt.  
 
 

Tabel 4.1 
Væksten i de reale disponible indkomster 

 Gnst. 
01-11 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vækst, pct.   

Husholdningernes nominelle  
disponible indkomst ifølge NR1) 3,6 1,9 3,3 1,5 5,7 2,2 3,5 2,5 

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

Real disponibel indkomst   

Husholdninger ifølge NR1) 1,4 0,1 -0,1 0,2 3,3 -0,5 1,0 0,7 

Husholdninger korrigeret2) -0,8 0,5 2,0 2,2 -0,3 -0,3 1,0 

Samlet privat sektor1)3) 1,6 1,2 1,5 -2,3 4,6 -0,4 1,0 0,7 

   

Anm.: Nationalregnskabstallene for 2009-11 er foreløbige og kan erfaringsmæssigt undergå ganske store 
revisioner. 

1)  Dvs. efter nationalregnskabets definition, jf. bilagstabel B.15.  
2) Korrigeret for blandt andet bruttooverskud i ejerboliger, udsving i pensionsafkastskatten og skatte-

fradraget for individuelle pensionsordninger mv. samt skat vedrørende SP-udbetalingerne i 2009 og 
2010. Se også tabel 4.2.  

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. 
 
I løbet af 2013 ventes husholdningernes reale disponible indkomster at vokse ¾-1 pct. Det 
afspejler en forholdsvis beskeden nominel stigning i indkomsterne på omkring 2½ pct., men 
som følge af en aftagende prisstigningstakt ventes der alligevel en pæn fremgang i de reale 
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indkomster. Den disponible indkomst ifølge nationalregnskabet trækkes blandt andet ned af, 
at der ventes et normaliseret fradrag for indbetalinger til private pensionsordninger i 2013. 
 
 

Tabel 4.2 
Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst1) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct.-point        

Lønsum2) 3,2 1,5 -1,5 -1,5 -1,2 -0,4 0,3 

  Pensionsbidrag3) -0,6 -0,5 0,4 -0,8 -0,8 0,6 -0,1 

  Lønsum ekskl. pensionsbidrag 2,7 1,0 -1,1 -2,3 -1,9 0,2 0,2 

  Samlede offentlige indkomstoverførsler  -0,2 -0,3 1,5 1,1 0,0 0,5 0,2 

I alt løn (ekskl. pensionsbidrag) og over-
førsler 2,5 0,7 0,4 -1,1 -2,0 0,7 0,4 

Nettorenteindkomst -1,2 -0,8 -0,1 1,8 0,2 0,0 0,2 

Aktieudbytter mv.4) -0,2 0,2 -0,7 0,2 0,4 -0,4 0,0 

Udbetalinger fra pensionsordninger3) 0,3 -0,2 0,3 0,2 0,8 0,2 0,5 

Ændret beskatning5) 0,3 1,2 2,7 -0,3 -0,4 -0,7 

Udsving i aktiebeskatningen -0,4 0,4 0,5 -0,3 0,0 0,1 0,0 

I øvrigt6) -1,2 0,4 0,2 -0,4 1,2 -1,1 0,6 

I alt procentvis vækst1) -0,8 0,5 2,0 2,2 -0,3 -0,3 1,0 

Udbetalinger fra SP og af efterlønsbidrag7) 3,7 -3,2 -0,4 1,5 -1,5 

I alt inkl. SP og udbetalinger af  
efterlønsbidrag7) -0,8 0,5 5,7 -1,0 -0,7 1,2 -0,5 

   

1)  Den korrigerede indkomst, jf. tabel 4.1.  
2) Vedrørende lønmodtagere bosiddende i Danmark. 
3) Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, dvs. arbejdsmarkedspensioner mv. (men ikke indivi-

duelle pensionsordninger i pengeinstitutter mv.).  
4) Inkl. udlodninger fra investeringsforeninger. 
5)  Dækker alene over diskretionære skatteændringer. 
6) Vedrører blandt andet bruttooverskuddet i enkeltmandsvirksomheder (ekskl. ejerboliger), den auto-

matiske opregulering af beløbsgrænserne på skatteskalaen i forhold til den nominelle indkomstudvik-
ling samt strejkeunderstøttelse og -bidrag. I 2012 er inkluderet virkningen af færre efterlønsbidrag 
(0,2 pct.-point). 

7) SP betegner udbetalingerne fra Særlig Pensionsopsparing (i 2009 og 2010). ”Efterlønsbidrag” beteg-
ner den skønnede tilbagebetaling af (skattefri) efterlønsbidrag i 2012 fratrukket en anslået stigning i 
bidrag til individuelle pensionsordninger. I 2010 er inkluderet skattefri udbetalinger fra pensionsop-
sparingskonti for personer under 60 år.  

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
I år understøttes husholdningernes økonomi i vid udstrækning af den skattefrie tilbagebeta-
ling af efterlønsbidraget. Det er muligt at anmode om at få udbetalt efterlønsbidraget fra april 
og frem til udgangen af oktober i år, og der var medio maj udbetalt 16¼ mia. kr. Udbetalin-
gerne var særligt store i starten af april. Det var forventet, at udbetalingerne netop ville være 
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størst i begyndelse af perioden og derefter aftage frem mod oktober. I alt forventes der at bli-
ve tilbagebetalt ca. 17½ mia. kr., jf. afsnit 4.2. Tilbagebetalingen af efterlønsbidraget svarer 
til, at husholdningerne får styrket deres købekraft svarende til 1½ pct. i år, jf. tabel 4.2. 
 
Den reale lønsum ventes at falde i år, da den afdæmpede vækst i beskæftigelsen og lønnin-
gerne tilsammen er mindre end forbrugerprisstigningerne. Indtægten fra aktieudbytter var 
ekstraordinært høj i 2011, blandt andet som følge af store udbytter i investeringsforeningerne. 
Det forventes, at udbyttebetalingen falder noget tilbage i 2012, hvilket isoleret set trækker de 
reale indkomster ned med 0,4 pct.-point.  
 
De offentlige overførselsindkomster ventes at stige realt i 2012, blandt andet som følge af 
øgede udgifter til SU afledt af et stort optag på de videregående uddannelser i det seneste 
år. Samtidig medfører afskaffelsen af loftet over børnefamilieydelsen og de særligt lave ydel-
ser i kontanthjælpssystemet, at overførselsindkomsterne vil vokse med en ekstra ½ mia. kr. 
Samlet set skønnes indkomstoverførslerne at bidrage med ½ pct.-point til væksten i de reale 
indkomster i 2012. 
 
I 2013 ventes en vis beskæftigelsesfremgang og lidt højere lønstigninger, hvilket trækker 
stigningen i den nominelle lønsum lidt op i forhold til året før. Samtidig aftager prisstignings-
takten, så der fra 2013, for første gang siden 2008, kommer en vis fremgang i den reale løn-
sum. I alt skønnes der et bidrag på omkring ¼ pct.-point fra den reale lønsum til væksten i de 
korrigerede reale disponible indkomster. 
 
Husholdningernes økonomi understøttes fortsat af et lavt renteniveau. Det reducerer de be-
talte nettorenter i 2013 og bidrager med yderligere knap ¼ pct.-point til den reale indkomst-
fremgang. 
 
I alt ventes en vækst i den korrigerede reale disponible indkomst på 1 pct. i 2013, hvilket er 
uændret i forhold til decembervurderingen. Den pæne vækst i husholdningernes samlede 
købekraft fra stigningen i indkomsterne modvirkes dog af, at det midlertidige bidrag fra tilba-
gebetalingen af efterlønsbidraget i 2012 redresseres i 2013.  
 
Siden 2007 har husholdningerne foretaget en større konsolidering af deres økonomi. Væk-
sten i forbruget har været svag, og samtidig har husholdningerne reduceret investeringerne i 
deres boliger. Det skal ses i lyset af et svagt boligmarked med faldende boligpriser. Nogle bo-
ligejere har således behov for at øge deres løbende opsparing for at kunne reducere bank-
gælden i deres ejerbolig. Samtidig har de vigende boligpriser reduceret muligheden blandt 
husholdningerne for at optage lån i friværdien til større investeringer i egen bolig, hvilket har 
trukket husholdningernes boliginvesteringer ned. Samlet set er husholdningernes optagelse 
af nye lån reduceret med omkring 100 mia. kr. fra 2007 til 2012. Den ”direkte” nettofordrings-
erhvervelse er forbedret fra -166½ mia. kr. i 2007 til -61½ mia. kr. i 2012, jf. tabel 4.3. Sam-
men med husholdningernes opsparing i pensionsordninger ventes den samlede nettofor-
dringserhvervelse for husholdninger i år at være tæt på nul. Husholdningernes nettofor-
dringserhvervelse er dog påvirket ekstraordinært af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag i 
2012. 
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Tabel 4.3 
Husholdningernes nettolåntagning og nettofordringserhvervelse 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.   

Disponibel bruttoindkomst 770,9 796,2 808,4 854,4 873,4 904,0 926,1 

Privat forbrug 820,4 840,0 814,9 850,9 867,9 898,3 929,7 

Bruttoinvesteringer1) 116,3 112,3 89,0 87,8 86,9 88,1 91,5 

Nettokapitaloverførsler2) -0,8 6,6 -0,7 4,3 2,4 20,7 0,9 

”Direkte” nettofordringserhvervelse -166,5 -149,5 -96,3 -80,0 -79,0 -61,7 -94,1 

Formuetilvækst i l&p3) 85,9 88,9 79,0 70,7 58,2 59,9 63,8 

Nettofordringerhvervelse4) -80,6 -60,5 -17,2 -9,4 -20,8 -1,9 -30,3 

Pct. af disponibel bruttoindkomst   

”Direkte” nettolåntagning -21,6 -18,8 -11,9 -9,4 -9,0 -6,8 -10,2 

Nettofordringserhvervelse -10,5 -7,6 -2,1 -1,1 -2,4 -0,2 -3,3 

   

1) Husholdningernes bruttoinvesteringer består af byggeri af ejerboliger samt investeringer i bygninger 
og materiel mv. i enkeltmandsvirksomheder. 

2)  Nettokapitaloverførslerne i 2008 og 2010 indeholder engangsoverførsler fra staten som følge af æn-
dring af pensionsafkastskatten. I 2012 inkluderer beløbet tilbagebetaling af efterlønsbidrag. 

3) Nettoindbetalinger til og forrentning (ekskl. pensionsafkastskat) af husholdningernes kapitaler i livs-
forsikringsselskaber og pensionskasser (l&p). 

4) Husholdningernes erhvervelse (netto) af finansielle fordringer (inkl. aktier) på andre sektorer. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 

4.1.2 Den samlede private sektors disponible indkomster 
Husholdningernes disponible indkomst udgør ca. to tredjedele af den private sektors samlede 
disponible indkomster. Den største indkomst for husholdningerne er lønindkomst. Derudover 
modtager husholdningerne blandt andet overførsler fra det offentlige og bruttooverskud mv. 
som selvstændigt erhvervsdrivende og boligejere. Husholdningerne fordeler deres indkomst 
på opsparing og forbrug, hvor forbruget typisk er klart størst. 
 
Selskaberne får deres indkomster i form af bruttooverskud af produktion. Selskaberne kan ik-
ke forbruge deres indkomst, så hele deres indkomst er bruttoopsparing. 
 
I sidste ende vil det meste af selskabernes indkomst ende hos ejerne. Ejerne af danske sel-
skaber er blandt andet de danske husholdninger, men udlandet ejer også en væsentlig del af 
danske selskaber. Derudover har fondsejede virksomheder en forholdsvis stor betydning i 
Danmark. Det er således kun en del af selskabernes indkomst, der i sidste ende vil være til 
rådighed for de danske husholdninger til forbrug. 
 
Den samlede private sektors reale indkomst ventes at vokse med 1 pct. i 2012 efter en min-
dre tilbagegang i 2011, jf. figur 4.1 og 4.2. Det er særligt selskabernes bruttooverskud, der 
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stiger, mens fremgangen i husholdningernes indkomst primært skønnes at komme fra sti-
gende overførsler fra det offentlige, jf. tabel 4.4. 
 

Tabel 4.4 
Den disponible indkomst i den private sektor 

 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Mia. kr. Realvækst, pct. 

Husholdninger1) 873,4 0,1 -0,1 0,2 3,3 -0,5 1,0 0,7 

Selskaber 411,9 3,6 5,1 -7,5 7,4 -0,2 1,2 0,5 

Privat sektor i alt 1.285,3 1,2 1,5 -2,3 4,6 -0,4 1,0 0,7 

Heraf:    

- Bruttooverskud mv. 513,9 -2,6 -1,6 -12,1 13,8 -0,5 1,1 2,2 

- Lønsum2) 977,0 4,1 1,8 -1,8 -1,9 -1,5 -0,4 0,3 

- Offentlige overførsler 306,1 -0,5 -1,4 7,2 4,2 -0,2 2,5 1,0 

- Indkomstskatter mv.3) -538,2 0,2 -1,4 -5,3 2,6 0,1 -1,2 2,3 

   

Anm.: Nationalregnskabstallene for 2009-11 er foreløbige og kan erfaringsmæssigt undergå ganske store 
revisioner. Se bilagstabel B.15 for en fuldstændig opstilling. Den reale vækst er beregnet ved at deflate-
re udviklingen i de nominelle størrelser med forbrugerprisindekset. 

1)  Nationalregnskabets definition, jf. tabel 4.1.  
2) Inkl. pensionsbidrag. 
3) Inkl. selskabsskat og pensionsafkastskat. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Realvæksten i bruttooverskuddet i løbet af 2012 bliver primært drevet af en fremgang inden-
for industrien og privat service. Derimod trækker søtransport ned på bruttooverskuddet som 
følge af pres på fragtraterne i løbet af 2012. Olieudvinding bidrager også negativt til væksten i 
bruttooverskuddet som følge af en aftagende produktion i Nordsøen.  
 
I takt med at produktionsvæksten tiltager i 2013, ventes de fleste erhverv at få fremgang i 
bruttooverskuddet.  
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Figur 4.1 
Vækst i reale disponible indkomster for 
husholdninger og hele privat sektor 
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Figur 4.2 
Vækst i den private sektors reale disponibel 
indkomst og BNP 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

4.1.3 Husholdningernes formuer 
Husholdningernes nettoformue faldt realt i løbet af 2011. Det skyldes hovedsageligt faldende 
boligpriser, om end de vigende aktiekurser i løbet af 2011 og deraf følgende kurstab på hus-
holdningernes direkte ejede aktiebeholdninger også bidrog til faldet. Det samlede formuetab 
blev begrænset af en stigende beholdning i pensionsformue, jf. tabel 4.5. Samlet set faldt 
husholdningernes direkte ejede nettoformue realt med lidt over 20 pct., mens den samlede 
nettoformue, hvor pensionsformuerne medtages, faldt med knap 13 pct. 
 
På trods af det betydelige fald i husholdningernes nettoformue i løbet af 2011 er husholdnin-
gerne under ét fortsat ganske velkonsoliderede. Husholdningernes samlede formue er næ-
sten 4 gange deres årlige disponible indkomst, og den direkte ejede formue er ca. 2½ gange 
husholdningernes årlige disponible indkomst. Det betydelige fald i boligformuerne i de sene-
ste år har dog medført, at visse husstande, der har købt bolig, da priserne toppede, er blevet 
særligt hårdt ramt. Der er således sket en stigning i den andel af husstandene, der skylder 
mere væk, end de ejer, jf. afsnit 4.3. 
 
Med en forventning om et fortsat vigende boligmarked i 2012 og et nettokøb af finansielle ak-
tiver (nettofordringserhvervelse) på omkring nul vil husholdningernes direkte ejede formue 
falde yderligere i 2012. Faldet i formuen ventes dog at være væsentligt lavere end i 2011, og 
det bliver opvejet af en tilsvarende stigende pensionsformue i løbet af 2012. Det forventes, at 
husholdningernes formue vil begynde at stige realt i 2013 i takt med den skønnede stabilise-
ring af boligmarkedet med svagt stigende boligpriser.  
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Tabel 4.5 
Husholdningernes formue 

 
Niveau 
ultimo 

2011
Gnst. 
96-11 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Husholdninger Mia. kr. Realvækst, pct. 

Boliger1) 2.706 4,2 1,5 -12,5 -5,7 1,0 -9,9 -3,8 2,1 

Biler 244 1,3 2,6 -2,3 -4,7 -1,5 -1,4 -0,6 1,0 

Finansiel formue ”direkte ejet”  -699   

Heraf: Gæld i realkredit mv.2) -1.870 5,4 6,2 -5,4 1,9 -4,4 3,5 0,5 1,9 

           Aktier mv.3) og obligationer 1.170 3,9 0,2 -30,5 19,1 6,7 -16,0 4,7 4,6 

I alt ”direkte ejet”4) nettoformue 2.250 2,9 -1,5 -23,8 -0,6 7,4 -20,7 -2,6 3,5 

Pensionsformuer5) 1.200 5,0 -0,8 -8,7 4,7 5,3 6,5 4,9 3,5 

I alt4) nettoformue 3.451 3,5 -1,3 -20,1 0,8 6,8 -12,9 0,0 3,5 

Heraf finansiel nettoformue 501   

   

Anm.: De finansielle størrelser er opgjort på grundlag af nationalregnskabets finansielle konti. Opgørelsen 
er til kursværdi. Ved beregningen af den reale vækst er deflateret med forbrugerprisindekset.  

1) Boligformuen er inkl. grundværdier og omfatter alle boliger ejet af husholdningerne inkl. udlejnings-
ejendomme. Stigningsprocenterne vedrører (som for de øvrige poster) boligformuens vækst gennem 
årene. 

2) Husholdningernes mellemværende med pengeinstitutter er regnet netto. 
3) Inkl. investeringsforeningsbeviser og en anslået værdi af unoterede aktier. 
4)  Opgørelsen er ikke total. Der mangler blandt andet husholdningernes andel af virksomhedernes ka-

pital (i enkeltmandsvirksomheder, ekskl. privatejede lejeboliger som indgår i boligformuen). 
5) Såvel kollektive som individuelle pensionsformuer (i fx pengeinstitutter). Skønsmæssigt korrigeret 

for udskudt skat. 
Kilde: Danmarks Statistik og Nationalbanken vedrørende boligformuen, jf. En opgørelse af boligformuen, maj 

2006 (Working Papers 2006, 37), samt egne beregninger. 
 
De senere år er husholdningernes beholdning af både finansielle aktiver og finansielle passi-
ver øget betydeligt, jf. figur 4.3. Samtidig er der også sket væsentlige ændringer i sammen-
sætningen af husholdningernes aktiver og passiver.  
 
I midten af 1990’erne var husholdningernes pensionsformuer og rentebærende aktiver i form 
af indestående i pengeinstitutter og obligationer nogenlunde lige store. Pensionsindestående 
og rentebærende aktiver udgjorde begge ca. 115 pct. af den disponible indkomst, mens akti-
er mv. udgjorde en mere beskeden andel på lidt over 40 pct., jf. figur 4.3. Siden dengang er 
værdien af aktiebeholdningen og pensionsformuerne steget væsentligt, mens husholdninger-
nes beholdning af rentebærende aktiver har udgjort en nogenlunde konstant andel af den di-
sponible indkomst.  
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Figur 4.3 
Finansielle aktiver og passiver i pct. af 
disponibel indkomst 

0

100

200

300

400

500

600

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

0

100

200

300

400

500

600

Finansielle aktiver i alt Finansielle passiver i alt
Aktier Pensionsmidler
Rentebærende aktiver

Pct. Pct.

 

Figur 4.4 
Kursændringer på finansielle aktiver og  
passiver i pct. af disponibel indkomst 
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Anm.: Rentebærende aktiver dækker over obligationer mv., indestående i pengeinstitutter samt kontantbe-
holdning, da det ikke er muligt at udskille kontantbeholdning i starten af perioden. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Den ændrede sammensætning har medført, at husholdningernes formue er blevet mere føl-
som over for udsving på de finansielle markeder. Der har da også været en tendens til, at 
kursændringer har udgjort en betydelig større andel af husholdningernes disponible indkom-
ster i de seneste år, end det var tilfældet i slutningen af 1990’erne, jf. figur 4.4.  
 
 

4.2 Det private forbrug 
 
Privatforbruget steg med 1 pct. i 4. kvartal 2011 efter fire kvartaler med et samlet fald på knap 
1½ pct., jf. figur 4.5. Set under ét har privatforbruget været omtrent uændret siden begyndel-
sen af 2010 og ligger fortsat lavere end i årene umiddelbart før finanskrisen, hvor forbrugs-
kvoten imidlertid var ret høj. 
 
Den svage genopretning af privatforbruget efter finanskrisen skal blandt andet ses i lyset af 
behovet for konsolidering i husholdningerne, med høj opsparing og nedbringelse af gæld, ef-
ter de store formuetab i de seneste år som følge af faldende boligpriser og aktiekurser. Ind-
komstudviklingen har desuden været behersket i 2011 – efter pæn vækst i 2009-10 – og rela-
tivt høj forbrugerprisinflation, især på baggrund af stigende energipriser, har bidraget til at 
udhule husholdningernes reale disponible indkomst i 2010-11. 
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Figur 4.5 
Privatforbrug 
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Figur 4.6 
Udvalgte komponenters bidrag til væksten i 
privatforbruget 
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Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Der vurderes at være et væsentligt inddæmmet forbrug, som kan frigøres, når husholdnin-
gernes balancer er styrket, og tilliden for alvor er genetableret. De seneste to år har privatfor-
bruget især været påvirket af ændringer i bilforbruget og forbruget af elektricitet og brændsel, 
to relativt små komponenter i privatforbruget, jf. figur 4.6. Stigningen i privatforbruget i 2010 
skyldes i høj grad høj vækst i bilforbruget, mens faldet i 2011 primært skyldtes et kraftigt fald i 
forbruget af elektricitet og brændsel. Fraregnet de to komponenter har privatforbruget stort 
set været uændret siden midten af 2009, jf. figur 4.7. 
 

Figur 4.7 
Udvikling i privatforbruget ekskl. udvalgte 
komponenter 
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Figur 4.8 
Dankortomsætning (mængder) 
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Anm.: Dankortomsætningen i figur 4.8 er egen sæsonkorrektion og deflateret med forbrugerprisindekset. 
Serien er vist som et tremåneders glidende gennemsnit. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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På baggrund af de foreliggende indikatorer vurderes fremgangen i slutningen af sidste år at 
være fastholdt ind i 2012. Det gælder især en stigning i dankortomsætningen i 1. kvartal og 
en markant stigning i forbrugertilliden siden december, jf. figur 4.8 og 4.9. Antallet af nyregi-
strerede personbiler i husholdningerne er faldet lidt de seneste måneder, men ligger højere 
end sidste efterår, jf. figur 4.10. 
 
 

Figur 4.9 
Forbrugertillid 
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Figur 4.10 
Nyregistrerede personbiler i husholdningerne 
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Anm.: Den stiplede linje i figur 4.9 viser indikatorens historiske gennemsnit siden oktober 1974. Antal ny-
registrerede personbiler i husholdningerne er vist som et tremåneders glidende gennemsnit. Den sti-
plede linje i figur 4.10 viser det historiske gennemsnit af nyregistreringerne siden januar 1996. 

Kilde: Nets og Danmarks Statistik. 
 
Forbrugertilliden ligger i øjeblikket omkring det neutrale niveau og lidt højere end gennemsnit-
tet siden 1974. Faldet i forbrugertilliden i 2. halvår 2011 og den efterfølgende genopretning 
var i stor grad drevet af forbrugernes vurderinger af tilstanden og udsigterne for dansk øko-
nomi, mens der har været mindre ændringer i vurderingen af husholdningernes egen økono-
mi, jf. figur 4.11. Den større optimisme kan sammen med en markant forbedring i forbruger-
nes vurdering af udsigterne på arbejdsmarkedet, jf. figur 4.12, bidrage til øget forbrugslyst ind 
i 2012. 
 
Fra og med 2. kvartal forventes væksten i privatforbruget understøttet af udbetalingerne af ef-
terlønsbidrag som led i tilbagetrækningsreformen. En foreløbig opgørelse af udbetalingerne 
viser, at der medio maj var blevet udbetalt 16¼ mia. kr. Det svarer til 93 pct. af det skøn på 
godt 17½ mia. kr., der ligger til grund for konjunkturvurderingen, jf. figur 4.13 og afsnit 4.1. Ef-
terlønsbidragene kan anmodes udbetalt frem til den 1. oktober, men hovedparten af udbeta-
lingerne forventes at ligge i starten af perioden. Godt 30 pct. af de 17½ mia. forventes at blive 
anvendt til privatforbrug, hvilket skønnes at løfte privatforbruget med ca. ½ pct. i 2012. Skøn-
net understøttes af en række interviewundersøgelser. 
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Figur 4.11 
Bidrag til fald og genopretning af 
forbrugertilliden 
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Figur 4.12 
Forventninger til ledigheden 
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Anm.: Et positivt tal i figur 4.12 angiver, at et vægtet flertal forventer en stigning i ledigheden over de kom-
mende 12 måneder. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Privatforbruget i 2012 forventes også understøttet af BoligJobplanen, som startede 1. juni 
2011 og udløber ved udgangen af i år. Udover de direkte virkninger på efterspørgslen efter 
serviceydelser i hjemmet forventes ordningen at have gunstige effekter på beskæftigelsen, 
hvilket også understøtter privatforbruget. 
 

Figur 4.13 
Udbetaling af efterlønsbidrag 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

mar apr maj jun jul aug sep okt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Faktiske udbetalinger
Skøn for samlede udbetalinger

Mia. kr. Mia. kr.

 

Figur 4.14 
Husholdningernes formue og gæld 
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Anm.: Den kvartalsvise opgørelse af aktiver og passiver i figur 4.14 afviger fra den årlige opgørelse i afsnit 
4.1, som er tilpasset definitionerne i ADAM. I figuren er den disponible indkomst korrigeret for æn-
dringer i pensionsformuen i pensionskassereserver. Pensionsformuen og dermed den finansielle net-
toformue er skønsmæssigt korrigeret for udskudt skat. 

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Nationalbank. 
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Den afdæmpede udvikling i privatforbruget efter finanskrisen er blevet modsvaret af en stig-
ning i opsparingskvoten. Stigningen afspejler behovet for konsolidering i husholdningerne i 
kølvandet på boligprisfald og faldende aktiekurser, jf. figur 4.14 og 4.15. 
 
 
 

Figur 4.15 
Husholdningernes opsparingskvote 
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Figur 4.16 
Privatforbruget 
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Anm.: Opsparingskvoten i figur 4.15 er korrigeret for nettoindbetalinger til SP og DMP samt afkast i pen-
sionsordninger. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Større optimisme samt en forventet stabilisering på bolig- og arbejdsmarkedet forventes at 
bidrage til et fald i opsparingskvoten i løbet af prognoseperioden, jf. figur 4.15. Selv om hus-
holdningerne er godt på vej til at genoprette sine balancer, er der stadig et behov for konsoli-
dering, jf. afsnit 1.4. Opsparingskvoten forventes således ikke at falde til de lave niveauer fra 
årene op til finanskrisen. 
 
Fordelt på underkomponenter forventes væksten i privatforbruget i 2012-13 især at blive un-
derstøttet af fremgang i forbruget af øvrige varer samt af højere vækst i forbruget af øvrige 
tjenester og kollektiv trafik, jf. tabel 4.6. Der vurderes at være yderligere potentiale for stig-
ninger i bilforbruget efter det kraftige dyk i 2008-09, blandt andet som følge af en høj gen-
nemsnitsalder i den danske bilpark i årene 2011-13 samt høje brændstofpriser i kombination 
med en løbende fremkomst af stadig mere energieffektive biler. 
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Tabel 4.6 
Det private forbrugs underkomponenter 

  2012 2013 

  

2011  1991-
20111) 

2011 

Dec. Maj Dec. Maj 

  Mia. kr. Andel Realvækst i pct. 

Detailomsætning 280,5 32,3 1,6 -0,8 0,4 1,1 2,2 2,4 

Heraf:            

- Fødevarer og nydelses-
 midler 127,2 14,7 0,3 -0,3 -0,4 0,3 0,8 1,0 

- Øvrige varer  153,3 17,7 2,6 -1,2 1,1 1,7 3,4 3,5 

Bilkøb  40,1 4,6 6,4 10,8 -1,4 1,5 4,9 5,0 

Energi  75,7 8,7 1,0 -11,8 6,0 -0,8 0,2 0,1 

Heraf:             

- Brændsel m.m. 51,4 5,9 1,3 -14,5 9,4 -0,1 0,5 0,5 

- Benzin og lignende 24,3 2,8 0,5 -5,4 -0,6 -2,3 -0,5 -0,7 

Boligbenyttelse  192,7 22,2 0,9 0,8 0,8 0,6 0,9 0,7 

Øvrige tjenester og kollek-
tiv trafik 276,4 31,8 1,8 0,8 0,3 2,1 2,6 2,4 

Forbrug i alt  867,9 100,0 1,6 -0,5 0,8 1,2 2,0 2,0 

Forbrugskvote2), pct.    99,4 98,0 99,4 99,5 100,4 

                           

1) Gennemsnitlig stigning i årene 1991-2011. 
2) Forbrugskvoten (og dens relation til opsparingskvoten) følger af definitionen angivet i bilagstabel 

B.16. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

4.3 Boligmarkedet 
 
Svækkelsen af boligmarkedet igennem 2011 er fortsat ind i 2012 med fortsatte prisfald og af-
dæmpet aktivitet. Meget lave renter og styrket forbrugertillid vurderes at holde hånden under 
boligpriserne gennem resten af året, men samlet ventes huspriserne at ligge 5½ pct. lavere i 
2012 end året før, jf. figur 4.18. I 2013 ventes huspriserne at stige med 1½ pct. omtrent på 
linje med forbrugerprisinflationen. Det vurderes, at huspriserne i prognoseperioden vil ligge 
tæt på det estimerede ligevægtsniveau. 
 
I 2011 steg boliginvesteringerne 8¾ pct., hvilket var første år med fremgang siden 2006, jf. 
figur 4.18. Påbegyndelserne faldt imidlertid igennem året, og i 2012 ventes et lille fald på ½ 
pct. Investeringer i hovedreparationer som følge af virkninger fra BoligJobordningen og reno-
vering i regi af Landsbyggefonden1 ventes at holde hånden under boliginvesteringerne i 
2012. I 2013 skønnes en vækst på 3 pct. 

 

1 Efter fastsættelsen af talgrundlaget til denne konjunkturvurdering er der indgået aftale om en forøgelse af ram-
men på 4,1 mia. kr. i 2012, som vil hæve hovedreparationerne i de efterfølgende tre år. 
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Figur 4.17 
Pris på enfamiliehuse 
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Figur 4.18 
Boliginvesteringer 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

4.3.1 Huspriser 
Prisen på enfamiliehuse faldt ifølge Danmarks Statistik med 3 pct. i 2011. Det dækker over et 
særligt stort prisfald i andet halvår, som indebærer et lavt udgangspunkt for huspriserne i 
2012, jf. figur 4.19. Sammenholdt med foreløbigt faldende huspriser i 1. kvartal 2012 er der 
udsigt til en betydelig negativ årsvækst i 2012, selv om der ventes en stabilisering i huspri-
serne i andet halvår 2012.  
 

Figur 4.19 
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Figur 4.20 
Liggetider, salg og udbud af huse 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Figur 4.19 viser Danmarks Statistiks husprisindeks. 1. kvartal 2012 dækker 
kun januar og februar. I figur 4.20 vises Danmarks Statistiks opgørelse af antal tinglyste salg. De se-
neste kvartaler er påvirket forsinkede indberetninger til det elektroniske tinglysningssystem. Antal 
tinglyste salg er i 1. kvartal baseret på tal for januar lagt fladt i resten af kvartalet. Tal for liggetider og 
boligudbud er fra Realkreditrådet, og 2. kvartal 2012 er baseret på tal fra april.  

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger. 
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Afmatningen på boligmarkedet i første halvår 2012 afspejles også i, at boligudbuddet er fal-
det igennem de første fire måneder i 2012. Tilbagegangen skal ses i sammenhæng med, at 
udbuddet fortsat er på et højt niveau, samt at udviklingen falder sammen med stigende ligge-
tider og få handler, jf. figur 4.20. Derfor vurderes det faldende udbud primært at være udtryk 
for, at boligejerne i begyndelsen af 2012 fortsat er afventende. 
 
Antallet af tvangsauktioner, der steg yderligere igennem 1. kvartal 2012, jf. figur 4.21, afspej-
ler den afdæmpede udvikling på boligmarkedet siden andet halvår 2011. Omvendt viser en 
lavere restanceprocent, at færre boligejere i 1. kvartal havde problemer med at betale for 
ydelsen på deres realkreditlån end i andet halvår 2011. Det peger på en bedring af boligmar-
kedet fra slutningen af første halvår 2012, hvilket understøttes af styrket forbrugertillid i star-
ten af året. Forbrugertillidsindikatoren er traditionelt tæt forbundet med væksten i huspriser-
ne, jf. figur 4.22, og ifølge Homes husprisindeks er priserne steget i marts og april. Stigningen 
i Homes husprisindeks er sket i forlængelse af, at boligrenterne er faldet til et historisk lavt ni-
veau i foråret, jf. figur 4.23.  
 
Renterne skønnes at forblive lave i prognoseperioden og ventes lavere i 2012 og 2013 end 
forudsat i decemberredegørelsen, jf. afsnit 3.2. Det trækker isoleret set huspriserne op. En 
modelberegning på ADAM viser, at nedjusteringen af realkreditrenterne under normale for-
hold alene ville hæve huspriserne med 1⅔ pct.-point i 2012 og godt 3¾ pct.-point set over 
hele prognoseperioden. 
 

Figur 4.21 
Tvangsauktioner og restancer for ejerboliger 
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Figur 4.22 
Huspriser og forbrugertillid 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Antallet af tvangsauktioner er i figuren vist som det gennemsnitlige antal pr. 
måned i et kvartal. Forbrugertillidsindikatoren for 2. kvartal 2012 er baseret på et gennemsnit af tal-
lene for april og maj. 

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger. 
 
De afdæmpede renteudsigter afspejles i boligbyrden, som i 2012 anslås at falde til det lave-
ste niveau siden begyndelsen af 1999, jf. figur 4.24 og boks 4.1. Det bidrager isoleret set til 
gunstigere forhold for nye husejere.  
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Figur 4.23 
Realkreditrenter  
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Figur 4.24 
Boligbyrden  
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Anm.: Figur 4.23 angiver de stiplede linjer årsskøn for renterne. Figur 4.24 viser førsteårsydelsen ved hus-
køb som andel af disponibel indkomst på landsplan for en familie med knap 640.000 kr. i lønind-
komst i 2011. Se i øvrigt tabel a i boks 4.1 for definitioner af data.  

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Danske Ejendomsmæglerforening og Fi-
nansrådet, Nationalbanken, SKAT samt egne beregninger. 

 
De lave renter på realkreditlån bidrager desuden til at holde hånden under gruppen af bolig-
ejere med nettogæld. Andelen af boligejere med nettogæld ventes at stige i prognoseperio-
den, men det er kun et problem for de enkelte boligejere i det omfang, at de er tvunget til at 
sælge deres aktiver med et tab, jf. boks 4.2.  
 
Renteudsigterne gavner både boligejere med fastforrentede og variabelt forrentede lån. 
Gruppen med fastforrentede lån har mulighed for at nedkonvertere deres boliglån. Derved 
opnår de en øjeblikkelig lavere ydelse på deres lån og får mulighed for en kursgevinst i frem-
tiden ved højere renteniveauer. Gruppen af boligejere med rentetilpasningslån, der skal have 
refinansieret deres lån i prognoseperioden, har udsigt til en fortsat lav ydelse næste gang, 
deres lån skal refinansieres. I takt med en fortsat genopretning og gradvis normalisering af 
konjunktursituationen efter 2013 må der forventes stigende renter, og det er derfor centralt, at 
boligejere med rentetilpasningslån tilrettelægger deres økonomi efter, at renten før eller siden 
vil stige. 
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Boks 4.1 
Boligbyrden – førsteårsydelsen ved huskøb i forhold til disponibel indkomst 

På landsplan blev boligbyrden i 2011 (som årsgennemsnit) reduceret med godt ¾ pct. med både et fastfor-

rentet lån og et variabelt forrentet lån i kraft af stigende indkomster og faldende huspriser. Renteudviklingen 

bidrog isoleret set til at øge boligbyrden med omkring ¼ pct.-point for begge typer lån, jf. tabel a.  

 

Boligbyrden forventes i 2012 reduceret med godt 2¼ pct. med et fast forrentet lån og 1½ pct. med et varia-

belt forrentet lån. Det afspejler primært udsigten til lavere huspriser og stigende indkomster. Næste år vil 

forudsætningen om et stigende renteniveau for både variabelt og fastforrentede lån bidrage til at øge bolig-

byrden, mens en ventet indkomststigning isoleret set trækker boligbyrden ned. Samlet vurderes at ville ske 

en lille stigning i boligbyrden i 2013. Hvis renteniveauet bliver ½ pct.-point højere end det centrale skøn, 

ventes boligbyrden i 2013 at stige med yderligere godt ½ pct.-point. 

 
 

Tabel a 
Bidrag til ændring i førsteårsydelsen ved huskøb på landsplan som andel af disponibel indkomst 
med hhv. 30-årigt fastforrentet realkreditlån og 30-årigt variabelt forrentet lån i forhold til året før 
 
  2011 2012 2013 

   Fast 
Varia-

bel Fast 
Varia-

bel Fast 
Varia-

bel 

Pct.  

Ændring i alt -0,8 -0,8 -2,3 -1,5 0,2 0,7 

Pct.-point.  

 - Ejendomsværdiskat og ejendomsskat 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

 - Indkomst -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,4 

 - Huspris (enfamiliehuse) -1,0 -0,9 -1,4 -1,2 0,2 0,2 

 - Rente 0,3 0,2 -0,5 0,0 0,4 0,9 

Pct.  

Ændring i alt ved ½ pct.-point lavere renteskøn i 2012/2013 -2,9 -2,0 -0,5 0,2 

Ændring i alt ved ½ pct.-point højere renteskøn i 2012/2013 -1,6 -1,0 0,9 1,3 
 

  

Anm.: Det er lagt til grund, at huset er 140 m2, at belåning sker med 80 pct. realkreditfinansiering og 20 
pct. banklån (med rente fastlåst op til 1 år), at kommuneskatten, grundskyldspromille og regule-
ringsprocent er uændret for grundværdi fra 2012-13. Grundværdier er anslået på baggrund af gen-
nemsnitlige grundstørrelser i 2001. Beregningerne er foretaget på baggrund af sæsonkorrigerede kva-
dratmeterpriser. Boligbyrden er opgjort som årsgennemsnit. Bidragene er beregnet med udgangs-
punkt i forrige års boligbyrde for henholdsvis rentetilpasning og fastforrentede lån. Derved bliver 
bidragene fra indkomst og huspriser lidt forskellige for de to typer af lån. Den benyttede afgiftsplig-
tige grundværdi er grundværdien forhøjet med reguleringsprocenten. 

Kilde: Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Finansrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Nationalban-
ken, Danmarks Statistik, SKAT, Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel og egne be-
regninger. 
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Samlet ventes huspriserne på årsbasis at falde med 5½ pct. i 2012. Det dækker over fald i 
huspriserne i andet halvår 2011 og i starten af 2012. For resten af 2012 ventes huspriserne 
at stabilisere sig.  
 
I 2013 skønnes en vækst på 1½ pct., som afspejler bedre konjunkturudsigter og de fortsat la-
ve renteniveauer i 2013. Det indebærer nulvækst i de reale huspriser i 2013, jf. figur 4.25. 
Huspriserne vurderes i prognoseperioden at ligge i omegnen af et estimeret ligevægtsniveau, 
hvor de som følge af generel statistisk og metodemæssig usikkerhed hverken kan siges at 
være over- eller undervurderede, jf. figur 4.25. 
 
Vurderingen af de reale husprisers afvigelse fra ligevægt er primært knyttet til en estimeret 
udbuds- og efterspørgselsmodel for det danske boligmarked, jf. Økonomisk Redegørelse, 
december 2011. Beregningerne peger på, at de seneste års pristilpasning har medført, at det 
reale prisniveau omtrent var i langsigtsligevægt i 2011. De reale boligpriser ventes at ligge en 
smule under den estimerede ligevægt i prognoseperioden. Historisk har huspriserne afveget 
meget og i længere tid fra det estimerede ligevægtsniveau, jf. figur 4.25. 
 
Det samme billede tegner sig, når huspriserne ses i forhold til udviklingen i husholdningernes 
disponible indkomst, jf. figur 4.26. De fleste personer ønsker formentlig over tid at anvende 
en nogenlunde uændret andel af deres indkomst på bolig, således at de indkomstdeflaterede 
huspriser bevæger sig omkring denne andel, og afvigelser kan være udtryk for over- eller un-
dervurdering af huspriserne. I 2011 var det indkomstdeflaterede prisniveau omtrent på gen-
nemsnittet for de seneste årtier. I prognoseperioden skønnes de indkomstdeflaterede huspri-
ser at være en smule under det historiske gennemsnit. 
 
 

Figur 4.25 
Real huspris og estimeret ligevægt 
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Figur 4.26 
Pris på enfamiliehuse deflateret med  
henholdsvis disponibel indkomst og 
forbrugerprisudvikling 
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Anm.: I figur 4.25 er ligevægtsprisen beregnet på baggrund af Skaarup og Bødker (2010), “House prices in 
Denmark: are they far from equilibrium?”, Working Paper no. 21/2010, www.fm.dk. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Boks 4.2 
Boligejere med nettogæld (ekskl. pension) 

Den økonomiske krise og den bristede boligprisboble har blandt andet medført et fald i boligpriserne og en 

reduktion i værdien af andre aktiver. Det betyder, at andelen af boligejere med nettogæld (dvs. negativ net-

toformue) i 2010 er normaliseret fra et historisk lavt niveau i 2007 og 2008. Boligejere med nettogæld er her 

afgrænset som boligejere, hvor værdien af boligen (den offentlige ejendomsvurdering) og øvrige aktiver 

(ekskl. værdien af pensioner og bil) er mindre end passiverne.  

 

Der foreligger kun oplysninger frem til 2010, hvor godt 27½ pct. af boligejerne havde nettogæld, jf. figur a. 

Andelen af boligejere med nettogæld i 2010 er i høj grad præget af en stor tilgang af boligejere med netto-

gæld i 2009 – tilgangen var 2½ gange så høj som den gennemsnitlige tilgang for perioden 1994-2010 – 

som følge af faldende aktivpriser, jf. figur b. Til trods for en samlet stigning i andelen af boligejere med net-

togæld i 2009 og 2010 har der i begge år fortsat været en afgang fra gruppen af boligejere med nettogæld. 

 

I 2011 og 2012 ventes faldende huspriser igen at øge tilgangen til gruppen af boligejere med nettogæld, så-

ledes at andelen med nettogæld ventes at stige til godt 30 pct. i slutningen af prognoseperioden. 

 
 

Figur a 
Andel af boligejere med nettogæld 
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Figur b 
Tilgang til og afgang fra gruppen af boligejere 
med nettogæld i et givet år 
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Anm.: I figur a er andelen af boligejer med nettogæld fremskrevet i 2011-13 ved, at værdien af ejendomsak-
tiverne er fremskrevet med faktisk/skønnet husprisudvikling i 2011-13, mens det beregningsteknisk 
er lagt til grund, at fordelingen af ejendomsaktiverne er uændret fra 2010-13. Det er desuden bereg-
ningsteknisk lagt til grund, at både værdien og fordelingen af samlede aktiver ekskl. ejendomsaktiver 
og samlede passiver er uændret fra 2010-13.  

En nettogæld udgør ikke nødvendigvis et problem for den enkelte boligejer, så længe de ydelser, der er 

knyttet til boligen, kan betales. Men det kan føre til finansielle tab, hvis man er nødsaget til at sælge sin bo-

lig fx i tilfælde af skilsmisse eller ændringer i indkomstforhold. Størstedelen af boligejerne med nettogæld 

var i 2010 yngre boligejere mellem 18-45 år (65 pct.), og den andel har ikke ændret sig nævneværdigt i for-

hold til tidligere år. 

 

Kilde: Egne beregninger på Lovmodellen. 
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4.3.2 Boliginvesteringer 
Boliginvesteringerne er øget siden midten af 2010 og steg i 2011 med 8¾ pct., jf. figur 4.27. 
Stigningen trak boliginvesteringernes andel af BNP op på knap 4¾ pct., som svarer til det hi-
storiske gennemsnit siden 1980, jf. figur 4.28.  
 

Figur 4.27 
Boliginvesteringer 
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Figur 4.28 
Boliginvesteringers andel af BNP 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Hovedreparationer af boliger steg i 2011 med 10½ pct. og udgjorde knap 60 pct. af de sam-
lede boliginvesteringer, jf. figur 4.29. Stigningen skal blandt andet ses i lyset af BoligJobord-
ningen, der trådte i kraft den 1. juni 2011. BoligJobordningen løber frem til udgangen af 2012 
og understøtter sammen med renoveringer af almene boliger i regi af Landsbyggefonden en 
forventet fremgang i hovedreparationer i 2012, jf. boks 4.3. Den stikprøvebaserede beskæfti-
gelsesstatistik for reparation og vedligeholdelse peger på, at aktivitetsniveauet indenfor bran-
chen fastholdes i begyndelsen af 2012, jf. figur 4.30. Der ventes derfor fortsat pæn vækst i 
hovedreparationerne i 2012. 
 
I 2013 skønnes en svagere vækst i hovedreparationerne, som blandt andet skal ses i sam-
menhæng med, at BoligJobordningen udløber, og at aktivitetsvirkningen fra Landsbyggefon-
dens investeringsramme er på samme niveau i 2013 som i året før, og dermed ikke bidrager 
til fremgang i hovedreparationerne. Efter fastsættelsen af talgrundlaget til denne konjunktur-
vurdering er der indgået aftale om en forøgelse af Landsbyggefondens ramme på 4,1 mia. kr. 
i 2012.  
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Figur 4.29 
Nybyggeri og hovedreparationer 
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Figur 4.30 
Byggebeskæftigelse 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Øvrige boliginvesteringer dækker over sort boligbyggeri, værditilvækst for 
gør-det-selv hovedreparationer, handelsomkostninger og afgifter på nybyggeri og hovedreparationer.  

Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Investeringer i byggeri af nye boliger voksede med 5 pct. i 2011, men niveauet ligger fortsat 
lavt efter et nyt dyk i slutningen af sidste år. Nybyggeriet udgjorde knap 30 pct. af boliginve-
steringerne i 2011. Det påbegyndte byggeri, som typisk afspejler sig i ændringer i nybyggeriet 
op til halvandet år efter, er faldet stødt fra ultimo 2010 indtil 1. kvartal i år, jf. figur 4.31. Det 
peger på fortsat afdæmpede investeringer i boligbyggeri i begyndelsen af 2012.  
 
Nybyggeriet ventes at falde i 2012 både drevet af en forventning om faldende privat nybygge-
ri og lavere offentligt støttet boligbyggeri end i 2011, jf. boks 4.3. I 2013 ventes en fremgang i 
det private boligbyggeri, hvilket afspejler udsigten til et meget lavt renteniveau i prognosepe-
rioden og en bedring af boligmarkedet i 2013, hvor huspriserne igen ventes at stige. 
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Boks 4.3 
Støttet boligbyggeri og renovering af almene boliger 

Det påbegyndte almene boligbyggeri var ekstraordinært højt i 2011, jf. tabel a. Niveauet normaliseres i 2012 

og 2013, og derfor ventes det almene boligbyggeri at bidrage negativt til væksten i de samlede boliginveste-

ringer i 2012. I nationalregnskabets opgørelse af boliginvesteringerne registreres byggeriet løbende i opfø-

relsesperioden, og en del af det påbegyndte byggeri i 2011 vil således blive opgjort i boliginvesteringerne i 

efterfølgende år. Aktivitetsvirkningen fra det støttede byggeri skønnes at aftage i 2012 og 2013 svarende til 

et fald på henholdsvis 2 og godt ½ pct. af de samlede boliginvesteringer, jf. tabel b.  

 

Tabel a 
Antal påbegyndelser inden for støttet boligbyggeri 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal påbegyndte boliger   

Alment boligbyggeri 5.300 3.700 3.100 3.100 5.000 10.100 4.300 5.400 

Støttede private boliger 800 600 300 100 300 100 0 0 

Støttet boligbyggeri, i alt 6.100 4.300 3.400 3.200 5.300 10.200 4.300 5.400 
     

Landsbyggefondens investeringsramme til renovering af almene boliger har ligget stabilt på 2,6 mia. kr. fra 

2007-10, men blev løftet i forbindelse med boligaftalen fra efteråret 2010 med i alt 5 mia. kr. i perioden 

2011-13, og i forbindelse med kickstarten blev der fremrykket 5,5 mia. kr. af rammen til 2011. Dermed kun-

ne Landsbyggefonden i 2011 afgive tilsagn inden for en samlet ramme på 10,6 mia. kr. Det er lagt til grund, 

at Landsbyggefonden samlet set vil bidrage med en højere aktivitetsvirkning på godt 2⅔ mia. kr. i 2012 sva-

rende til 3¼ pct. af boliginvesteringerne. Niveauet for aktivitetsvirkningen ventes uændret i 2013. 

 

Der skønnes en vækst i de samlede offentligt støttede boliginvesteringer på godt 1 mia. i 2012 og -½ mia. i 

2013 svarende til henholdsvis 1¼ pct. og godt -½ pct. af de samlede boliginvesteringer i 2012 og 2013. 

 
 

Tabel b 
Bidrag til boliginvesteringerne fra ændringer i støttet boligbyggeri og renovering af almene boliger 

 2012 2013 

Aktivitetsvirkning, ændring Mia. kr., løbende priser (andel af boliginvesteringer, pct.) 

Støttede boliginvesteringer, i alt 1,1  (1,3)  -0,5 (-0,6) 

 - Støttet boligbyggeri -1,6 (-2,0)  -0,5 (-0,6) 

 - Landsbyggefonden 2,7  (3,3)  0,0 (0,0) 
 

Anm.: Aftalen fra maj om en forøgelse af Landsbyggefondens ramme med 4,1 mia. kr. i 2012 er ikke ind-
regnet. Aftalen kan isoleret set øge aktivitetsvirkningen i 2013 med godt 1½ mia. kr. svarende til 
knap 2 pct. af boliginvesteringerne. 

 

Kilde: Finansloven for 2012, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og egne beregninger. 
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De samlede boliginvesteringerne skønnes at aftage ½ pct. i 2012 og derefter at stige 3 pct. i 
2013. Skønnene indebærer, at boliginvesteringerne i prognoseperioden ventes at ligge tæt 
på det niveau, som den relative huspris (købsprisen i forhold til byggeprisen på et hus) umid-
delbart skulle tilsige, jf. figur 4.32. 
 

Figur 4.31 
Nybyggeri af beboelsesbygninger 
 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

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

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Vækst i nybyggeri (h. akse) Påbegyndt byggeri

1.000 m2 Pct. (k/k)

 

Figur 4.32 
Boliginvesteringer og den relative pris for  
enfamiliehuse 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Statistikken over byggeaktiviteten er korrigeret for forsinkelser, men der er 
alligevel nogen usikkerhed vedrørende omfanget af forsinkede indberetninger i de seneste kvartaler. 
Det påbegyndte byggeri, netto, er beregnet som den procentvise forskel mellem påbegyndelser og 
fuldførelser, og procenttallet er efterfølgende standardiseret. Den relative huspris er opgjort som 
forholdet mellem prisindekset for enfamiliehuse og et vægtet indeks af prisen på boliginvesteringer 
og prisen på byggegrunde. Indeksåret er valgt til 2001, idet husprisen vurderes at have været tæt på 
sin langsigtsligevægt i 2001. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 

4.4 Erhvervsmæssige investeringer 
 
Erhvervsinvesteringerne faldt knap 2¾ pct. i 2011, hvilket skal ses i lyset af eksporten af en 
boreplatform i 1. kvartal 2011. Korrigeret for boreplatformen var der en svag fremgang sidste 
år, og dermed er erhvervsinvesteringerne begyndt at stabilisere sig efter den betydelige ned-
gang i forbindelse med krisen, jf. figur 4.33. De erhvervsmæssige investeringskvoter har ikke 
været lavere siden 1981, hvilket indebærer et væsentligt vækstpotentiale, efterhånden som 
kapacitetsudnyttelsen øges, jf. figur 4.34. Vækstpotentialet underbygges af udsigten til fortsat 
lave renteniveauer.  
 



Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2012 97 

Figur 4.33 
Erhvervsmæssige investeringer 
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Figur 4.34 
Investeringskvoter 

2

4

6

8

10

12

14

16

85 88 91 94 97 00 03 06 09 12

12

14

16

18

20

22

24

26

Materielinvesteringer
Bygge- og anlægsinvesteringer
Erhvervsinvesteringer, i alt (h. akse)

Pct. af BVT Pct. af BVT

 

Anm.: I figur 4.34 angiver investeringskvoten investeringsniveauet i forhold til BVT i den private sektor. 
Investeringskvoterne er beregnet på baggrund af løbende priser. De stiplede linjer angiver gennem-
snit for perioden 1985-2011. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
De offentlige erhvervsmæssige investeringer i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen, 
udbygningen af metroen, baneinvesteringer samt investeringer afledt af energiaftalen (vind-
energi, omstilling til biomasse mv.) ventes at understøtte væksten i både 2012 og 2013. Sam-
let ventes erhvervsinvesteringerne at stige med godt 2½ pct. i 2012 og 7 pct. 2013, jf. tabel 
4.7. Det indebærer en stigende investeringskvote i prognoseperioden, som dog fortsat ventes 
lavere i 2013 end det historiske gennemsnit (1985-2011).  
 

Tabel 4.7 
Erhvervsmæssige investeringer 

 2011
Gnst. 

1990-2011 2010 2011 2012 2013 

 Mia. kr. Årlig realvækst i pct. 

Samlede erhvervsinvesteringer 188,2 2,1 -4,6 -2,7 2,6 7,0 

- materiel 147,4 3,9 1,8 0,2 3,3 7,9 

- bygninger og anlæg 40,9 -3,2 -20,6 -12,4 0,1 3,5 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
De erhvervsmæssige materielinvesteringer2 skønnes at stige godt 3¼ pct. i 2012. Det afspej-
ler blandt andet en lille stigning i de offentlige erhvervsmæssige investeringer som følge af 
energiaftalen, og at industrivirksomhederne venter at øge deres investeringer ifølge Dan-
marks Statistiks undersøgelse af investeringsplanerne.  

 

2 Materielinvesteringer dækker over investeringer i maskiner, inventar, transportmidler, software mv. 
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Fra starten af i år peger både en fortsat stigning i import af maskiner og andet kapitaludstyr, 
jf. figur 4.35, samt en øget omsætning på hjemmemarkedet fra investeringsgodeindustrien i 
retning af vækst i materielinvesteringerne. Samtidig er kapacitetsudnyttelsen i industrien ste-
get og virksomhedernes vurdering af ordrebeholdningen øget, jf. figur 4.36. Et fald i antallet 
af nyregistrerede erhvervskøretøjer i årets første fire måneder betyder dog, at væksten i ma-
terielinvesteringerne næppe bliver markant i første halvår 2012. 
 
I 2013 ventes en vækst på knap 8 pct. Det skal ses på baggrund af udsigten til et fortsat lavt 
renteniveau på erhvervsudlån, en forventning om stigende kapacitetsudnyttelse i økonomien, 
samt at de offentlige erhvervsmæssige materielinvesteringer som følge af energiaftalen stiger 
med godt 4 mia. kr. (2012-priser) i 2013. Fremgangen i materielinvesteringerne indebærer, at 
investeringskvoten ventes at stige og nå op på sit historiske gennemsnit i 2013.  
 

Figur 4.35 
Import (kvantumindeks) og vægtet indeks for 
nyregistrerede erhvervskøretøjer 
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Figur 4.36 
Konjunkturbarometer for industrien 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Indekset for nyregistrerede erhvervskøretøjer er et tremåneders centreret gli-
dende gennemsnit af et vægtet indeks af nyregistrerede person-, vare- og lastbiler i erhverv. Kvan-
tumindekset er angivet som et 5-måneders centreret glidende gennemsnit. Indikatoren for ledig pro-
duktionskapacitet er standardiseret.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
De erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer skønnes kun at stige svagt i 2012. Of-
fentlige erhvervsmæssige investeringer i Femern Bælt-forbindelsen, Metro Cityringen og ba-
neinvesteringer ventes at stige knap 1½ mia. kr. (2012-priser) i 2012, hvilket trækker anlægs-
investeringerne op. Omvendt ventes de erhvervsmæssige investeringer i bygninger at falde. 
Det afspejler primært en markant reduktion i det påbegyndte byggeri gennem andet halvår 
2011, som traditionelt påvirker investeringerne et stykke tid efter, jf. figur 4.37. Samtidig er 
antallet af ledige kontorlejemål øget i starten af året.  
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Figur 4.37 
Påbegyndt erhvervsbyggeri og erhvervs-
mæssige bygge- og anlægsinvesteringer 
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Figur 4.38 
Bygge- og anlægsbeskæftigelse 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Den forventet bygge- og anlægsbeskæftigelse angiver forventningerne til de 
kommende tre måneder ifølge konjunkturbarometeret. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
En stigning i de samlede bygge- og anlægsinvesteringer understøttes af en betydelig vækst i 
indekset for import af varer til direkte anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed samt af 
fremgang i bygge- og anlægsbeskæftigelsen i starten af året, jf. figur 4.35 og 4.38. Virksom-
hedernes vurdering af ordrebeholdningen og omsætningsforventninger er også styrket ind i 
2012, jf. figur 4.39. 
 

Figur 4.39 
Konjunkturbarometer for bygge- og  
anlægsvirksomhed 
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Figur 4.40 
Nettoinvesteringer i private erhverv 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Nettoinvesteringer er de samlede faste bruttoinvesteringer korrigeret for slid 
som følge af, at kapitalgoderne indgår i en produktionsproces samt teknisk og økonomisk forældel-
se. De stiplede linjer angiver gennemsnit for perioden 1996-2011. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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I 2013 skønnes en vækst på 3½ pct. i de erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer, 
blandt andet som følge af udsigten til fortsat lave renteniveauer. Herudover ventes de offent-
lige erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer at bidrage til væksten med en forventet 
stigning på 1¼ mia. kr. (2012-priser) i 2013. Bygge- og anlægsinvesteringerne anslås dog 
fortsat at være på et meget lavt niveau, således at bruttoinvesteringer ikke er tilstrækkelige til 
at dække den løbende nedslidning, jf. figur 4.40. 
 

4.5 Udenrigshandel og betalingsbalance 
 
Udsigterne for den internationale økonomi er forbedret siden starten af året. Særligt i euro-
området er udviklingen dog mere afdæmpet end ventet i december, og forventningerne til 
væksten på de danske eksportmarkeder er derfor samlet set blevet nedjusteret, jf. kapitel 2. 
 
Mens efterspørgslen, målt ved importudviklingen, har udviklet sig svagt i de fleste industriali-
serede lande, har der været en klar stigning på eksportmarkeder i Asien og Latinamerika, jf. 
figur 4.41. Det er på linje med de senere års generelle tendens, som ventes at fortsætte. 
Øget eksport til nye vækstmarkeder vil således kunne medvirke til at kompensere for den 
svage efterspørgselsudvikling på de traditionelle nærmarkeder. 
 
De tilgængelige indikatorer for eksportudviklingen i starten af året peger på en vis fremgang 
til trods for den svage udvikling på Danmarks traditionelle eksportmarkeder. Samtidig styrker 
en lavere effektiv kronekurs isoleret set eksporten i prognoseperioden, jf. figur 4.42.  
 
I 2012 ventes en fremgang i den samlede danske eksport på knap 2 pct. efter en vækst på 
6¾ pct. sidste år. Det er uændret i forhold til decembervurderingen og dækker over en opju-
stering af fremgangen i eksporten af tjenester, mens skønnet for væksten i vareeksporten er 
nedjusteret. 
 
 

Figur 4.41 
Vareimportudviklingen i udvalgte regioner 
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Figur 4.42 
Dansk eksport og effektiv kronekurs 
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Anm.: Tremåneders, bagudrettet glidende gennemsnit af udviklingen i mængder i figur 4.42. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Udsigterne for den internationale økonomi i 2013 er omtrent uændrede i forhold til december-
vurderingen. I 2013 ventes en langsom genopretning af den internationale økonomi at bidra-
ge til en fornyet – men fortsat begrænset – fremgang i eksporten på 3¼ pct., jf. tabel 4.8. 
 
 

Tabel 4.8 
Realvækst i eksport og import 

 2011 2012 2013 

 

Gnst. 
årlig vækst 

2000-11 Dec. Maj Dec. Maj 

Pct.   

Eksport 3,6 6,8 1,9 1,9 3,2 3,2 

Import 4,6 5,2 2,5 3,1 3,5 3,7 

Eksportens bidrag til  
BNP-væksten (pct.-point) 0,3 0,1 0,7 0,7 

  

Anm.: Eksportens bidrag til BNP-væksten er beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode, 
hvor bidraget bliver korrigeret for både det direkte og indirekte importindhold, jf. boks 4.1 i Økono-
misk Redegørelse, december 2006. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Forventningerne til fremgangen i den samlede danske efterspørgsel er opjusteret i 2012 og 
2013, hvilket medvirker til et lidt højere vækstskøn for importen, der nu ventes at stige med 
godt 3 pct. i 2012 og 3¾ pct. i 2013. Korrigeret for importindholdet ventes eksporten kun at 
bidrage marginalt til BNP-væksten i 2012, mens der ventes et vækstbidrag på ¾ pct.-point i 
2013, jf. tabel 4.8.tabel 4. 
  
4.5.1 Udviklingen i varehandlen 
Udsigterne for vareeksporten i år vurderes at være afdæmpede. Det knytter sig især til, at 
den seneste tids svage udvikling på de vigtigste danske eksportmarkeder forventes at fort-
sætte. De tilgængelige tal for udenrigshandlen i 2012 viser imidlertid, at der er fremgang i va-
reeksporten til trods for et betydeligt fald i marts. 
 
Industrieksporten nåede ved årsskiftet op på niveauet fra før den finansielle krise, og der for-
ventes yderligere vækst i år og næste år, selv om væksten i 2012 ventes at være noget sva-
gere end forudsat i december, jf. figur 4.43. 
 
Også eksporten af landbrugsvarer er vokset støt, mens energieksporten målt i mængder fort-
sat falder med baggrund i faldende produktion i Nordsøen. 
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Figur 4.43 
Udviklingen i landbrugs- og industrieksporten, 
kvantumindeks 
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Figur 4.44 
Eksportmarkedsvækst for industrivarer 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.43. Kvantumindeks for vareeksportens underkomponenter er til-
nærmet ved at sammenveje kvantumindeks fordelt på SITC-grupper baseret på deres andel af den 
samlede vareeksport i værdier i 2009-11. Tallene for eksportmarkedsvæksten i decembervurderingen 
i figur 4.44 afviger fra Økonomisk Redegørelse, december 2011. Det skyldes, at der er foretaget enkelte 
tekniske ændringer i beregningen af eksportmarkedsvæksten, og at der er tilføjet ti nye lande. Eks-
portmarkedsvæksten er derfor genberegnet med det datagrundlag, der lå til grund i december. 

Kilde: Danmarks Statistik, EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 
Industrieksporten udgjorde omkring to tredjedele af den samlede vareeksport målt i værdier i 
2011, og det er især udviklingen i industrieksporten, der har trukket væksten i den samlede 
vareeksport. Fortsat fremgang i industrieksporten er således en væsentlig betingelse for en 
samlet stigning i vareeksporten i år.  
 
Eksportmarkedsvæksten for industrivarer er nedjusteret med knap 1 pct.-point til 2¾ pct. i år, 
jf. figur 4.44. Der ventes imidlertid ikke fuldt gennemslag fra den svagere eksportmarkeds-
vækst på eksporten af industrivarer. Det skyldes blandt andet, at den lavere eksportmarkeds-
vækst i høj grad reflekterer den negative udvikling i euroområdet i slutningen af sidste år og 
starten af i år, og at dansk industrieksport i den periode har klaret sig relativt godt til trods for 
et svækket internationalt klima. 
 
Det kan afspejle, at dansk industrieksport for en stor del består af varer, der påvirkes relativt 
lidt af konjunkturudsving. Eksporten af kemikalier (der især består af medicinalprodukter) for-
ventes således at være mindre følsom over for de forværrede konjunkturudsigter. Faldet i 
eksporten af kemikalier var relativt begrænset i løbet af finanskrisen, og – i modsætning til 
andre industrivaregrupper – er det tabte nu mere end genvundet, jf. figur 4.45. Kemikalier 
udgjorde ca. 14 pct. af værdien af den samlede vareeksport i løbet af de seneste 12 måne-
der. Endelig understøttes eksportudviklingen, som nævnt, af den lave effektive kronekurs. 
 
Eksporten af de øvrige industrivaregrupper forventes at være mere konjunkturfølsom. Udvik-
lingen i disse varegrupper har været ret svag igennem 2011 ifølge udenrigshandelsstatistik-
ken, men de seneste tal fra starten af 2012 viser tegn på fremgang, jf. figur 4.45. Vurderingen 
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af udsigterne for industrieksporten understøttes desuden af, at eksportordrebeholdningen ef-
ter et fald i andet halvår sidste år igen har været stigende de første måneder i år, samt at or-
dreindgangen fra eksportmarkederne – dog med betydelige månedlige udsving – overordnet 
set udviser en opadgående tendens. 
 

Figur 4.45 
Udviklingen i industrieksportens  
underkomponenter, kvantumindeks 
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Figur 4.46 
Industrieksporten til traditionelle og nye 
vækstmarkeder 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Maskiner og transport i figur 4.45 inkluderer blandt andet boreplatforme. 
Nye vækstmarkeder i figur 4.46 er Sydafrika, Tyrkiet, Indonesien, Mexico, Brasilien, Rusland, Indien 
og Kina. Traditionelle markeder dækker over EU-lande samt Norge, Island, Japan, Australien, New 
Zealand, Canada og USA. Prikken angiver gennemsnittet af januar-februar 2012. Industrieksporten 
er ekskl. varegruppen andre transportmidler, herunder blandt andet boreplatforme. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Samtidig har danske eksportører kompenseret for den svage efterspørgsel fra de traditionelle 
danske eksportmarkeder ved at øge eksporten af industrivarer til andre dele af verden, jf. 
figur 4.46. Det er især eksporten til vækstmarkeder som Brasilien og Kina (som andel af den 
samlede industrieksport i værdier), der er øget de seneste år, men også andre lande som fx 
Thailand og Saudi Arabien aftager en stigende andel af dansk industrieksport. Fremgangen i 
industrieksporten til nye eksportmarkeder har været særligt fremtrædende de seneste tre år, 
og de udgør nu omkring en fjerdedel af den samlede industrieksport målt i værdier. I forhold 
til andre OECD-lande udgør den danske eksport til fx Kina dog fortsat en relativt lille del af 
den samlede eksport. 
 
Samlet set skønnes en vækst i industrieksporten på 2½ pct. i år, hvilket er ½ pct.-point lavere 
end forudsat i december, jf. tabel 4.9. I 2013 ventes en vækst i industrieksporten på knap 4 
pct. 
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Tabel 4.9 
Industrieksportens markedsandele og lønkonkurrenceevne 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct.    

Eksportmarkedsvækst 6,3 9,8 9,3 1,6 -10,1 8,7 6,4 2,7 4,9 

Industrieksport 7,9 4,8 3,3 0,2 -11,6 5,6 9,5 2,5 3,9 

Markedsandele 1,6 -4,5 -5,5 -1,4 -1,6 -2,8 2,9 -0,2 -0,9 

Arb. omk. pr. time            

- Danmark 3,6 3,8 4,7 4,3 3,2 3,1 1,9 2,1 2,2 

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

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

Relativ lønudvikling  
korrigeret for valutakurs -0,5 -0,9 -3,1 -3,3 -2,1 2,0 0,8 2,4 0,5 

Lønkonkurrenceevne -1,8 -2,6 0,4 -4,3 -3,9 3,4 1,6 … … 

  

Anm.: Industrieksporten er opgjort ekskl. skibe og fly mv. Der er anvendt vægte fra den effektive krone-
kurs til sammenvejning af lønudviklingen i udlandet, der udgøres af 21 OECD-lande. I prognosepe-
rioden samt i 2011 er det antaget, at væksten i de samlede arbejdsomkostninger for industrien er de 
samme som lønstigningstakten i det respektive land. For Danmark er skønnene for udviklingen i in-
dustriens arbejdsomkostninger for DA-området, mens de historiske tal kun dækker fremstillingsin-
dustrien. Lønkonkurrenceevnen er angivet ved udviklingen i de relative enhedslønomkostninger kor-
rigeret for valutakursudviklingen. Se anmærkning til figur 4.44 om ændringer i beregningen af eks-
portmarkedsvækst. 

Kilde: BLS, EU-Kommissionen, OECD, DA, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Udviklingen i industrieksporten indebærer, at der ventes et mindre tab af markedsandele i år, 
jf. tabel 4.9. Næste år ventes tabet af markedsandele at tage til, hvilket skal ses i sammen-
hæng med, at konkurrenceevnen samlet set er forringet over en længere årrække. Den 
svækkede konkurrenceevne begrænser således mulighederne for, at dansk eksport følger 
med opad, når der igen er fremgang i den internationale efterspørgsel. Samtidig indebærer 
sammensætningen af dansk eksport, at der godt nok er udsigt til mindre fald i eksporten, når 
de internationale konjunkturer er svækkede, men at der omvendt også må forventes relativt 
langsommere fremgang, når der igen er vækst i den internationale økonomi. 
 
Lønstigningerne er nedjusteret i lyset af de seneste overenskomstfornyelser og ventes i 
prognoseperioden at ligge under lønstigningstakten i udlandet, hvilket sammen med en 
svækket krone isoleret set ventes at styrke lønkonkurrenceevnen, særligt i 2012, jf. tabel 4.9. 
Det skal imidlertid ses i lyset af en løbende svækkelse af lønkonkurrenceevnen i løbet af de 
seneste 10-15 år. Særligt siden 2000 er enhedslønomkostningerne steget hurtigere i Dan-
mark end i udlandet, men det modsatte har været tilfældet i 2009-11, jf. figur 4.47. 
 
Udviklingen er sammenfaldende med, at dansk industrieksport i en årrække har mistet mar-
kedsandele, jf. figur 4.48. Udviklingen i markedsandele for dansk industrieksport (målt i vær-
dier) siden 1995 har været ringere end i de lande, vi normalt sammenligner os med, mens fx 
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Tyskland i perioden har vundet markedsandele for industrieksporten målt i værdier. Det skal 
ses i sammenhæng med meget begrænsede stigninger i enhedslønomkostningerne i Tysk-
land. 
 
 

Figur 4.47 
Industriens relative lønomkostninger og en-
hedslønomkostninger korrigeret for valutakurs 
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Figur 4.48 
Udviklingen 1995-2010 i udvalgte landes 
markedsandele for industrieksport, værdier 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

F
IN

JP
N

IT
A

P
R

T

F
R

A

D
K

S
W

E

A
U

T

N
O

R

C
A

N

U
S

A

B
E

L

D
E

U

E
S

P

N
LD IR

E

Pct. Pct.

 

Anm.: Enhedslønomkostningerne i figur 4.47 beregnes som forholdet mellem lønsummen og den reale 
bruttoværditilvækst som opgjort i nationalregnskabet og udtrykker lønomkostningerne pr. produce-
ret enhed. Revisioner af nationalregnskaberne i Danmark og andre lande kan medføre ændringer i 
opgørelsen. Markedsandelene i figur 4.48 er beregnet som et lands eksport af industrivarer (SITC-
gruppe 5-9) i forhold til en vægtet sum af industriimporten (fra OECD-lande) i landets OECD-
samhandelspartnere. 

Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. 
 
Eksporten af energi faldt kraftigt sidste år, hvilket skal ses i sammenhæng med et betydeligt 
fald i produktionen af olie i Nordsøen. Udviklingen i eksporten af energi afhænger i høj grad 
af produktionen af olie og gas, og fortsatte fald i produktionen ventes at slå igennem på eks-
porten af energi i prognoseperioden. Der skønnes på den baggrund et fald i energieksporten 
på 6½ pct. i år og 5 pct. næste år, jf. tabel 4.10 
 
Omvendt er landbrugseksporten steget pænt sidste år, og de tilgængelige tal tyder på en 
fortsat vækst i år. Landbrugseksporten ventes ikke at påvirkes i udstrakt grad af de forringede 
internationale konjunkturudsigter i år, og der skønnes en vækst i landbrugseksporten på godt 
2¼ pct. i prognoseperioden. 
 
Samlet skønnes vareeksporten at vokse med knap 1 pct. i år og 2¾ pct. næste år. 
 
Værdien af vareeksporten i løbende priser eksklusive energivarer samt skibe og fly mv. (den 
såkaldte basisvareeksport) ventes at stige med godt 4 pct. i 2012 og godt 5¼ pct. i 2013. Det 
understøttes af, at de foreløbige tal for i år peger på yderligere fremgang fra et ret højt niveau 
ved udgangen af 2011. Set i en historisk sammenhæng er der imidlertid tale om en ret af-
dæmpet vækst i basisvareeksporten i løbende priser i prognoseperioden, hvilket særligt skal 
ses i sammenhæng med de svage konjunkturudsigter på de danske nærmarkeder. 
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For vareimporten ventes en stigning i 2012 på 2½ pct. Væksten i vareimporten ventes at tage 
til næste år på baggrund af en lidt højere forventet vækst i den samlede danske efterspørgsel 
end forudsat i december, og der skønnes en stigning på godt 3 pct. Udviklingen indebærer, at 
vareimportkvoten stiger fra 31½ pct. af BNP i 2011 til knap 33 pct. af BNP ved udgangen af 
prognoseperioden, jf. tabel 4.10. 
 
 

Tabel 4.10 
Realvækst for vareeksport og -import 

 2011 2011 2012 2013 

 Mia. kr. Dec. Maj Dec. Maj 

Pct.   

Vareeksport 599,4 5,9 1,7 0,9 2,8 2,8 

- Landbrug 101,1 6,7 2,3 2,3 2,3 2,3 

- Energi 66,0 -11,2 -5,0 -6,5 -5,0 -5,0 

- Industri 386,9 9,5 3,0 2,5 3,9 3,9 

Vareimport 562,4 5,2 2,4 2,5 2,9 3,1 

Vareimportkvoten (pct. af BNP)  31,5 32,1 32,3 32,4 32,8 

d.o. (pct. af samlet efterspørgsel)  21,2 21,6 21,6 21,7 21,7 

   

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

4.5.2 Udviklingen i handlen med tjenester 
Tjenesteeksporten målt i mængder steg ifølge nationalregnskabet med godt 8 pct. i 2011. 
Udviklingen skyldes alene en meget kraftig vækst i eksporten af søtransport, der steg med 
knap 23½ pct. sidste år, hvilket mere end kompenserede for et fald i eksporten af turisme og 
øvrige tjenester. Stigende eksport af søtransport har de seneste år ligget til grund for frem-
gangen i tjenesteeksporten, hvilket også ventes at være tilfældet i år. 
 
På grund af det store indhold af søtransport i tjenesteeksporten vil en stigning i verdenshand-
len normalt medføre en stigning i den danske tjenesteeksport. Fremgangen i den danske tje-
nesteeksport har imidlertid fundet sted i en periode, hvor der kun har været begrænset vækst 
i verdenshandlen, jf. figur 4.49. Det kan indikere, at dansk eksport af søtransport har vundet 
markedsandele i perioden. 
 
Der har været små tegn på fornyet fremgang i verdenshandlen i år, men udsigterne dæmpes 
af de svage vækstudsigter for særligt de danske nærmarkeder. Det hæmmer vækstudsigter-
ne for tjenesteeksporten i år, der imidlertid på baggrund af en kraftig stigning i slutningen af 
sidste år selv med en ret svag udvikling gennem året ser ud til at stige pænt set over 2012 
som helhed. Samtidig understøttes udsigterne for fremgang i tjenesteeksporten af, at USA er 
det største aftagerland for dansk eksport af søtransport, jf. figur 4.50. I modsætning til lande-
ne i Europa er vækstudsigterne for USA blevet styrket siden decembervurderingen. Øget 
amerikansk efterspørgsel kan således medvirke til at hive tjenesteeksporten op. 
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Figur 4.49 
Eksport og import af tjenester og 
verdenshandlen 
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Figur 4.50 
Eksport af søtransport til Danmarks fem  
største aftagerlande, værdi 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion af data i figur 4.50. 
Kilde: Danmarks Statistik og Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). 

 
Samlet set ventes der en vækst i tjenesteeksporten på godt 3½ pct. i 2012 og godt 4 pct. i 
2013, jf. tabel 4.11.  
 
 

Tabel 4.11 
Realvækst for tjenesteeksport og -import 

 2011 2011 2012 2013 

 Mia. kr. Dec. Maj Dec. Maj 

Pct.     

Tjenesteeksport 357,8 8,1 2,3 3,6 4,1 4,1 

- Søtransport 160,3 23,4 2,1 7,1 5,9 6,0 

- Turistindtægter 36,8 -6,0 -0,1 -1,5 0,3 2,9 

- Øvrige tjenester 160,7 -3,9 3,2 1,2 2,9 2,3 

Tjenesteimport 300,1 5,2 2,8 4,2 4,6 4,8 

- Turistudgifter 39,3 -6,5 -0,6 -1,4 2,2 3,1 

   

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Tjenesteimporten følger i ret stor udstrækning tjenesteeksporten, hvilket især skyldes et ret 
højt importindhold i eksporten af søtransport (herunder i form af chartring af skibe). Samtidig 
påvirkes udviklingen i tjenesteimporten af, at import af varer også indebærer tjenesteimport i 
form af transportydelser. Tjenesteimporten ventes at stige med knap 4¼ pct. i 2012, hvilket er 
lidt højere end skønnet i december, jf. tabel 4.11. I 2013 skønnes tjenesteimporten at stige 
lidt kraftigere med knap 5 pct. 
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4.5.3 Betalingsbalancens løbende poster og Danmarks nettoaktiver 
over for udlandet 

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster udgjorde 116 mia. kr. sidste år. Det var 
særligt et betydeligt overskud på tjenestebalancen på 57¾ mia. kr. og på nettoformueind-
komsten fra udlandet på 63¼ mia. kr., der lå til grund for det rekordhøje overskud i 2011. 
 
I 1. kvartal i år lå overskuddet på betalingsbalancens løbende poster godt 10¼ mia. kr. lavere 
end i samme periode sidste år, og for 2012 som helhed ventes også et lavere overskud end 
sidste år. Overskuddet ventes således at udgøre knap 97¼ mia. kr. i 2012 og 93¾ mia. kr. i 
2013, jf. tabel 4.12. Baggrunden for det faldende overskud er primært et mindre overskud på 
vare- og tjenestebalancen. Det følger af en kraftigere vækst i importen end i eksporten målt i 
mængder samt en mindre forringelse af bytteforholdet blandt andet på grund af nedjusterin-
gen af den effektive kronekurs. 
 
 

Tabel 4.12 
Betalingsbalancens løbende poster 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.    

Varebalancen 35,0 8,1 -8,3 -10,7 30,5 35,6 36,9 27,3 26,9 

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

- Landbrugsvarer 38,4 40,2 37,8 36,5 39,8 39,0 34,0 36,6 38,0 

- Energivarer 10,7 7,9 0,8 -14,5 -7,5 -11,6 -34,6 -42,4 -48,1 

- Industrivarer 8,9 -12,4 -15,8 -1,7 30,4 30,0 47,6 46,3 50,2 

- Andre varer -22,6 -27,6 -31,2 -31,0 -32,2 -21,8 -10,1 -13,2 -13,2 

Tjenestebalancen 40,8 43,8 47,1 66,3 32,1 56,8 57,8 51,2 48,1 

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

- Øvrige tjenester 39,1 42,2 48,8 67,6 34,4 59,2 60,2 52,9 49,6 

Vare- og tjenestebalance 75,8 51,9 38,7 55,6 62,6 92,4 94,7 78,5 75,0 

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

Formueindkomst, netto 20,1 29,7 25,4 37,2 32,4 46,4 63,2 63,2 63,2 

Lønindkomst, netto -3,7 -4,6 -11,9 -13,6 -11,5 -9,6 -10,0 -10,0 -10,0 

EU-betalinger, netto -6,9 -8,4 -9,4 -9,9 -9,5 -10,4 -10,7 -11,5 -12,1 

Andre løbende overførsler -18,1 -19,9 -19,7 -18,8 -19,4 -21,9 -21,5 -23,0 -22,4 

Løbende poster, i alt 67,1 48,6 23,0 50,5 54,6 96,9 115,8 97,2 93,7 

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

  

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 



Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2012 109 

Tjenestebalancen i betalingsbalancestatistikken tager ikke højde for bunkring (dvs. køb af 
brændstof i udlandet), da udgifter til bunkring posteres som en vareimport. Bunkring er imid-
lertid en omkostning, der er forbundet med eksporten af transportydelser og hører således 
sammen med tjenesteeksporten. Henføres bunkring i stedet til transportydelser fås et mere 
retvisende billede af søtransportens valutaindsejling3, jf. figur 4.51. De seneste seks år er ud-
gifterne til bunkring steget, hvilket skal ses i sammenhæng med en stigning i olieprisen. Som 
følge heraf reduceres overskuddet på tjenestebalancen i 2011 fra omkring 2½ pct. af BNP til 
0,1 pct. af BNP, når der korrigeres for bunkring til trods for, at handlen med søtransport (eks-
klusive bunkring) i sig selv giver et betydeligt overskud.  
 
Ses der på varebalancen (eksklusive bunkring) er det især handlen med landbrugsvarer4, der 
giver overskud, jf. figur 4.52. Også nettoeksporten af energi (ekskl. bunkring) har givet over-
skud de seneste ti år i kraft af en stor produktion i Nordsøen. Derimod har handelsbalancen 
for industrivarer historisk set været negativ undtagen i perioder med svage konjunkturer. De 
seneste tre år har der været overskud på handelsbalancen for industrivarer, hvilket skal ses i 
sammenhæng dels med en svag indenlandsk efterspørgsel efter industrivarer og dels med et 
betydeligt overskud for handlen med medicinalprodukter. 
 

Figur 4.51 
Tjenestebalancen korrigeret for bunkring 
fordelt på underkomponenter  
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Figur 4.52 
Varebalancen korrigeret for bunkring fordelt på 
underkomponenter 
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Anm.: Tjenestebalancen i figur 4.51 er korrigeret for bunkring (dvs. køb af brændsel i udlandet) og adskiller 
sig derfor fra tjenestebalancen i betalingsbalancestatistikken. Varebalancen i figur 4.52 er opgjort på 
baggrund af udenrigshandelsstatistikken og svarer ikke helt til varebalancen i betalingsbalancestati-
stikken, blandt andet opgøres importerede varer i cif-værdier i udenrigshandelsstatistikken. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

3 Valutaindsejlingen består af nettoindtægter fra dansk søtransport i udlandet og hjælpetjenester i Danmark. Po-
sten indeholder derfor også udgifter til udenlandsk søtransport, der ikke er afholdt af danske rederier. Desuden 
indgår danske rederiers nettoløn- og formueindkomst ikke, og posten er derfor kun et tilnærmet billede af valuta-
indsejlingen, jf. Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2010. 
4 Til landbrugsvarer tælles varer i SITC-gruppen Næringsmidler og levende dyr i alt. Heri indgår også forarbejdede 
produkter som kød- og kornvarer. 
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De seneste års store overskud på betalingsbalancens løbende poster skyldes en meget stor 
privat, finansiel opsparing, som mere end opvejer det store opsparingsunderskud i den of-
fentlige sektor. Det skal ses i sammenhæng med, at de private investeringer og privatforbru-
get er faldet væsentligt og fortsat ligger ret lavt. Den indenlandske efterspørgsel er således 
vokset mindre end i udlandet, jf. figur 4.53. Det aktuelt store overskud på betalingsbalancen 
kan således ikke ses som et udtryk for god konkurrenceevne for danske virksomheder. Løn-
konkurrenceevnen er tværtimod blevet svækket løbende gennem de seneste ti år, jf. afsnit 
5.3 og ovenfor.  
 
Nettoformueindkomsten er steget markant de seneste år i takt med, at udlandsgælden er 
vendt til en nettoformue over for udlandet, jf. figur 4.54. Nettoformueindkomsten var rekordhøj 
på 63¼ mia. kr. i 2011, og de tilgængelige tal for 2012 tyder på et fortsat højt niveau. På den 
baggrund er skønnene for nettoformueindkomsten i prognoseperioden opjusteret i forhold til 
decemberredegørelsen til 63¼ mia. kr. 
 
 

Figur 4.53 
Relativ indenlandsk efterspørgsel og vare- og 
tjenestebalancen 
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Figur 4.54 
Danmarks nettoaktiver over for udlandet og 
nettoformueindkomsten 

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Nettoformue Nettoformueindkomst (h. akse)

Mia. kr. Mia. kr.

 

Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. 
 
Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster ventes at udgøre godt 5¼ pct. af BNP i 
år og 5 pct. af BNP næste år. Parallelt hermed ventes Danmarks nettoaktiver over for udlan-
det at øges fra 24¾ pct. af BNP i 2011 til 34 pct. af BNP i 2013, jf. tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 
Betalingsbalancens løbende poster og nettoaktiver over for udlandet 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.    

Løbende poster, i alt 67,1 48,6 23,0 50,5 54,6 96,9 115,8 97,2 93,7 

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

Nettoaktiver, ultimo 51,2 -30,5 -96,0 -91,5 73,0 181,0 441,0 542,5 640,5 

D.o. i pct. af BNP 3,3 -1,9 -5,7 -5,2 4,4 10,3 24,7 29,6 34,0 

Værdireguleringer 58,8 -130,3 -88,9 -46,3 110,1 10,6 140,0 0,0 0,0 

  

Anm.: Ud over overskuddet på betalingsbalancens løbende poster og værdireguleringer påvirkes nettoakti-
verne også af nettooverskuddet på kapitalkontoen. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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BNP voksede med 1 pct. i 2011 i kraft af fremgang i den private sektor. I 2012 ventes en 
vækst på godt 1 pct., hvor også den offentlige sektor trækker noget af fremgangen. Væksten 
i år er i høj grad stimuleret af efterlønsudbetalinger, lave renter, kickstarten og høje er-
hvervsmæssige offentlige investeringer. I takt med en styrket genopretning af de internationa-
le konjunkturer og en mere fremskreden gældstilpasning hos husholdningerne ventes væk-
sten at blive mere selvbærende i 2013 med større fremgang i eksporten og det private for-
brug og dermed øget fremdrift i den private sektor. BNP ventes at vokse 1½ pct. i 2013.  
 
Beskæftigelsen har været stabil i de seneste to år, og den afdæmpede økonomiske vækst i 
2012 og 2013 vurderes ikke at være tilstrækkelig til at trække en betydelig beskæftigelses-
fremgang. Arbejdsmarkedet vurderes dog at være mere robust end lagt til grund i december-
redegørelsen, og der forventes nu en beskeden fremgang i den samlede beskæftigelse på 
3.000 personer i 2012 og 4.000 personer i 2013. 
 
Bruttoledigheden har været stort set uændret siden slutningen af 2009. Der ventes en mindre 
stigning frem mod efteråret, hvorefter bruttoledigheden ventes at falde i takt med indfasnin-
gen af dagpengereformen og en svagt tiltagende privat beskæftigelse. Der ventes en brutto-
ledighed på 162.000 personer i 2012 – svarende til niveauet i 2011 – og 152.000 personer i 
2013. Nettoledigheden ventes at udgøre 114.000 og 119.000 personer i år og næste år mod 
109.000 personer i 2011. 
 
Lønstigningerne på det private arbejdsmarked skønnes at udgøre 1,9 pct. i år og 2,1 pct. 
næste år. Virksomhedernes arbejdsomkostninger ventes at stige omkring ½ pct.-point mindre 
end i udlandet i 2012 og 2013. På det offentlige område skønnes de aftalte lønstigninger på 
grundlag af de offentlige overenskomster i foråret 2011 at indebære en budgetvirkning på 1,8 
pct. i 2012. For 2013, hvor der skal indgås nye offentlige overenskomster, er der forudsat en 
budgetvirkning på 1,2 pct., hvilket skal ses i lyset af den afdæmpede private lønudvikling.  
 
Skønnet for forbrugerprisinflationen er opjusteret med 0,6 pct.-point til 2,5 pct. i 2012. Det af-
spejler primært udviklingen i olieprisen og prisen på tjenesteydelser siden decembervurderin-
gen. Forbrugerprisinflationen skønnes at falde til 1,7 pct. i 2013. Faldet i inflationen fra 2012 
til 2013 afspejler overvejende lavere prisstigninger på energi og fødevarer. 
 

5. Produktion, 
arbejdsmarked, ledighed 
og kapacitetspres 
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5.1 Produktion 
 
I 2011 voksede BNP med 1 pct., hvilket er på linje med skønnet i Økonomisk Redegørelse, 
december 2011. Fremgangen afspejler blandt andet, at den økonomiske aktivitet ifølge det 
seneste foreløbige nationalregnskab var omtrent uændret i andet halvår af 2011 efter frem-
gang i første halvår. Udviklingen i andet halvår dækker over en fremgang i den private sektor, 
mens udviklingen i offentlig forvaltning og service trak ned. Samlet set har BNP været om-
trent uændret siden efteråret 2010, jf. figur 5.1. 
 
 

Figur 5.1 
Udviklingen i BNP 
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Figur 5.2 
Omsætning og produktion i hovederhverv 
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Anm.: I figur 5.2 er der anvendt et 3-mdrs. glidende gennemsnit af månedstal fra momsstatistikken, som 
for tiden kun indeholder det indenlandske salg. Service samt bygge- og anlæg er deflateret med for-
brugerpriserne. Industriproduktionen er i mængder og indeholder også produktion til eksport. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Meget tyder på, at afdæmpningen er fortsat ind i 2012 som følge af en træg udvikling i den 
private sektor. Ifølge momsstatistikken er det indenlandske salg i service- samt bygge- og an-
lægsvirksomheder faldet i 1. kvartal 2012, jf. figur 5.2. Aktiviteten i servicebranchen er dog 
formentlig holdt oppe af fremgang i eksporten af tjenester, og en del af faldet i bygge- og an-
lægsomsætningen kan være midlertidig, da mange bygge- og anlægsvirksomheder rapporte-
rede om dårligt vejr i februar og marts som en produktionsbegrænsning. Udviklingen i indu-
striproduktionen og råstofudvinding under ét har været omtrent uændret. Det dækker dog 
over et mindre fald i industriproduktionen i 1. kvartal, jf. figur 5.2.  
 
Udviklingen i de finansielle forhold peger også på en afdæmpet aktivitet i starten af året. Indi-
katoren for de finansielle forhold ligger lavt efter et kraftigt fald hen over sommeren 2011, og 
der har kun været en mindre fremgang i 1. kvartal, jf. figur 5.3. Udviklingen i aktiekurserne og 
valutakursen trækker begrænset op, mens specielt boligpriser og bankudlån trækker ned i in-
dikatoren. Dermed lægger de finansielle forhold stadig en dæmper på væksten, men ikke i 
samme omfang som i 2011, jf. figur 5.4.  
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Figur 5.3 
Dekomponering af FCI  
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Figur 5.4 
FCI og outputgabet 
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Anm.: Financial Condition Index (FCI) sammenvejer finansielle data til et samlet mål, som illustrerer, om 
den finansielle sektor har en ekspansiv eller kontraktiv indvirkning på den økonomiske aktivitet, jf. 
Økonomisk Redegørelse, december 2010, boks 4.1. Sidste observation i figur 5.3 er 1. kvartal 2012. 
Homes Husprisindeks er anvendt som indikator for udviklingen i huspriserne i 1. kvartal 2012.  

Kilde: Danmarks Statistik, Ecowin, Nationalbanken, Homes Husprisindeks og egne beregninger. 
 
Udviklingen i bankudlån afspejler både lavere efterspørgsel som følge af den økonomiske 
usikkerhed, men også en opstrammet kreditpolitik fra bankerne. For at forbedre deres balan-
cer har bankerne øget udlånsrenterne, hvor specielt renterne til små og mellemstore virk-
somheder er steget, jf. afsnit 3.3. Det påvirker investeringerne negativt. Udlånsundersøgelser 
viser, at stramningerne er fortsat ind i 2012, men også at der er forventninger om, at stram-
ningerne aftager i 2. kvartal 2012. 
 
Hen mod sommer forventes tiltagende aktivitet i den private sektor. I slutningen af 2011 var 
der en stigning i antallet af virksomheder, der berettede om manglende efterspørgsel som en 
begrænsning for produktionen/omsætningen, jf. figur 5.5. Det billede er vendt i begyndelsen 
af 2012, hvor der i alle tre hovederhverv har været et mindre fald i antallet af virksomheder, 
som beretter om manglende efterspørgsel som produktionsbegrænsning.  
 
Forventningerne til den fremtidige produktion og omsætning er samlet set positive og peger 
dermed også på svag fremgang i 2. kvartal, specielt inden for industrien og serviceerhverve-
ne, jf. figur 5.6. Historisk set er forventningerne inden for serviceerhvervene dog på et for-
holdsvist lavt niveau. Derudover er forventningerne til den fremtidige omsætning negative i 
bygge- og anlægserhvervet, men aktiviteten bliver stimuleret af blandt andet kickstarten, Bo-
ligJobplanen og offentlige erhvervsinvesteringer i 2012.  
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Figur 5.5 
Mangel på efterspørgsel som  
produktionsbegrænsning 
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Figur 5.6 
Forventninger til produktion/omsætning 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Samlet vurderes udviklingen i den private sektor at være ret træg i første halvår, men med 
stigende momentum i slutningen af foråret. Sammen med en forventet fremgang i det offent-
lige forbrug peger det på øget BNP i første halvår af 2012. Fremadrettet vurderes der at 
komme mere fremdrift i den private sektor som følge af de store finans- og pengepolitiske 
stimuli samt infrastrukturinvesteringer gennem året og ind i 2013, idet der dog kan være 
”bump” undervejs, jf. boks 5.1. Der skønnes en vækst i BNP på 1,1 pct. i 2012 og 1,5 pct. i 
2013, jf. tabel 5.1. Det er en opjustering på 0,1 pct.-point i både 2012 og 2013 i forhold til de-
cembervurderingen. 
 

Tabel 5.1 
Vækstbidrag 

Pct.-point  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- privat forbrug 0,0 -1,8 0,4 -0,5 0,4 0,5 

- offentligt forbrug 0,3 0,3 0,2 -0,3 0,3 0,0 

- bruttoinvesteringer -0,8 -2,0 -0,4 0,4 0,3 0,1 

- lagerinvesteringer -0,2 -0,7 0,3 0,0 0,1 0,1 

- eksport -0,2 -1,6 0,7 1,4 0,1 0,7 

BNP-vækst, pct. -0,8 -5,8 1,3 1,0 1,1 1,5 

  

Anm.: Vækstbidragene er beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode, hvor bidraget fra fx 
eksporten bliver korrigeret for både det direkte og indirekte importindhold heri, jf. Økonomisk Redegø-
relse, december 2006, boks 4.1. På grund af afrunding kan summerne afvige fra totalen. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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På efterspørgselssiden drives fremgangen i 2012 primært af en forventet forøgelse af det pri-
vate forbrug – foranlediget blandt andet af efterlønsudbetalinger – som vil bidrage med 0,4 
pct.-point til væksten, når der renses for importindhold, jf. tabel 5.1. Samme vækstbidrag 
kommer der fra bruttoinvesteringerne. Det dækker blandt andet over investeringsinitiativerne i 
kickstarten og offentlige erhvervsmæssige investeringer som Metro Cityringen og baneinve-
steringer samt energiaftalen. Vækstbidraget fra eksporten bliver som følge af den forventede 
lavere internationale aktivitet forholdsvis beskedent i 2012. Det offentlige forbrug ventes at 
bidrage med 0,3 pct.-point til væksten i 2012. 
 
 

Boks 5.1 
Revisioner af nationalregnskabet 

Der foretages løbende revisioner af de kvartalsvise nationalregnskaber. Med offentliggørelsen af de revide-

rede tal for 4. kvartal 2011 blev der også foretaget betydelige revisioner af tidligere kvartaler, jf. figur a. Det 

skyldes ifølge Danmarks Statistik hovedsageligt ændrede sæsonfaktorer. Med de nye tal tegner forløbet 

gennem 2011 således væsentligt mere jævnt. Det bemærkes for eksempel, at der nu opgøres en fremgang 

i BNP i 1. kvartal 2011 på knap ½ pct., på linje med det der var lagt til grund i Økonomisk Redegørelse, maj 

2011, hvor den første offentliggørelse (fra ultimo maj 2011) viste et fald på ½ pct. De kvartalsvise national-

regnskabstal for Danmark er generelt meget volatile, jf. tabel a, og den underliggende vækst kan sagtens 

være positiv, selv om der er opgjort negativ vækst i et kvartal, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2011, 

boks 4.1. 

 
 

Figur a 
Kvartalsvis vækst i BNP 
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Tabel a 
Kvartalsvis vækst i perioden 1990 til 2011 

 

 Gennemsnit Standardafvigelse 

Danmark 0,39 1,36 

Tyskland 0,32 0,86 

Euroområdet 0,39 0,61 

USA 0,60 0,67 

Sverige 0,68 0,96 

Norge 0,63 1,17 

Finland 0,46 1,36 

 

Anm.: I tabel a er anvendt kvartalsvækstrater i perioden 1. kvartal 1990 til 1. kvartal 2012. Tyskland er be-
regnet fra 2. kvartal 1991, euroområdet fra 2. kvartal 1995 og Sverige for perioden 2. kvartal 1993 til 
4. kvartal 2011. 

Kilde: Danmarks Statistik , Eurostat og egne beregninger.  
 
I takt med at husholdningernes gældstilpasning gennemføres, og der sker en genopretning af 
de internationale konjunkturer, vil opsvinget blive mere selvbærende. Privat forbrug og eks-
porten ventes at bidrage med henholdsvis ½ og ¾ pct. til væksten i BNP i 2013. En fremgang 
i erhvervsinvesteringerne, herunder offentlige erhvervsinvesteringer, modsvares af en norma-
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lisering af de offentlige investeringer, og de samlede investeringer bidrager derfor ikke til 
væksten i efterspørgslen. I både 2012 og 2013 ventes der begrænsede bidrag til BNP-
væksten fra lagerinvesteringer (korrigeret for importindhold), jf. tabel 5.1. 
 
Den forventede fremgang i 2012 og 2013 vil betyde, at BNP ved udgangen af 2013 er godt 2 
pct. lavere end niveauet før krisen, hvor BNP på nuværende tidspunkt er ca. 6 pct. lavere. 
Dansk økonomi var imidlertid i en periode før krisen præget af et betydeligt kapacitetspres, 
og aktivitetsniveauet vurderes i 2007 at have været ca. 3 pct. højere end sit ”potentielle” lige-
vægtsniveau, jf. figur 5.7. Udgangspunktet for vurderingen af forløbet af genopretningen er 
derfor ikke aktivitetsniveauet før krisen, men den aktuelle produktionsafvigelse fra ligevægts-
niveau, som – målt ved outputgabet – i 2011 var på 2 pct., jf. boks 5.2 
 

Figur 5.7 
Outputgab  
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Figur 5.8 
Kapacitetsudnyttelse i industrien 
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Anm.: Kapacitetsudnyttelsen i figur 5.8 er indekseret, således at gennemsnittet fra 1990 til 2011 svarer til 
indeks 100. De røde streger i figur 5.8 angiver det forventede outputgab i 2012 og 2013.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
På trods af den forventede fremgang vil outputgabet stadig være negativt i 2013, men dog 
indsnævret til 1¾ pct. Genopretningen af økonomien vurderes at forløbe forholdsvis langsomt 
på linje med udviklingen efter tidligere finansielle kriser, jf. afsnit 1.4. I 2020-planen forventes 
outputgabet først lukket i 2018. Kapacitetsudnyttelsen i industrien nærmer sig dog det histori-
ske gennemsnit, dels på grund af fremgangen i industriproduktionen, men også de faldende 
private investeringer i produktionskapacitet de seneste år, jf. figur 5.8. Det peger på, at der i 
dele af økonomien kan opstå kapacitetspres på et tidligere tidspunkt end 2018.  
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Boks 5.2 
Forløbet af genopretningen siden finanskrisen 

I forbindelse med krisen gik de fleste lande fra at have et kapacitetspres i økonomien til at have betydelig 

ledig produktionskapacitet, målt ved outputgabet, jf. figur a. Indsnævringen af outputgabet er siden forløbet i 

forskelligt tempo på tværs af landene. I fx Tyskland og Sverige er outputgabet lukket. Til sammenligning var 

outputgabet i Danmark minus 2 pct. i 2011, hvilket er væsentligt mindre end i fx USA og UK. Forskellene 

landene imellem afspejler blandt andet størrelserne af ubalancer opbygget før krisen, herunder på bolig-

markeder og i form af manglende sammenhæng mellem udviklingen i lønninger og produktivitet, og dermed 

behovet for konsolidering i både privat og offentlig sektor samt tilpasning af konkurrenceevnen. Konsolide-

ringsbehovet i den private sektor er fx en væsentlig medvirkende årsag til, at den økonomiske vækst i 

Danmark efter krisen har været mere træg end i en række andre lande, jf. figur b. Også ændringer i den po-

tentielle vækst i forbindelse med kriser påvirker udviklingen i outputgabet. 

 
 

Figur a 
Outputgab i udvalgte lande 
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Figur b 
Fald i BNP under finanskrisen og stigning fra 
bund til nu  

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

G
R

C
P

R
T

E
S

P
IR

L
IT

A
D

N
K

N
L

D
U

K
E

A
1

7
F

R
A

B
E

L
JP

N
LU

X
U

S
A

A
U

T
D

E
U

F
IN

S
W

E
E

S
T

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Top til bund Bund til nu

Pct. Pct.

 

  

Anm.: Outputgab i figur a er fra EU-Kommissionen, undtagen for Danmark som er Finansministeriets be-
regning, og outputgab for USA, Japan og Schweiz som er fra OECD Economic Outlook no. 91. 

Kilde: EU-Kommissionen, OECD, Eurostat og egne beregninger. 
 
 

Bruttoværditilvæksten (BVT) ventes at stige med 1,1 pct. i 2012, jf. tabel 5.2. Med undtagelse 
af udvinding af olie og gas fra Nordsøen sker der en fremgang i alle erhverv. BVT i industrien 
og serviceerhvervene forventes at vokse med 2-3 pct. trukket af eksporten og privatforbruget. 
I bygge- og anlægserhvervet ventes en fremgang på knap 3 pct. i 2012, hvilket primært er 
trukket af de offentlige erhvervsmæssige investeringer samt initiativerne i kickstarten. En 
nedjustering i boliginvesteringerne og de erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer 
trækker ned i bruttoværditilvæksten i bygge- og anlægserhvervet i forhold til decembervurde-
ringen. Samlet ventes en fremgang i BVT i den private sektor på 1,1 pct. I 2013 ventes BVT 
at vokse med 1,4 pct. Fremgang i privatforbruget og eksporten øger væksten i BVT i de pri-
vate serviceerhverv og industrien, hvilket bidrager til større fremgang i den private sektor på 
1,8 pct. 
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Tabel 5.2 
Vækst i BVT på udvalgte erhverv  

  Andel Gnst. 2010 2011 2012 2013 

 2011 95-11 Dec. Maj Dec. Maj 

  Realvækst i pct. 

Samlet 100 1,3 1,0 1,1 0,9 1,1 1,4 1,4 

Landbrug 1 -0,7 -4,9 -4,7 1,4 0,3 2,4 0,3 

Udvinding af olie og gas mv. 4 1,2 -5,0 -8,2 -8,2 -8,2 -8,2 -8,2 

Bygge- og anlægsvirksomhed 5 0,4 -8,8 3,0 5,6 2,7 -0,2 -0,5 

Industri, mv. 12 0,1 2,0 0,2 0,7 1,5 2,8 3,2 

Private serviceerhverv 46 2,2 2,2 2,8 1,4 1,8 2,3 2,3 

Offentlige tjenester 23 1,0 0,9 -0,9 0,6 0,6 0,5 0,6 

Øvrige erhverv 10 2,2 1,6 2,4 1,2 1,6 1,6 1,6 

Privat sektor 77 1,4 1,0 1,8 1,1 1,1 1,7 1,8 

Private byerhverv 62 1,5 1,2 2,2 1,5 1,8 2,2 2,2 

BNP-vækst  1,4 1,3 1,0 1,0 1,1 1,4 1,5 

     

Anm.: Øvrige erhverv omfatter søtransport og boligbenyttelse. Private byerhverv er ekskl. søtransport og 
boligbenyttelse.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 
Beskæftigelsen forventes at stige med henholdsvis 3.000 og 4.000 personer i 2012 og 2013. 
Det afspejler primært højere offentlig beskæftigelse, jf. tabel 5.3.  
 

Tabel 5.3 
Ændring i beskæftigelsen i udvalgte erhverv 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ændring, 1.000 personer    

Privat sektor 80 54 -107 -73 1 -3 1 

Offentlig sektor -3 -10 17 10 -11 6 3 

I alt 77 44 -90 -63 -10 3 4 

Landbrug mv. -2 0 -1 -2 0 0 0 

Bygge- og anlægsvirksomhed 8 1 -21 -11 0 2 -1 

Industri 10 8 -40 -25 -3 -3 1 

Private serviceerhverv 68 44 -48 -35 4 -2 1 

Offentlige tjenester -6 -9 20 9 -12 6 3 

  

Anm.: På grund af afrunding kan summerne afvige fra totalen. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Fremgangen i produktionen i den private sektor forventes ikke at være stærk nok til at trække 
den private beskæftigelse op i større omfang, og derfor skønnes en omtrent uændret privat 
beskæftigelse i 2012 og 2013. Det dækker over et mindre fald i den private beskæftigelse i 
2012, men en gradvis stigning i løbet af 2013 i takt med at aktiviteten i den private sektor til-
tager. 
 

Produktivitet  
Produktiviteten i de private byerhverv ventes at vokse med godt 2 pct. i både 2012 og 2013, 
jf. figur 5.9. Det er på linje med 2011, men væsentlig under fremgangen i 2010 på godt 5 pct.  
 

Figur 5.9  
Vækst i mandeproduktivitet i private  
byerhverv 
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Figur 5.10 
Mandeproduktivitet på erhverv  
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Anm.: Den stiplede linje i figur 5.9 angiver den gennemsnitlige årlige vækst i private byerhverv fra 1995 til 
2006, som er på 1,2 pct.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I starten af krisen var virksomhederne tilbageholdende med at afskedige personalet, hvilket 
medførte et fald i produktiviteten. Efterfølgende er der sket en tilpasning af medarbejdersta-
ben og dermed en konjunkturbetinget genopretning af produktivitetsniveauet tilbage mod 
trendniveauet. Tilpasningen vurderes endnu ikke at være tilendebragt i alle erhverv, jf. figur 
5.10. Det vil hæmme beskæftigelsesudviklingen.  
 
Produktiviteten for industrien er omtrent tilbage på det historiske trendniveau, og der ventes 
en produktivitetsvækst omkring den historiske gennemsnitlige vækstrate, jf. tabel 5.4. Der-
imod må der fortsat forventes en tilpasning i produktiviteten i serviceerhvervene, og både i 
2012 og 2013 ventes produktivitetsvæksten at være over det historiske gennemsnit. Kombi-
neret med den relativt begrænsede produktionsfremgang indebærer det, at beskæftigelsen 
falder i serviceerhvervene i 2012. I bygge- og anlægssektoren forventes en mindre stigning i 
produktiviteten i 2012 og 2013, således at niveauet nærmer sig niveauet fra før finanskrisen.  
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Tabel 5.4 
Produktiviteten i udvalgte erhverv  

 Gnst. Gnst.   

Realvækst i pct.           95-07 95-11 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mandeproduktivitet   

Samlet 1,1 0,8 -1,9 -2,5 3,3 1,4 1,0 1,2 

Private sektor 1,1 0,9 -3,1 -2,2 4,8 1,6 1,4 1,5 

Private byerhverv 1,0 0,8 -2,8 -3,5 5,1 2,2 2,0 2,2 

Service 1,1 0,9 -3,3 -3,6 5,0 2,9 2,1 2,3 

Service, ekskl. søtransport 0,8 0,6 -2,8 -3,4 5,0 2,4 1,8 2,1 

Fremstilling 2,3 2,0 -4,7 -1,6 9,6 1,1 2,4 2,8 

Bygge- og anlæg -0,4 -0,4 2,3 -4,0 -2,5 2,8 1,7 0,4 

Timeproduktivitet    

Samlet 1,1 0,8 -2,1 -1,6 3,2 1,2 0,9 1,1 

Private sektor 1,2 0,9 -3,0 -1,8 4,8 1,5 1,2 1,6 

Private byerhverv 1,0 0,8 -2,8 -2,7 5,1 2,0 1,9 2,1 

Service 1,1 0,9 -3,2 -3,1 5,2 2,8 2,0 2,2 

Service, ekskl. søtransport 0,8 0,6 -2,8 -3,4 5,0 2,4 1,8 2,1 

Fremstilling 2,3 1,9 -4,7 -0,6 8,8 1,0 2,3 2,7 

Bygge- og anlæg -0,4 -0,6 2,1 -1,4 -3,2 1,9 1,6 0,2 

      

Anm.: Private byerhverv er ekskl. søtransport og boligbenyttelse. Mandeproduktiviteten er opgjort som 
væksten i BVT per beskæftiget. Årsagen til at den samlede udvikling i produktiviteten i den private 
sektor kan være lavere end produktivitetsudviklingen i alle tre hovederhverv er, at den samlede pri-
vate sektor indeholder boligbenyttelse. Produktivitetsvæksten i den private sektor er per definition 
højere end den samlede produktivitetsvækst, da produktivitetsvæksten i den offentlige sektor i nati-
onalregnskabet per definition er meget beskeden, fordi den alene afspejler værdiforøgelse af input og 
ikke effektivisering mv.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 

5.2 Beskæftigelse, arbejdsstyrke, ledighed og 
kapacitetspres 

 
Beskæftigelsen har været ret stabil siden starten af 2010. Det vurderes også at være tilfældet 
det næste års tid, hvor fremgangen i økonomien ikke er stærk nok til at trække en større for-
bedring af arbejdsmarkedet. Der ventes først en tydelig fremgang i den private beskæftigelse 
i slutningen af næste år. Den samlede beskæftigelse ventes at stige med 3.000 personer i år 
og 4.000 personer næste år, jf. figur 5.11.  
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Figur 5.11 
Beskæftigelsen (ekskl. orlov) årlig ændring  
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Figur 5.12 
Ledigheden 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Bruttoledigheden har været omtrent uændret frem til foråret. Der ventes en lille opgang frem 
mod efteråret i forlængelse af den svage aktivitetsudvikling omkring årsskiftet, men i løbet af 
2013 ventes et pænt dyk i bruttoledigheden i takt med indfasningen af dagpengereformen fra 
årsskiftet. Faldet forstærkes af en øget privat beskæftigelse mod slutningen af 2013. Samlet 
set ventes det nu, at bruttoledigheden vil være uændret fra 2011 til 2012 på 162.000 perso-
ner. I 2013 forventes bruttoledigheden at falde til 152.000 personer for året som helhed.  
 
Nettoledigheden ventes at stige svagt til 114.000 i 2012 og 119.000 i 2013. Når nettoledighe-
den stiger i modsætning til bruttoledigheden skyldes det, at det samlede aktiveringsomfang 
falder som følge af blandt andet afskaffelsen af fuldtidsaktiveringen efter 2½ års ledighed og 
ændringen i dagpengeperioden i 2013. 
 
Skønnet indebærer, at arbejdsstyrken – defineret som summen af beskæftigelsen (ekskl. or-
lov) i nationalregnskabet og den registrerede nettoledighed – øges med godt 8.000 personer 
i både 2012 og 2013. 
 
 

5.2.1 Beskæftigelse og arbejdsstyrke 
Beskæftigelsen har ifølge de seneste oplysninger været stort set uændret gennem andet 
halvår af 2011 og ind i 2012, jf. figur 5.13. Det er noget bedre end lagt til grund i december-
vurderingen, hvor der var ventet en faldende beskæftigelse i andet halvår af 2011, blandt an-
det på baggrund af det foreløbige nationalregnskab, der viste et ganske stort fald i beskæfti-
gelsen i 3. kvartal.  
 
De foreløbige indikatorer tyder ikke på større ændringer i beskæftigelsen i starten af 2012. 
Beskæftigelsen for lønmodtagere peger på et lille fald i beskæftigelsen i 1. kvartal på 3.000 
fuldtidspersoner, når der tages højde for normale sæsonudsving, jf. figur 5.14. Omvendt viste 
den stikprøvebaserede AKU-beskæftigelse en stigning på 1.000 personer i samme periode.  
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I de seneste to år har den private beskæftigelse i henholdsvis nationalregnskabet og stati-
stikken beskæftigelse for lønmodtagere fulgt hinanden. Det peger på, at også nationalregn-
skabsbeskæftigelsen vil udvikle sig svagt i 1. kvartal.  
 
 

Figur 5.13 
Beskæftigelse 
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Figur 5.14 
Private beskæftigede   
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Virksomhedernes forventninger til beskæftigelsesudviklingen peger på et svagt fald inden for 
serviceerhvervene, mens der er forventninger om en vis fremgang i beskæftigelsen inden for 
industrien samt bygge og anlæg frem mod sommer, jf. figur 5.15.  
 
Samtidig har antallet af opslåede stillinger i Jobnet været højere i starten af året end i løbet af 
2011. Der er dog stadig langt op til niveauet fra før krisen, jf. figur 5.16. Antallet af varslinger 
har svinget omkring et niveau på ca. 1.000 varslede afskedigelser pr. måned. 
 
Den private beskæftigelse understøttes gennem 2012 og 2013 af kickstarten, som isoleret 
set vurderes at styrke beskæftigelsen med 8.000 personer i begge år. Særligt byggebeskæf-
tigelsen stimuleres, blandt andet gennem en høj renoveringsaktivitet inden for det almene 
byggeri. I 1. kvartal steg byggebeskæftigelsen ifølge beskæftigelse for lønmodtagere med 
knap 1.000 personer.  
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Figur 5.15 
Beskæftigelsesforventninger de kommende 3 
måneder  
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Figur 5.16 
Antal ledige stillinger i Jobnet 
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Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik samt egen sæsonkorrektion. 
 
I takt med stigende momentum i den private produktion hen mod slutningen af 2012 og igen-
nem 2013 vil den private beskæftigelse også begynde at stige. Beskæftigelsen ventes dog 
øget lidt senere end produktionen, da der typisk går et par kvartaler, før stigende produktion 
medfører stigende beskæftigelse, og da der stadig er behov for genopretning af produktivite-
ten i en række erhverv. Hovedparten af beskæftigelsesfremgangen ventes således hen mod 
slutningen af 2013. Samlet set forventes et fald i den private beskæftigelse på 3.000 perso-
ner i 2012, hvorefter den stiger hen mod slutningen af 2013 og med 1.000 personer for 2013 
som helhed. 
 
Den offentlige beskæftigelse ventes at stige med 6.000 personer i år og 3.000 personer i 
2013. Skønnet for beskæftigelsesvæksten i år er opjusteret som følge af et lavere beskæfti-
gelsesniveau i 2011 end forudsat i december. 
 
Samlet set ventes en stigning i beskæftigelsen på knap 3.000 personer i 2012 og 4.000 per-
soner i 2013. Det er en mindre opjustering i forhold til decembervurderingen, hvor der var 
ventet et fald i beskæftigelsen på 4.000 personer i år og en stigning på 4.000 personer i 
2013.  
 
Arbejdsstyrken – defineret som det samlede antal beskæftigede (ekskl. orlov) ifølge national-
regnskabet tillagt antallet af nettoledige dagpengemodtagere – ventes at stige med godt 
8.000 personer i 2012 og yderligere godt 8.000 personer i 2013. 
 
Stigningen i arbejdsstyrken kommer efter et betydeligt fald i kølvandet på den finansielle kri-
se. Arbejdsstyrken er reduceret med lidt over 130.000 personer siden krisen eskalerede i ef-
teråret 2008, jf. figur 5.17. Det afspejler, at beskæftigelsen er faldet væsentligt mere, end den 
registrerede nettoledighed er steget.  
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Faldet i arbejdsstyrken kan ikke forklares med den generelle befolkningsudvikling, men af-
spejler flere forskellige forhold, hvor et af de væsentligste er et fald i antallet af grænsepend-
lere, der ved udgangen af 2011 lå ca. 20.000 lavere end ved toppen i efteråret 2008. En øget 
pendling over den danske grænse kan være med til at skabe øget fleksibilitet på det danske 
arbejdsmarked, idet der under en højkonjunktur kan tiltrækkes arbejdskraft udefra, hvilket re-
ducerer risikoen for overophedning.  
 
Der har også været en markant stigning i antallet af studerende, der modtager SU og ikke har 
nogen lønindkomst. Omkring halvdelen af faldet i arbejdsstyrken afspejler, at flere modtager 
SU, jf. boks 5.3. Hertil kommer en vækst i antallet af aktiverede i støttet uddannelse mv. Fal-
det i arbejdsstyrken er således i høj grad et udtryk for, at stadigt flere søger ind i uddannel-
sessystemet eller på anden måde forbedrer deres muligheder for at få solidt fodfæste på ar-
bejdsmarkedet på et senere tidspunkt. 
 
 

Figur 5.17 
Udvikling i arbejdsstyrken 
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Figur 5.18 
Udvikling i korrigeret arbejdsstyrke 
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Anm.: Danmarks Statistik skønner, at der er sket en vis overvurdering i faldet i lønmodtagerbeskæftigelsen 
som følge af, at antallet af lønmodtagere fremskrives med antal job og ikke med beskæftigelsen for 
lønmodtagere, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2011, boks 4.1. I figur 5.18 er anvendt oplysninger 
om antallet af unikke beskæftigede, der skønsmæssigt tager højde for dette. Oplysninger om beskæf-
tigelsen i 4. kvartal 2011 i figur 5.18 kan være undervurderet, da data er foreløbige, og der kan for-
ventes en opjustering, når Danmarks Statistik modtager de forsinkede indberetninger. 

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel fra Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
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Boks 5.3 
Dekomponering af faldet i arbejdsstyrken 

DREAM-registeret gør det muligt at dekomponere faldet i arbejdsstyrken ved at anvende information på in-

dividniveau, som indeholder ugentlige oplysninger om modtagelse af offentlige ydelser (indkomstoverførs-

ler) samt månedlige oplysninger om, hvorvidt man har haft lønindkomst (e-Indkomst). DREAM-registeret in-

deholder ikke oplysninger om selvstændige. Befolkningsregnskabet nedenfor er opstillet på baggrund af 

modtagelse af ydelser i uge 45 samt lønindkomst i november måned og er afgrænset til aldersgruppen 16-

64 år. 

I en given uge kan en person kun blive registreret med én ydelse, uanset om personen i løbet af ugen har 

modtaget forskellige ydelser. Derimod kan en person godt have lønindkomst i en måned, hvor personen 

samtidig har modtaget offentlige ydelser i en eller flere uger.  

Befolkningsregnskabet på baggrund af DREAM-registeret viser et fald i arbejdsstyrken på ca. 100.000 per-

soner fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2011, jf. tabel a. Det er stort set identisk med udviklingen i arbejdsstyr-

ken korrigeret for grænsependlere, jf. figur 5.18. 

Demografien har haft begrænset betydning for udviklingen i arbejdsstyrken, blandt andet fordi antallet af 

personer i alderen 16-64 år har været stort set uændret. Faldet i arbejdsstyrken (korrigeret for demografi) 

modsvares af en stigning i antallet af personer uden for arbejdsstyrken, som særligt skyldes flere uddannel-

sessøgende uden lønindkomst, ledige i aktivering samt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtage-

re. Omvendt er antallet af efterlønsmodtagere faldet. 

 Ændring nov. 2008 til nov. 2011 

Bidrag til ændring i arbejdsstyrke, 1.000 personer  

Fald i arbejdsstyrke 99 

Fald i arbejdsstyrke, korrigeret for demografi 99 

  

Stigning i ”uden for arbejdsstyrken” 96 

Stigning i ”uden for arbejdsstyrken”, korrigeret for demografi 99 

Heraf:  

SU 55 

Kontanthjælp, passive, ikke-jobklare 21 

Aktivering af ledige (ekskl. støttet beskæftigelse) 19 

Førtidspension 11 

Øvrige ydelser 7 

Kontanthjælp, aktiverede, ikke-jobklare 5 

Øvrige uden ydelser -2 

Efterløn -17 

Anm.: Beregningen vedrører aldersgruppen 16-64 år. Det bemærkes, at ændringer i antallet på de enkelte 
ydelser er korrigeret for demografi. Korrektionen for demografi tager højde for ændringer i antallet 
af personer i alderen 16-64 år samt alderssammensætningen. Hvis herkomst inddrages, kan det for-
klare ca. 10.000 personer af faldet i arbejdsstyrken, men fordelingen på undergrupper bliver usikker. 
I befolkningsregnskabet er ledighed prioriteret før beskæftigelse og alle andre ydelser herefter. 
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Tabel 5.5 
Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 

 2011-
niveau 

Gnst. 
2000-11 2011 2012 2013 

 Antal Dec. Maj Dec. Maj Dec. Maj 

1.000 personer Ændring 

Beskæftigelse    

- Privat sektor 1.912 1 -5 1 -8 -3 1 1 

- Offentlig sektor 829 2 -9 -11 4 6 3 3 

I alt  2.741 3 -14 -10 -4 3 4 4 

    

Arbejdsstyrke 2.850 0 -19 -15 8 8 9 8 

Nettoledighed 109 -2 -5 -5 12 6 5 5 

Bruttoledighed 162 -3 -1 -2 9 0 -9 -10 

  

Anm.: Summen kan afvige fra totaler som følge af afrundinger. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 

5.2.2 Ledighed 
Bruttoledigheden (ledige på dagpenge inkl. aktiverede samt arbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere) har bortset fra enkelte små udsving fra måned til måned været uændret 
siden starten af 2010. Udviklingen i ledigheden har overrasket positivt. Ledigheden ligger så-
ledes nu ca. 8.000 personer lavere end skønnet i decembervurderingen, hvor det var ventet, 
at ledigheden ville stige forholdsvist kraftigt i starten af året.  
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Bruttoledigheden forventes at være omtrent uændret i resten af 2012 for derefter at falde 
mærkbart igennem 2013, jf. figur 5.19. Faldet i ledigheden drives primært af indfasningen af 
dagpengereformen og den tiltagende beskæftigelse hen mod slutningen af 2013. Det forven-
tes nu, at bruttoledigheden vil være på 162.000 personer i 2012 og derefter falde til 152.000 
personer i 20131. I forhold til decembervurderingen er der tale om en nedjustering af bruttole-
digheden på 10.000 personer i 2012 og 11.000 personer i 2013. 
 
I modsætning til bruttoledigheden ventes nettoledigheden at stige lidt til 114.000 personer i 
2012 og 119.000 personer i 2013. Stigningen i nettoledigheden skyldes et fald i aktiveringen, 
som blandt andet skyldes afskaffelsen af den intensive aktivering efter 2½ års ledighed. I for-
hold til decembervurderingen er skønnet for nettoledigheden nedjusteret med godt 7.000 
personer i både 2012 og 2013. 
 
 

Figur 5.19 
Brutto- og nettoledighed 
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Figur 5.20 
Varslede afskedigelser 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

07 08 09 10 11 12

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

I alt
Privat sektor
Offentlig sektor (ej sæsonkorrigeret)

Personer Personer

 

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk samt egne beregninger. 

 
Antallet af varslede afskedigelser i virksomhederne har i de seneste måneder været forholds-
vis konstant på et niveau, der er en del lavere, end det var tilfældet under tilbageslaget i 
2008, jf. figur 5.20. Det nuværende niveau for varslede afskedigelser tyder ikke på større 
stigninger i ledigheden i de kommende måneder. 

 

1 Skønnet for bruttoledigheden er uden personer på seks ugers selvvalgt uddannelse. Frem til 5. marts 2012 mod-
tog personer på selvvalgt uddannelse uddannelsesydelser og ikke dagpenge. Fra 5. marts 2012 er personer på 
selvvalgt uddannelse overgået til at modtage dagpenge. De vil derfor fremover indgå i Danmarks Statistiks ledig-
hedsstatistik som aktiverede og vil således påvirke bruttoledigheden. Danmarks Statistik har dog valgt ikke at 
medtage personer på selvvalgt uddannelse i de aktuelle opgørelser af ledigheden, men forventer at gøre det i for-
bindelse med offentliggørelsen af ledigheden for august måned, der foreligger i september. Det forventes, at 
Danmarks Statistik også vil indarbejde personer på selvvalgt uddannelse i den eksisterende opgørelse af ledighe-
den for 2011. Det kan med betydelig usikkerhed skønnes, at ca. 2.000-2.500 personer vil være omfattet af selv-
valgt uddannelse i årene 2011 til 2013. Disse personer vil hæve ledigheden omtrent tilsvarende i alle år og således 
have en vis påvirkning af niveauet for bruttoledigheden, men ikke for udviklingen i bruttoledigheden. 
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Udover udviklingen i den registrerede ledighed udarbejdes der en stikprøvebaseret opgørelse 
af ledigheden i forbindelse med arbejdskraftsundersøgelsen (AKU). I AKU-ledigheden indgår 
personer, der aktivt søger og kan tiltræde et arbejde umiddelbart. Der er ikke noget krav til, 
hvor mange timer de enkelte personer ønsker at arbejde. AKU-ledigheden har i de seneste år 
været højere end den registrerede bruttoledighed, hvor særligt et voksende antal studerende 
har fået AKU-ledigheden til at stige, jf. figur 5.21 og boks 5.4.  
 
En stor del af de studerende, der angiver at være ledige er folkeskoleelever og gymnasieele-
ver, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2011, boks 4.4. Det må formodes, at flertallet af disse 
studerende kun ønsker at arbejde på deltid. De ca. 50.000 studerende, der indgår i AKU-
ledigheden, udgør således et lavere antal personer, hvis de omregnes til fuldtidsledige. AKU-
ledigheden har de sidste år været stort set konstant, og de mindre udsving skyldes primært 
usikkerhed knyttet til stikprøve og sæsonkorrektion. 

 
 

Figur 5.21 
AKU-ledigheden 
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Figur 5.22 
Brutto- og langtidsledige 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 5.21 medfører, at der er en mindre afvigelse i forhold til Danmarks 
Statistiks opgørelse af den samlede sæsonkorrigerede AKU-ledighed. Bruttoledigheden omfatter le-
dige og aktiverede. Langtidsledigheden er opgjort som personer, der har modtaget dagpenge, kon-
tanthjælp, feriedagpenge eller deltaget i aktivering i 80 pct. af tiden de seneste 12 måneder. 

Kilde: Danmarks Statistik og egen sæsonkorrektion. 
 
I det seneste år er langtidsledigheden faldet lidt. Det sker efter en markant stigning på ca. 
40.000 personer fra 2008 til 2011. Stigningen i antallet af langtidsledige følger i vid udstræk-
ning den generelle ledighed, jf. figur 5.23. Personer, der bliver ramt af langtidsledighed, kan 
udgøre et særligt problem, da det kan blive vanskeligt for disse personer at træde ind på ar-
bejdsmarkedet igen på normale vilkår.  
 
Langtidsledigheden er fortsat på et relativt lavt niveau i historisk perspektiv, og trods stignin-
gen i de senere år er den fortsat væsentligt lavere end i slutningen af 1990’erne og på højde 
med 2006.  
 
 



Kapitel 5 Produktion, arbejdsmarked, ledighed og kapacitetspres

 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2012 131 

Boks 5.4 
Udviklingen på arbejdsmarkedet efter krisen ifølge arbejdskraftundersøgelsen   

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er en interviewbaseret statistik, der supplerer de officielle registerbasere-

de statistikker. Den registerbaserede bruttoledighed udgøres af dagpengemodtagere og arbejdsmarkedspa-

rate kontanthjælpsmodtagere inkl. aktiverede. AKU-ledigheden måler personer uden beskæftigelse, som 

aktivt søger og kan tiltræde job inden for to uger. Dermed er blandt andet studerende, efterlønsmodtagere, 

pensionister mv., der angiver, at de søger job, ledige ifølge AKU, men ikke ifølge den registrerede bruttole-

dighed. Registrerede ledige er omvendt ikke ledige ifølge AKU, hvis en registreret ledig har minimum en ti-

mes beskæftigelse, ikke aktivt søger job eller ikke kan tiltræde et job inden for to uger. 

 

Fra 2. kvartal 2008 til 4. kvartal 2011 er AKU-ledigheden steget med ca. 133.000 personer, mens den regi-

strerede bruttoledighed er steget med ca. 91.000 personer. En stor del af forskellen skyldes personer under 

uddannelse eller modtagere af andre overførselsindkomster end dagpenge og kontanthjælp. Korrigeres 

AKU-ledigheden for disse forhold, er den registerbaserede bruttoledighed og AKU-ledighed steget med om-

trent lige meget. Merstigningen i AKU-ledigheden er derfor ikke et udtryk for, at der er kommet mange flere 

ledige uden adgang til indkomstoverførsler, jf. blandt andet Økonomisk Redegørelse, august 2010. 

 

I perioden 2. kvartal 2008 til 4. kvartal 2011 er der kommet ca. 9.000 flere øvrige AKU-ledige uden en ydel-

se. Samtidig er antallet af øvrige AKU-ledige med en ydelse steget med ca. 19.000 personer. Det skyldes 

især flere ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og pensioni-

ster mv. En række af disse personer søger formentlig kun få timers arbejde, og ledighedsproblemet er der-

for ikke af samme karakter som for fuldtidsledige. Størstedelen af de øvrige AKU-ledige, der ikke modtager 

en ydelse, befinder sig kun i denne situation i en kort periode. Knap halvdelen var dagpengeforsikrede, hvil-

ket tyder på, at mange kun midlertidigt er i gruppen, fordi de er i en opsigelsesperiode med løndækning eller 

er underlagt karens på grund af selvforskyldt ledighed, se blandt andet Økonomisk Redegørelse, august 

2010 (tabel 4.8) og december 2010 (boks 4.4). 

 

Forskellen mellem AKU-ledigheden og den registrerede bruttoledighed kan være mindre, end hvad de offi-

cielle tal viser. Det skyldes, at AKU-ledigheden sandsynligvis er overvurderet fra 2007 og frem, jf. Økono-
misk Redegørelse, maj 2011 (boks 4.3). Som følge af en skæv repræsentation i stikprøven kunne AKU-

ledigheden isoleret set nedjusteres med 0,5 pct.-point i 2010.  

 
Arbejdsstyrken er faldet siden 2008 som følge af et fald i beskæftigelsen. Faldet i beskæftigelsen er omtrent 

det samme i nationalregnskabet og AKU, se Økonomisk Redegørelse, december 2011 (boks 4.2) og maj 

2011 (figur 4.19 og 4.20). Faldet i arbejdsstyrken er mindre ifølge AKU-statistikken end ifølge den national-

regnskabsbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Forskellen i udviklingen i de to arbejdsstyrkebegreber 

skyldes primært begrebsmæssige forskelle mellem den registrerede ledighed og AKU-ledigheden, jf. også 

Økonomisk Redegørelse, august 2010 (boks 4.3).  En stor del af forskellen i arbejdsstyrkens udvikling skyl-

des en stigning i antallet af studerende, der optræder i AKU-ledigheden. 

 

Andelen af registrerede ledige, der også er ledige ifølge AKU, er steget de senere år. Det indikerer, at rå-

digheden blandt de registrerede ledige er steget. Samme konklusion findes også i De Økonomiske Råd’s 

rapport fra efteråret 2011. Omkring fem ud af seks registrerede ledige angiver, at de søger arbejde og kan 

tiltræde inden for 2 uger. Der er en del af de ledige, der ikke udgør en reel arbejdskraftreserve, da fx ca. 

5.000 AKU-ledige angiver at have job på hånden inden for tre måneder og dermed næppe kan tiltræde et 

andet job.  
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5.2.3 Ungdomsledighed 
Ledigheden er steget for alle aldersgrupper, siden den nåede bunden i 2008. Ledigheden er 
steget mest for de 25-29-årige, og denne gruppe har i dag den højeste ledighed, jf. figur 5.23. 
Derimod er ledigheden steget mindre og har et væsentligt lavere niveau for de unge i alders-
gruppen 16-24-årige, hvor der har været en særlig målrettet indsats. Ledigheden blandt unge 
er ikke specielt højt i et historisk perspektiv, hverken absolut eller i forhold til ledigheden for 
andre grupper, jf. figur 5.24.  
 
 

Figur 5.23 
Ledighed på aldersgrupper 
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Figur 5.24 
Bruttoledighed for unge 
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Anm.: Bruttoledigheden omfatter ledige og aktiverede.  
Kilde: CRAM, RAM, AMFORA, Bestandsstatistikken og egne beregninger. 

 
Ledighed blandt unge er forbundet med en særlig risiko, idet de unge, der rammes af ledig-
hed i længere tid, kan have svært ved at få solidt fodfæste på arbejdsmarkedet efterfølgende. 
Det er i det lys, at man skal se regeringens forslag om en særlig ungepakke, der blandt andet 
skal sikre, at der bliver flere praktikpladser, bedre muligheder for jobrotation og bedre adgang 
til opkvalificering af unge faglærte og ufaglærte, jf. Danmark i arbejde. 
 
Langtidsledighed kan være et særligt problem for unge uden nævneværdig erhvervserfaring. 
Der er dog ikke noget, der tyder på, at unge rammes hårdere af langtidsledighed end andre 
aldersgrupper. Ganske vist udgør langtidsledige en større andel af den samlede ledighed – 
også for personer under 30 år – end i 2008, jf. figur 5.25. Men i forhold til personer på over 30 
år bliver personer under 30 år i mindre grad ramt af langtidsledighed. Den lavere langtidsle-
dighed kan delvist være et udtryk for, at yngre personer vil søge over mod uddannelsessy-
stemet, såfremt de bliver ramt af længere tids ledighed.  
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Figur 5.25 
Andel af ledige, der er langtidsledige 
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Figur 5.26 
Langtidsledige i pct. af arbejdsstyrken 
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Anm.: Bruttoledigheden omfatter ledige og aktiverede. Langtidsledigheden er opgjort som personer, der 
har modtaget dagpenge, kontanthjælp, feriedagpenge eller deltaget i aktivering i 80 pct. af tiden de 
seneste 12 måneder. 

Kilde: CRAM, RAM, AMFORA, Bestandsstatistikken, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 

5.2.4 Kapacitetspres 
Normaliseringen af konjunkturerne tog af i fart igennem 2011 efter en vis indsnævring af out-
putgabet – målt ved forskellen mellem faktisk og potentiel produktion – fra midten af 2009 til 
slutningen af 2010, jf. figur 5.27. Kapacitetsudnyttelsen i industrien faldt en del i efteråret 
2011, men er øget igen ind i årets første kvartal og er omtrent på niveau med starten af 2011.  
 
Der ventes en relativt begrænset økonomisk vækst på 1,1 pct. (målt ved BNP) i år. I 2012 
skønnes et negativt outputgab på knap 2 pct., hvilket er omtrent uændret i forhold til 2010 og 
2011. I 2013 indsnævres outputgabet en anelse til -1¾ pct. som følge af lidt kraftigere øko-
nomisk fremgang. Vurderingen af kapacitetspresset i økonomien er overordnet på linje med 
decembervurderingen. 
 
Den ledige produktionskapacitet i økonomien i perioden 2011-13 skal navnlig ses i lyset af 
ledige arbejdskraftressourcer, mens produktivitetsgabet (målt ved forskellen mellem faktisk 
og potentiel totalfaktorproduktivitet2) i høj grad er blevet genoprettet igennem 2010. 
 
Presset på arbejdsmarkedet og omfanget af ledige ressourcer på arbejdsmarkedet afspejles 
blandt andet i det såkaldte ledighedsgab, som angiver forskellen mellem den faktiske og 
strukturelle ledighed. Den strukturelle ledighed er det niveau, som er foreneligt med en stabil 
løn- og prisudvikling på 2-3 års sigt.  

 

2 Totalfaktorproduktiviteten er et mål for, hvor effektivt produktionsfaktorerne (arbejdskraft og kapital) anvendes 
i produktionen. 
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Figur 5.27 
Outputgab og kapacitetsudnyttelse 
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Figur 5.28 
Strukturel bruttoledighed 
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Anm.: Kapacitetsudnyttelsen er angivet som afvigelser fra historiske gennemsnit. Niveauet for den struktu-
relle bruttoledighed er estimeret på baggrund af en statistisk model, som først og fremmest inddra-
ger løn- og prisudviklingen, men også udnytter indikatorer for kapacitetsudnyttelse og mangel på ar-
bejdskraft. Den beregnede strukturledighed er behæftet med en betydelig usikkerhed, og strukturle-
digheden er anslået med en statistik usikkerhed på i størrelsesordenen ± ¾ pct.-point (angivet som 
95 pct. konfidensinterval). Den anførte statistiske usikkerhed er ekskl. modelusikkerhed. 

Kilde:  Danmarks Statistik og Finansministeriet. 
 
Den strukturelle bruttoledighed (nettoledighed inkl. aktivering) skønnes med usikkerhed at 
udgøre knap 4½ pct. af arbejdsstyrken i perioden 2011-12, jf. figur 5.28. I 2013 falder den 
strukturelle bruttoledighed til godt 4 pct. som følge af indfasningen af dagpengereformen.  
 
Med udsigterne for bruttoledigheden i 2012 og 2013 skønnes bruttoledighedsgabet dermed 
at ligge omkring 1¼ pct.-point hen over perioden 2011-13. I samme periode skønnes nettole-
dighedsgabet at stige fra ½ pct.-point til knap 1 pct.-point i 2013. 
 
Samlet set vurderes presset på arbejdsmarkedet og også lønpresset at være lavt i de kom-
mende år, jf. figur 5.29 og afsnit 5.3. 
 
I vurderingen af de ledige arbejdskraftressourcer hører også med, at mange har trukket sig 
ud af arbejdsmarkedet i lyset af de forringede jobmuligheder efter det økonomiske tilbageslag 
i forbindelse med finanskrisen. 
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Figur 5.29 
Lønstigningstakt og ledighedsgab 
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Figur 5.30 
Beskæftigelsesgab 
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Anm.: De stiplede linjer i figur 5.30 viser den skønnede lønstigningstakt for DA’s StrukturStatistik. 
Kilde: Danmarks Statistik, DA og Finansministeriet. 

 
Faldet i arbejdsstyrken afspejler blandt andet, at mange unge har forladt arbejdsmarkedet for 
at tage en uddannelse. På længere sigt, og efterhånden som konjunkturerne normaliseres, 
må denne gruppe forventes gradvist at vende tilbage til arbejdsstyrken. Hertil kommer, at 
mange arbejdssøgende er kommet i aktivering uden for arbejdsstyrken. Desuden kan en del 
af faldet i arbejdsstyrken tilskrives færre grænsearbejdere i lyset af de forringede jobmulighe-
der på det danske arbejdsmarked. 
 
Samlet set indebærer udviklingen en udvidelse af det såkaldte arbejdsstyrkegab (forskellen 
mellem faktisk og strukturel arbejdsstyrke), som er blevet reduceret fra omkring 35.000 per-
soner på toppen af højkonjunkturen i 2008 til omkring -65.000 personer i 2011. Det betydeli-
ge arbejdsstyrkegab medfører, at de ledige arbejdskraftressourcer i økonomien først og 
fremmest udgøres af ledig arbejdskraft uden for arbejdsstyrken, jf. figur 5.30. 
 
Samlet set skønnes beskæftigelsesgabet (summen af arbejdsstyrkegab og nettoledigheds-
gabet) til -2¾ pct. i 2011, svarende til -75.000 personer. Det udgøres dels af et nettole-
dighedsgab på -½ pct. og dels et arbejdsstyrkegab på -2¼ pct. i 2011. 
 
Skøn for beskæftigelsesgabet og strukturel beskæftigelse er behæftet med betydelig usikker-
hed. Skønnene er meget følsomme overfor valg af beregningsmetode og skal fortolkes med 
forsigtighed. Eksempelvis ligger Nationalbankens skøn for beskæftigelsesgabet og dermed 
også niveauet for den strukturelle beskæftigelse omkring 35-40.000 personer lavere end Fi-
nansministeriets skøn, jf. boks 5.5.  Det Økonomisk Råd vurderede i vismandsrapporten ef-
teråret 2011, at den strukturelle beskæftigelse lå omkring 2.820.000 personer i perioden 
2011-13, og havde dermed skøn for beskæftigelsesgabet, som lå omtrent på linje med Fi-
nansministeriets. 
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Boks 5.5 
Vurdering af beskæftigelsesgab og strukturel beskæftigelse – sammenligning med Nationalbanken 

Nationalbanken benytter i sin beregning af beskæftigelsesgabet en specifikation af estimationsmodellerne 

for ledighedsgab og arbejdsstyrkegab, som afviger fra Finansministeriets modeller, se Nationalbankens 
Kvartalsoversigt 3. kvartal 2011 og Finansredegørelse 2004.  

 

Forskellene i estimationsmodellerne bidrager til en betydelig forskel mellem Finansministeriets og National-

bankens estimat for beskæftigelsesgabet. Nationalbankens vurdering af beskæftigelsesgabet (og dermed 

også den strukturelle beskæftigelse) ligger for perioden 2011-13 således omkring 35.000 personer under 

Finansministeriet, jf. tabel a. Det peger på, at beregningerne skal fortolkes med forsigtighed og kombineres 

med andre indikatorer for ledige arbejdskraftressourcer.  

 
 

Tabel a  
Beskæftigelsesgab og strukturel beskæftigelse 

1.000 personer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Finansministeriet   

Beskæftigelsesgab 76 12 -60 -75 -73 -70 

i pct. af strukturel beskæftigelse 2,7 0,4 -2,1 -2,7 -2,6 -2,5 

Strukturel beskæftigelse 2.828 2.802 2.811 2.816 2817 2.817 

Nationalbanken   

Beskæftigelsesgab 144 45 -20 -39 -40 -33 

i pct. af strukturel beskæftigelse 5,2 1,6 -0,7 -1,4 -1,4 -1,2 

Strukturel beskæftigelse 2.760 2.770 2.771 2.775 2.778 2.779 

                              

Kilde: Finansministeriet og Nationalbanken. 
 

 
 

5.3 Løn 
 
Lønstigningstakten (inkl. genetillæg) på DA-området har ifølge DA’s kvartalsvise Konjunktur-
Statistik ligget stabilt på omkring 2 pct. set over de seneste knap to år3, jf. figur 5.31. Historisk 
set er det en meget lav lønstigningstakt, og i andet halvår af 2011 var det ½ pct.-point lavere 
end i udlandet, jf. figur 5.32. Det understøtter isoleret set en forbedring af lønkonkurrenceev-

 

3 I 2010 er der korrigeret for ændrede branchekoder i statistikken og virkningen af multimedieskat, som ikke af-
spejler en reel lønstigning. Branchekoderne medfører, at stigningstakten overvurderes med ca. 0,2 pct.-point i 2.-
4. kvartal 2010, mens multimedieskatten overvurderer med 0,2 pct.-point. i 2010. Se Økonomisk Redegørelse, de-
cember 2011, for en nærmere beskrivelse. 
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nen. Derimod har de danske lønstigninger i det foregående årti generelt ligget væsentligt hø-
jere end i udlandet. 
 

Figur 5.31 
Stigningen i timefortjenesten (inkl. genetillæg), 
fordelt på brancher på DA-området 
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Figur 5.32 
Lønstigninger i Danmark og udlandet,  
fremstillingsvirksomhed 
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Anm.: Figur 5.31 er korrigeret for effekten af multimedieskat og branchekoder i 2010. I figur 5.32 er angi-
vet de kvartalvise stigningstakter for timefortjenesten inden for fremstillingsvirksomhed som angivet 
i DA’s internationale lønstatistik. For Danmark er der ikke korrigeret for multimedieskat og bran-
chekoder i 2010.  

Kilde: DA’s KonjunkturStatistik og International Lønstatistik. 
 

 
Den årlige lønstigningstakt – opgjort som stigningen i timefortjenesten ekskl. genetillæg i 
DA’s StrukturStatistik – var 1,2 pct. i 2011, jf. boks 5.6. 
 
Set over de seneste knap to år har lønudviklingen inden for service- og fremstillingsvirksom-
hed ligget tæt og nogenlunde stabilt på omkring 2¼ pct. Lønstigningstakten inden for bygge- 
og anlægsvirksomhed har derimod haft kraftige udsving omkring 1 pct. i samme periode. Ud-
viklingen skal blandt ses i lyset af ekstraordinært store lønstigninger i byggeriet fra slutningen 
af 2004 og frem til starten af 2008, hvor der var stort kapacitetspres inden for bygge- og an-
lægsbranchen.  
 
Aktuelt er der ledig kapacitet, og det ventes der også at være i de kommende år. Det lægger 
en dæmper på lønudviklingen. Beskæftigelsen er under sit strukturelle niveau, og historisk 
har den nominelle lønstigningstakt generelt bevæget sig i samme retning som beskæftigel-
sesgabet, jf. figur 5.33. Det skønnede beskæftigelsesgab i 2012-13 peger på en moderat 
lønudvikling. 
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Boks 5.6 
Lønstigningstakten i Struktur- og KonjunkturStatistikken 

Den gennemsnitlige timefortjeneste ekskl. genetillæg steg med 1,2 pct. (for voksne) fra 2010 til 2011 ifølge 

Dansk Arbejdsgiverforenings årlige StrukturStatistik for 2011, jf. tabel a. Den opgjorte årsstigningstakt på 

1,2 pct. i 2011 i StrukturStatistikken er 0,8 pct.-point lavere end den gennemsnitlige stigningstakt som op-

gjort i DA’s kvartalsvise KonjunkturStatistik for 2011. Modsat var årsstigningstakten 0,6 pct.-point højere i 

StrukturStatistikken i 2010.  

 

Forskellen mellem de to statistikker skyldes i 2011 primært metodiske forskelle som fx ændringer i arbejds-

kraftens sammensætning samt beregning af pensionsbidrag (se Økonomisk Redegørelse, august 2011, for 

en beskrivelse af øvrige metodiske forskelle). Set over perioden 2007-11 har udviklingen i de to statistikker 

dog været ret ens.  

 
 

Tabel a 
Lønstigningstakt, DA-området 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Stigning, pct.  

StrukturStatistik 4,1 4,6 3,0 2,7 1,2 

KonjunkturStatistik (gnst.) 4,0 4,7 3,3 2,1 2,0 
 

Anm.: Både StrukturStatistikken og KonjunkturStatistikken er her opgjort ekskl. genetillæg. Konjunk-
turStatistikken for 2010 er korrigeret for multimedieskat og branchekoder. 

Kilde: DA.  

 

 
Fornyelsen af overenskomstaftalerne på DA/LO-området i foråret bærer tydeligt præg af den 
ledige kapacitet og generelle usikkerhed i økonomien. De aftalte lønsatsstigninger (inkl. pen-
sion og andet) i den nye 2-årige overenskomstperiode er omkring 1¼ pct.-point i begge over-
enskomstår, jf. boks 5.7. Det er relativt lavt i forhold til niveauet de seneste 10 år, men svarer 
omtrent til det aftalte niveau i 2010, jf. figur 5.34. Samlet vurderes resultatet at afspejle den 
aktuelle økonomiske situation og ventes som udgangspunkt at understøtte en forbedring af 
lønkonkurrenceevnen over for udlandet i 2012 og 2013. 
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Figur 5.33 
Nominel og real lønstigningstakt samt  
beskæftigelsesgab 
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Figur 5.34 
Overenskomstmæssigt referenceforløb og  
faktisk lønstigning (ekskl. genetillæg) på  
DA-området 
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Anm.: Reallønsstigningerne i figur 5.33 er beregnet som lønudviklingen i StrukturStatistikken deflateret 
med forbrugerprisindekset. Referenceforløbet for OK12 i figur 5.34 er foreløbigt. De kvartalsvise 
stigninger er baseret på den midterste månedsobservation, hvilket omtrent svarer til måleperioden i 
KonjunkturStatistikken (KS).   

Kilde: DA’s KonjunkturStatistik, DA’s StrukturStatistik og egne beregninger. 
 
Referenceforløbet er ikke et præcist skøn for udviklingen i den faktiske lønstigningstakt, jf. 
boks 5.7. De kommende lokale lønforhandlinger på minimallønsområdet4 ventes samlet set 
at give højere lønstigninger end de centralt aftalte stigninger i mindstelønnen, og det vil såle-
des trække op i forhold til referenceforløbet. De begrænsede lønstigninger i de seneste par år 
og en stigning i den forventede inflation for 2012 kan understøtte presset for højere lokale 
lønstigninger. De historiske erfaringer viser desuden, at selv om referenceforløbet i 2010 var 
på omtrent samme niveau som i 2012 og 2013, var den faktiske lønstigningstakt (Konjunk-
turStatistikken) alligevel omkring 2 pct. De aftalte lønsatsstigninger på normallønsområdet er 
sædvanligvis heller ikke retvisende for den samlede lønudvikling. 
 
Lønmodtagernes lokale forhandlingssituation afhænger blandt andet af konjunktursituationen 
og situationen på den enkelte arbejdsplads. De kommende lokale forhandlinger i indeværen-
de år ventes således at foregå i en situation præget af usikkerhed, fortsat ledig kapacitet på 
arbejdsmarkedet og en svagt stigende ledighed frem til efteråret. Situationen på arbejdsmar-
kedet og i økonomien som helhed tilsiger dog ikke et fald i de faktiske lønstigninger til et hi-
storisk lavt niveau på omkring 1¼ pct. som beregnet i referenceforløbet. 

 

4 Ifølge DA’s Arbejdsmarkedsrapport fra 2011 om lønsystemer udgjorde andelen af ansatte på minimallønsområ-
det 54 pct. i 2010, mens andelen på normallønsområdet var 15 pct. De sidste 31 pct. var ansatte på overenskomst 
uden lønsats, hvilket indebærer, at den enkeltes løn forhandles på virksomheden, og der således ikke er nogen 
mindstekrav i overenskomsten. Opgørelsen er baseret på overenskomster for knap 90 pct. af de beskæftigede på 
DA/LO-området. 
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Boks 5.7 
Overenskomstforhandlingerne på DA/LO-området (OK12) 

Fornyelsen af overenskomstforhandlingerne for perioden 1. april 2012 til 31. marts 2014 på DA/LO-området 

er blevet vedtaget med et flertal af både lønmodtagere og arbejdsgivere. Blandt lønmodtagerne stemte 

knap 70 pct. ja til forligsmandens mæglingsforslag med en stemmeprocent på knap 30 pct. Hos arbejdsgi-

verne blev forslaget enstemmigt vedtaget. Overenskomsterne på DA/LO-området omfatter cirka 600.000 

lønmodtagere fordelt på et minimalløns- og et normallønsområde.  

 

Historisk set er der tale om meget lave lønsatsstigninger i overenskomstperioden. Både på minimalløns- og 

normallønsområdet hæves henholdsvis mindstelønnen pr. time og grundlønnen med omkring 1-1¼ pct. i 

begge år. Blandt såkaldt ”bløde” elementer forbedres vilkårene blandt andet inden for efteruddannelse og 

forældreorlov. Der gives desuden mulighed for seniorordninger med nedsat arbejdstid. En foreløbig vurde-

ring af den direkte omkostningsvirkning (referenceforløbet) viser en stigningstakt på omkring 1¼ pct. i beg-

ge overenskomstår. Omregnet til kalenderår svarer det til omtrent 1,4 pct. i 2012 og 1,2 pct. i 2013. Den fak-

tiske lønstigningstakt afhænger dog i høj grad af forhandlingerne på de enkelte virksomheder. 

 

Referenceforløbet er baseret på en beregningsteknisk antagelse om procentuelt (fuldt relativt) gennemslag 

af ændringerne i overenskomsternes lønsatser og andre overenskomstelementer, og det er et forholdsvist 

usikkert pejlemærke for den faktiske lønudvikling. På minimallønsområdet, som dækker hovedparten af 

overenskomstområderne, fastsættes alene minimallønssatser centralt, mens de faktiske lønreguleringer 

forhandles lokalt og påvirkes af blandt andet konjunktur- og konkurrencesituationen og muligheden for at til-

trække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Disse forhold vil være væsentlige kilder til afvigelser mellem 

den faktiske lønstigningstakt og det beregnede referenceforløb. På normallønsområdet aftales hele lønstig-

ningen derimod centralt. De aftalte stigninger på normallønsområdet er henholdsvis på niveau med eller lidt 

under det aftalte niveau i 2010 og 2011. 

 

De kvartalsvise stigninger i referenceforløbet er baseret på de i foråret 2012 indgåede overenskomster for 

fremstilling (45 pct.), service (40 pct.) samt bygge- og anlægssektoren (15 pct.). Vægtningen mellem bran-

cherne for indeværende og forrige overenskomstperiode er beregnet på baggrund af præsterede timer for 

voksne lønmodtagere i StrukturStatistikken 2011. Opgørelsen af referenceforløbet for fremstillingssektoren 

er baseret på overenskomsten for industrien (arbejdere) mellem DI og CO-industri, servicesektoren er base-

ret på henholdsvis transportområdet (DI og 3F) og handel (Dansk Erhverv og HK Handel), mens bygge- og 

anlægssektoren er baseret på Dansk Byggeri og 3F.  

 

 
På den baggrund skønnes en lønstigningstakt på 1,9 pct. i 2012 og 2,1 pct. i 2013, jf. tabel 
5.6. Det er en nedjustering på 0,2 pct.-point i begge år i forhold til decembervurderingen, hvil-
ket overvejende afspejler resultatet af de centrale overenskomstaftaler. Forøgelsen af løn-
stigningstakten fra 2012 til 2013 afspejler en ventet fremgang i økonomien, herunder en høje-
re økonomisk vækst og en vis bedring af arbejdsmarkedet i forhold til 2012.  
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Tabel 5.6 
Lønstigninger og beregningstekniske forudsætninger 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Stigning, pct.   

Privat sektor       

- StrukturStatistikken, samlede medarbejder- 
 omkostninger pr. time 4,5 2,7 2,8 1,3 2,1 2,2 

- StrukturStatistikken, timefortjeneste 4,6 3,0 2,7 1,2 1,9 2,1 

- Arbejdere, årsløn 4,2 2,9 1,3 1,1 1,9 2,1 

- Funktionærer, årsløn 4,2 2,3 3,3 1,7 1,9 2,1 

Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning 3,9 5,0 3,0 0,3 1,8 1,2 

Timefortjeneste for offentligt ansatte 4,3 5,8 3,0 0,8 … … 

Satsreguleringsprocent 2,9 3,1 3,7 1,9 2,9 2,1 

Enhedslønomkostninger, private byerhverv
 

5,6 4,7 -2,7 -0,1 0,0 0,0 

- Enhedslønomkostninger, fremstilling 8,0 2,3 -5,7 -0,2 -0,7 -0,9 

   

Anm.: For den offentlige sektors årsløn er angivet den overenskomstmæssigt aftalte lønstigning inkl. bidrag 
fra reguleringsordningen, men ekskl. eventuel reststigning. Lønstigningstakterne for offentligt og 
privat ansatte kan derfor ikke sammenlignes. Årsløn ekskl. reststigning for offentligt ansatte er den 
sammenvejede fortjeneste i stat, regioner og kommuner ekskl. genetillæg, men inkl. løn under syg-
dom mv. Timefortjenesten for offentligt ansatte er et sammenvejet gennemsnit af timefortjenesten 
for statsansatte og kommunalt ansatte ifølge Danmarks Statistiks lønindeks for den offentlige sek-
tor. Fremstilling er defineret uden energi- og vandforsyning. 

Kilde: DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
De relativt lave lønstigninger fører sammen med den høje inflation til, at der forventes et fald i 
reallønnen på omkring ½ pct. i 2012. I 2013 ventes lavere prisstigninger, og reallønnen vur-
deres på den baggrund at stige med knap ½ pct.-point.  
 
Væksten i de samlede arbejdsomkostninger i Danmark ventes at være omtrent ½ pct.-point 
lavere end i udlandet i både 2012 og 2013, jf. figur 5.35 og afsnit 4.5, hvilket styrker lønkon-
kurrenceevnen målt ved den relative lønstigningstakt. Derudover skønnes den effektive kro-
nekurs at aftage med knap 2 pct. i 2012. 
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Lønkonkurrenceevnen – målt ved de relative enhedslønomkostninger for fremstillingsvirk-
somhederne5 – blev markant svækket frem til 2008 som følge af en højere dansk lønstig-
ningstakt i forhold til udlandet, en svag produktivitetsudvikling og en stigning i den effektive 
kronekurs, jf. figur 5.36. 
 

Figur 5.35 
Skøn for udviklingen i relative lønomkostninger 
og effektiv kronekurs  
(bidrag til lønkonkurrenceevne) 
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Figur 5.36 
Udviklingen i lønkonkurrenceevnen  
(akkumuleret) siden 2000  
(målt ved relative enhedslønomkostninger) 
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Anm.:  I figur 5.35 angiver lønnen forskellen i de samlede arbejdsomkostninger mellem Danmark og udlan-
det, jf. tabel 4.9. En positiv udvikling i løn og kronekurs er udtryk for en forbedring af lønkonkurren-
ceevnen, hvor effekten af den relative produktivitetsudvikling dog ikke er indregnet. I figur 5.36 er 
fremstillingsvirksomhed for Danmark – i forhold til ADAM-definitionen – beregnet uden energi- og 
vandforsyning. Fremstillingsvirksomhed stemmer dermed overens med manufacturing for udlandet 
ifølge OECD-definitionen og med industri ifølge Danmarks Statistik. For 2011 er udlandet frem-
skrevet med tal for den samlede økonomi fra Eurostat. 

Kilde: Danmarks Statistik, DA’s KonjunkturStatistik og StrukturStatistik, OECD, Eurostat og egne bereg-
ninger. 

 
Lønkonkurrenceevnen blev forbedret i 2009-11, overvejende som følge af relativt højere kon-
junkturbetingede produktivitetsstigninger og en deprecierende kronekurs. I perioden 2000-11 
er der samlet set tale om en betydelig svækkelse af lønkonkurrenceevnen, og det vil kræve 
en længere periode med højere produktivitetsvækst eller lavere lønstigninger i forhold til ud-
landet for at genvinde konkurrenceevne. 
 

 

5 Enhedslønomkostninger beregnes her som forholdet mellem lønsummen og den reale bruttoværditilvækst som 
opgjort i nationalregnskabet og udtrykker lønomkostningerne pr. produceret enhed. Revisioner af nationalregn-
skaberne i Danmark og andre lande kan medføre ændringer i opgørelsen. De relative enhedslønomkostninger er 
opdelt i den relative udvikling for løn og produktivitet mellem Danmark og udlandet og udviklingen i den effek-
tive nominelle kronekurs. Opdelingen er baseret på nationalregnskabets opgørelse af timeproduktiviteten og løn-
sum pr. arbejdstime, som ikke er fuldt sammenlignelig med den lønstatistiske opgørelse i figur 5.32 og forbundet 
med usikkerhed. 



Kapitel 5 Produktion, arbejdsmarked, ledighed og kapacitetspres

 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2012 143 

5.3.1 Offentlig lønudvikling 
De faktiske offentlige lønstigninger lå i perioden 2008-10 væsentligt over de private lønstig-
ninger, som under den økonomiske krise har været mere afdæmpede, jf. figur 5.37.  
 
 

Figur 5.37 
Faktiske lønstigninger stat, kommuner, 
regioner og privat sektor 
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Figur 5.38 
Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  
staten 
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Figur 5.39 
Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  
kommunerne  
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Figur 5.40 
Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  
regionerne  
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Anm.: Referenceforløbet i figurerne er baseret på overenskomstaftalerne mellem finansministeren/CFU i 
staten, KL/KTO for kommuner og RLTN/KTO/AC/FOA samt RLTN/Sundhedskartellet for re-
gioner. Parterne har aftalt, at de negative lønreguleringer i 2011 afledt af reguleringsordningen fuldt 
ud modsvares af generelle lønstigninger i samme størrelse. Budgetvirkningen i 2011 er dog stadig 
svagt positiv, idet lønstigninger i 2010 har budgetvirkning i 2011. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Efter den store stigning i 2009 er de offentlige lønstigninger atter aftaget, og i 2011 lå de fak-
tiske offentlige lønstigninger under de private lønstigninger. 
 
Med afsæt i de offentlige overenskomster i foråret 2011 vurderes de aftalte lønforbedringer 
inkl. bidrag fra reguleringsordningen6, men ekskl. reststigninger7 at indebære en budgetvirk-
ning på 1,8 pct. i 2012. Skønnet er uændret i forhold til decembervurderingen.  
 
I foråret 2013 skal der forhandles nye overenskomster på det offentlige område. I lyset af den 
forventede private lønudvikling er der beregningsteknisk forudsat en budgetvirkning af offent-
lige lønstigninger (ekskl. reststigning) på 1,2 pct. i 2013. Skønnet er nedjusteret med 0,3 pct.-
point i forhold til decembervurderingen, hvilket kan henføres til, at det private lønskøn er ned-
justeret på baggrund af blandt andet de indgåede overenskomster på det private arbejds-
marked i 2012. 
 

5.4 Priser 
 
Forbrugerprisinflationen faldt til 2,3 pct. i april efter at have ligget omkring 2¾ pct. i årets tre 
første måneder, jf. figur 5.41.  
 
 

Figur 5.41 
Forbrugerprisinflation 
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Figur 5.42 
Forbrugerpriser på brændsel og brændstof 
samt nettopris på råolie  
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

6 Reguleringsordningen, der sikrer en nogenlunde parallel lønudvikling over tid ved at udjævne ca. 80 pct. af for-
skellen mellem offentlige og private lønstigninger, er i de offentlige overenskomster i foråret 2011 aftalt videre-
ført i både stat, kommuner og regioner. 
7 Forskellen mellem de faktiske stigninger og de aftalte stigninger i referenceforløbet. Den historisk set større 
reststigning i staten i forhold til kommuner og regioner, jf. figur 5.38-5.40, kan blandt andet forklares ved, at mid-
ler til lokal løndannelse ikke indregnes i referenceforløbet på statens område, mens midler til lokal løndannelse 
hovedsagelig har været indregnet i referenceforløbet på kommunernes og regionernes område. 
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Det er et forholdsvist højt inflationsniveau i en situation med ledig produktionskapacitet og 
væsentligt højere end lagt til grund i Økonomisk Redegørelse, december 2011. En væsentlig 
forklaring på den høje inflation er udviklingen i faktorer som fx olieprisen, gebyrer og afgifter, 
som ikke afspejler det underliggende prispres i økonomien.  
 
Olieprisen i danske kroner steg kraftigt fra december 2011 til et historisk højt niveau i marts 
2012 for derefter at aftage lidt i april, jf. figur 5.42. Udviklingen afspejler i overvejende grad en 
udbudseffekt blandt andet som følge af situationen i Mellemøsten, jf. afsnit 2.1. Skønnet for 
olieprisen er følgelig opjusteret i forhold til decembervurderingen, hvilket øger inflationsbidra-
get fra energi i 2012. Energiinflationen – fordelt på opvarmning af boligen og brændstof til bi-
len – er tæt forbundet med udviklingen i olieprisen, og inflationsbidraget fra energi har gen-
nemsnitligt været knap ½ pct.-point i indeværende år, hvilket svarer til knap en femtedel af 
den samlede inflation, selv om energivarer kun udgør omkring en tiendedel af forbrugerpris-
indekset. 
 
Vareinflationen er aftaget det seneste år, men efter årsskiftet er det i nogen grad blevet opve-
jet af en forøgelse af tjenesteinflationen, jf. figur 5.43. Det skyldes blandt andet prisstigninger 
på finansielle tjenesteydelser. Ifølge Danmarks Statistik hævede bankerne deres gebyrer ved 
årsskiftet, hvilket har øget inflationstakten med knap ¼ pct.-point. Desuden steg vandafled-
ningsafgiften ved årsskiftet. 
 

Figur 5.43 
Vare- og tjenesteinflation 
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Figur 5.44 
Prisen på importede og danske engrosvarer  
samt effektivt kronekursindeks 
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Anm.: Engrosprisindekset (prisindeks for indenlandsk vareforsyning) måler prisudviklingen i første omsæt-
ningsled ekskl. afgifter, dvs. prisen for danske varer til hjemmemarkedet målt ved producenternes 
salgspriser samt importudviklingen målt ved importørens købspris. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.     
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Afgiftsforhøjelser på usunde fødevarer og nydelsesmidler som fx fedtholdigt kød, smør, cho-
kolade, slik, øl, vin og cigaretter medvirker også til at løfte inflationen. Selv om afgiften på 
mættet fedt trådte i kraft sidste år (1. oktober), påvirkes inflationen også i år (basiseffekt). I 
april var nettoprisinflationen8 således ¾ pct.-point lavere end forbrugerprisinflationen.  
 
Engrosprisindekset steg kraftigt i 1. kvartal i år efter at have ligget nogenlunde stabilt gennem 
det meste af 2011, jf. figur 5.44. Det afspejler blandt andet den kraftige stigning i olieprisen. 
Væksten i engrosprisindekset trækkes især af prisstigninger for dansk producerede varer. 
Prisen på danske varer er steget med 3¼ pct. over det seneste år, hvilket er godt dobbelt så 
meget som prisen på importvarer. De stigende engrospriser kan risikere at medføre et opad-
gående pres på inflationen med en vis forsinkelse, men det afhænger blandt andet af, i hvil-
ket omfang detailhandlen vælger at overvælte de højere engrospriser i forbrugerpriserne. 
 
Den effektive kronekurs har ligget nogenlunde stabilt i indeværende år, jf. figur 5.44. Niveauet 
i april er dog knap 2 pct. lavere end gennemsnittet for 2011, og skønnet for den effektive kro-
nekurs er nedjusteret med godt 1½ pct. siden decembervurderingen. Den lavere effektive 
kronekurs kan også medføre et opadgående pres på inflationen, da importerede varer derved 
bliver dyrere i danske kroner. 
 

Figur 5.45 
Inflation (HICP) 
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Figur 5.46 
Kerneinflation  
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Anm.: Kerneinflationen i figur 5.46 er forbrugerinflationen uden energi og uforarbejdede fødevarer. 
Kilde: Eurostat. 

 
Euroområdet har også et højt inflationsniveau i lyset af det lave kapacitetspres, og forklarin-
gen er delvist den samme som for Danmark, herunder fx energi og afgifter. Målt ved det har-
moniserede forbrugerprisindeks (HICP) var inflationen i Danmark godt ¼ pct.-point lavere 

 

8 Nettoprisindekset opgøres på grundlag af de faktiske forbrugerpriser så vidt muligt fratrukket indirekte skatter, 
dvs. moms og varetilknyttede afgifter, og tillagt tilskud til generel nedsættelse af prisen. 
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end i euroområdet i april efter at have været nogenlunde på samme niveau i 1. kvartal, jf. 
figur 5.45. 
 
Inflationstakten i Danmark adskiller sig særligt fra euroområdet ved et højere inflationsbidrag 
fra fødevarer og alkoholiske drikkevarer (blandt andet som følge af afgiftsforhøjelser på fedt, 
sukker, øl og vin) samt finansielle tjenester (primært på grund af højere bankgebyrer), mens 
inflationsbidraget fra energi er højere i euroområdet.  
 
Vareinflationen var godt 1 pct.-point lavere i Danmark sammenlignet med euroområdet i april, 
mens tjenesteinflationen var ¾ pct.-point højere. Den højere danske tjenesteinflation skyldes 
overvejende den omtalte prisudvikling ved årsskiftet på finansielle tjenesteydelser og vandaf-
ledningsafgiften. 
 

Inflationsudsigterne 
Forbrugerprisinflationen skønnes at ligge på knap 2½ pct. frem mod slutningen af året for 
derefter at aftage kraftigt til et niveau på godt 1½ pct. i midten af 2013, jf. figur 5.47. Udviklin-
gen i slutningen af året afspejler blandt andet, at indførelsen af fedtafgiften ikke længere på-
virker inflationstakten, og at effekten af de høje prisstigninger på energi året før aftager, jf. 
figur 5.48.  
 

Figur 5.47 
Forbrugerprisinflation 
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Figur 5.48 
Fordeling af forbrugerprisinflation på bidrag fra 
hovedgrupper 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 
Energiprisstigningerne i starten af indeværende år vil isoleret set påvirke inflationstakten året 
ud og de første par måneder næste år. Tjenesteinflationen skønnes at aftage ved årsskiftet, 
da bankgebyrerne ikke ventes at stige igen i samme omfang. Vandafledningsafgiften er der-
imod planlagt at stige omtrent tilsvarende igen per 1. januar 2013 og bidrager derfor fortsat til 
inflationen i 2013. 
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De vedtagne afgiftsforhøjelser i finansloven for 2012 vedrørende husholdningernes forbrug 
skønnes at øge forbrugerprisinflationen med omtrent 0,3 og 0,2 pct.-point i henholdsvis 2012 
og 2013, jf. boks 5.8.  
 

Boks 5.8 
Afgiftsforhøjelser for husholdningerne 

Finansloven for 2012 indeholder en række afgiftsforhøjelser, hvoraf knap halvdelen trådte i kraft pr. 1. janu-

ar 2012. Undtagelserne er afgiftsforhøjelse på cigaretter, som trådte i kraft pr. 1. april 2012, samt på luftfor-

urening og udvidelsen af afgiftsgrundlaget for sukkerholdige fødevarer, som ventes at træde i kraft hen-

holdsvis per 1. juli 2012 og per 1. januar 2013. 

 

Der indføres afgiftsforhøjelser for knap 2½ mia. kr. i 2012 og for yderligere godt 1½ mia. kr. i 2013, jf. tabel 
a, hvilket omtrent svarer til henholdsvis 0,3 og 0,2 pct. af det samlede privatforbrug ved antagelse om fuldt 

gennemslag på forbrugerprisen. Afgiftsprovenuet er beregnet før adfærd og tilbageløb, og det svarer såle-

des ikke til afgiftsprovenuet som angivet vedrørende finansieringen i finansloven.  

 
 

Tabel a 
Afgiftsforhøjelser for husholdningerne i finansloven for 2012 

 
Mio. kr. (2012-prisniveau) 2012 2013

Ændring 
 2012-13  

Øl og vin 865 865 0 

Sukkerholdige fødevarer 775 1.975 1.200 

- Sodavand 150 150 0 

- Sukkerholdige fødevarer 525 525 0 

- Udvidelse af grundlag  0 1.200 1.200 

- Konsum-is 100 100 0 

Luftforurening 123 238 116 

Vandafgift 60 120 60 

Cigaretter 600 900 300 

I alt 2.423 4.098 1.675 

  

Anm.: Afgiftsprovenuet er beregnet før adfærd og tilbageløb. 
Kilde: Finansministeriet.  
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Dertil kommer et bidrag på godt 0,1 pct.-point i 2012, som primært skyldes overhænget fra 
afgiften på mættet fedt fra 2011. Det gennemsnitlige afgiftsbidrag9 udgør godt ½ pct.-point i 
2012, hvilket nogenlunde svarer til forskellen mellem forbruger- og nettoprisinflationen.  
 
Skønnet for den samlede nettoprisinflation er opjusteret med ½ pct.-point til 2,0 pct. i 2012, jf. 
tabel 5.7. Udviklingen afspejler hovedsageligt prisudviklingen på energi og tjenesteydelser 
siden december samt opjusteringen af skønnet for olieprisen i danske kroner.  
 

Tabel 5.7  
Prisudvikling og forklarende faktorer 

 2011 2012 2013 

  Dec. Maj Dec. Maj 

Stigning i pct.      

Forbrugerprisindeks ekskl. energi 1,9 1,6 2,2 1,7 1,8 

Forbrugerprisindeks (HICP) 2,7 1,8 2,5 1,5 1,6 

Forbrugerprisindeks 2,8 1,9 2,5 1,6 1,7 

Afgifter, bidrag 0,2 0,4 0,5 0,1 0,2 

Nettoprisindeks 2,6 1,5 2,0 1,5 1,5 

Vækstbidrag til nettopriser, pct.-point      

Fødevarer 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 

Energi 0,9 0,1 0,4 0,1 0,0 

Bolig 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 

Importvarer, ekskl. energi 0,3 0,2 0,4 0,1 0,3 

Underliggende inflation 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 
 

Anm.: Den underliggende inflation opgøres som nettoprisinflationen fratrukket bidrag fra fødevarer, ener-
gi, boligbenyttelse samt importerede varer ekskl. energi. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Skønnet for den samlede nettoprisinflation er 1½ pct. i 2013, hvilket blandt andet afspejler en 
opjustering af inflationsbidraget fra importvarer (ekskl. energi) samt en nedjustering i inflati-
onsbidraget fra energi og boligbenyttelse. Sidstnævnte skyldes en lavere boligrente i progno-
seperioden. 
 

 

9 Afgiftsbidraget opgøres her som forskellen mellem det harmoniserede forbrugerprisindeks henholdsvis uden og 
med konstante skatter (HICP og HICP-CT). Ifølge Danmarks Statistik beregnes HICP-CT ved at fastholde de 
indirekte skatte- og afgiftssatser på niveauet fra december året før i beregningen. I en given måned fratrækkes de 
aktuelle skattesatser fra forbrugerprisen og i stedet tillægges skattesatserne fra december året før. 
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Den forholdsvis lave nettoprisinflation i 2013 skal ses i lyset af et fortsat lille kapacitetspres i 
økonomien, samt at prisudviklingen på energi kun bidrager marginalt til inflationen i progno-
seperioden. Den underliggende inflation er beregnet til knap ¼ pct. i 2012 og 2013. 
 
Forbrugerinflationen svarer til nettoprisinflationen tillagt bidrag fra afgifter. Skønnet for forbru-
gerprisinflationen i 2012 er opjusteret med 0,6 pct.-point til 2,5 pct. og med 0,1 pct.-point til 
1,7 pct. i 2013 i forhold til decembervurderingen. Ændringerne afspejler nogenlunde udviklin-
gen i nettoprisinflationen og mindre justeringer af afgiftsbidraget10. 
 
Den danske HICP-inflation skønnes til 2,5 pct. i 2012, hvilket er 0,1 pct.-point højere end 
skønnet for euroområdets inflation ifølge EU-Kommissionens forårsprognose. Den danske 
HICP-inflation skønnes til 1,6 pct. i 2013, hvilket er 0,2 pct.-point lavere end euroområdets 
skønnede inflation.   
 

 

10 Afgiftsbidraget opgøres som forskellen mellem forbruger- og nettoprisinflationen. Udviklingen i prisen på af-
giftsbelagte varer som fx energi kan derfor påvirke det målte afgiftsbidrag, selv om afgiftsniveauet er uændret. 
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5A.1 Sammenfatning 
 
I foråret 2012 blev overenskomstaftalerne på DA/LO-området og i den finansielle sektor, som 
omfatter henholdsvis 600.000 og 60.000 lønmodtagere, fornyet for perioden 1. marts 2012 til 
1. marts 2014. Aftalerne indeholder blandt andet bestemmelser om forhøjelse af minimalløns- 
og normallønssatser samt forbedrede vilkår af såkaldt bløde elementer som blandt andet 
efteruddannelse og forældreorlov. Der gives desuden mulighed for seniorordninger med 
nedsat arbejdstid. 
 
Fornyelsen af overenskomsterne indebærer meget lave lønstigninger og indeholder ingen 
generel forhøjelse af pensionsbidragene, som på de fleste områder allerede er 12 pct. Det 
vurderes, at stigningen i lønomkostningerne vedrørende forhøjelserne af minimal- og 
normallønsatsen samt øvrige omkostninger ved fuldt relativt gennemslag er omkring 1¼ pct. i 
begge overenskomstår. Den endelige lønstigningstakt afhænger dog af forhandlingerne på 
de enkelte virksomheder på minimallønsområdet. 
 
 

5A.2 Forløb 
 
De første overenskomster blev indgået i den finansielle sektor, som er et minimallønsområde, 
mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og henholdsvis Finansforbundet den 4. februar 
og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening den 7. februar. Minimallønsområdet er 
karakteriseret ved, at der aftales overordnede rammer vedrørende blandt andet arbejdstid, 
pension og en mindsteløn, men at hovedparten af løndannelsen aftales lokalt på de enkelte 
arbejdspladser. DI og CO-industri indgik den 12. februar en aftale på industriområdet, som 
typisk er toneangivende på det store minimallønsområde. DI og 3F’s Transportgruppe samt 
Dansk Erhverv og HK Handel indgik den 23. februar aftaler på henholdsvis transport- og 
butiksområdet. Transport er et af de helt store normallønsområder, hvor hele lønstigningen i 
overenskomstperioden aftales i forbindelse med de centrale overenskomstforhandlinger. Den 
sidste store aftale kom på plads den 29. februar mellem Dansk Byggeri og 3F på byggeriets 
område, som er et minimallønsområde med akkordsystem.
 

5A. Overenskomst-
forhandlingerne 2012 

Nyt kapitel 
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5A.3 Resultat 
 
Der er generelt blevet aftalt meget lave lønstigninger i overenskomstperioden, som i alle 
aftaler er 2-årig. Både på minimalløns- og normallønsområdet hæves henholdsvis 
mindstelønnen pr. time og grundlønnen med omkring 1-1¼ pct. i begge år. For lærlinge 
hæves timelønnen med 2¼ pct. i begge år på minimallønsområdet, mens den hæves med 
1,4 pct. i 2012 og 1,6 pct. i 2013 på normallønsområdet. Genetillæg hæves med 1,4 pct. i 
begge år og på begge områder.  
 
Blandt såkaldt bløde elementer gives der blandt andet mulighed for seniorordninger med 
reduceret arbejdstid, hvor pensionsindbetalingen kan konverteres til løntillæg for personer 
med højest fem år til den aktuelle pensionsalder, jf. boks 5.8. Den samlede effekt på 
arbejdsudbuddet af ordningen er usikker, men formentlig lille. Arbejdsudbuddet vil 
umiddelbart blive reduceret som følge af, at nogle vælger at arbejde færre timer. Omvendt vil 
ordningen være med til at fastholde nogle på arbejdsmarkedet.  
 
Fleksibiliteten vedrørende efteruddannelse forbedres blandt andet ved mulighed for 
akkumulering af frihed i kompetencefonden til selvvalgt uddannelse. Forældreorloven gøres 
desuden mere fleksibel, og samtidig hæves lønnen under forældreorlov. Inden for industri- og 
transportområdet opnås retten til løn under sygdom efter seks måneders ansættelse mod 
tidligere efter ni måneder, og aldersgrænsen for optjening af ret til pension sænkes fra 20 til 
18 år.  
 

5A.4 Forligsmandens mæglingsforslag 
 
På en række områder kunne overenskomstparterne ikke blive enige, og forligsmanden blev 
derfor involveret i forhandlingerne. Forligsmandens mæglingsforslag, som blev endeligt 
vedtaget af arbejdsmarkedets parter den 17. april 2012, ligner i store træk de aftalte 
bestemmelser på minimalløns- og normallønsområderne. 
 
På minimallønsområdet hæves minimallønssatsen med 1,35 kr. pr. time i begge år. På 
normallønsområdet hæves normallønssatsen pr. time med henholdsvis 1,60 kr. og 1,85 kr. i 
2012 og 2013. For elever, lærlinge og praktikanter hæves timelønnen med 2¼ pct. i begge år 
og på begge områder. Genetillæg hæves med 1,4 pct. i begge år og på begge områder. 
 
Blandt såkaldt bløde elementer gives der blandt andet mulighed for seniorordninger med 
reduceret arbejdstid. Ordningen afhænger af lønsystemet. Forældreorloven gøres mere 
fleksibel, og samtidig hæves lønnen under forældreorlov. Pensionsbidraget forhøjes desuden 
under barselsorlov. Anciennitetskravet for at opnå ret til løn under sygdom nedsættes med tre 
måneder, dog ikke til mindre end to måneder. Der er aftalt forbedrede muligheder for 
uddannelse i opsigelsesperioden for medarbejdere, der afskediges som følge af 
virksomhedsspecifikke forhold. Der er desuden aftalt en række bestemmelser om blandt 
andet hurtig behandling ved bortvisningssager og forhøjelse af bidrag til DA/LO 
Udviklingsfonden. De midlertidige regler fra sidste overenskomstaftale om social dumping og 
adgang til lønoplysninger opretholdes. 
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Boks 5A.1 
Overenskomstaftaler (OK12) 

Overenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet og Danske 
Forsikringsfunktionærers Landsforening. 
Der blev indgået overenskomster i den finansielle sektor mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og 

henholdsvis Finansforbundet den 4. februar og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening den 7. 

februar. De to overenskomster er stort set identiske og omfatter i alt knap 60.000 personer. Den finansielle 

sektor er et minimallønsområde. 

 

Vedrørende løn: 
• Lønnen hæves med 1 pct. i begge år. 

 

Vedrørende arbejdstid, tryghed, uddannelse og fleksibilitet 
• Mere fleksibel arbejdstid 

o Der indføres flekstid for de fleste funktioner. Overarbejde kan spares op, hvorefter det aftales, om 

eventuelt overarbejde skal afspadseres eller udbetales. 

o En nulstilling af 37 timers merarbejde bortfalder – tidligere blev kun overarbejde udover 37 timer 

udbetalt, nu kan alt overarbejde blive udbetalt.  

o Der gives øget adgang til deltid. For børnefamilier på forsikringsområdet og for personer med 

længere tids ansættelse på finansområdet. 

• Der indføres nu op til barns første 5 sygedage. 

• Der indføres foranstaltninger i forbindelse med afskedigelser, hvor virksomheden blandt andet skal give  

en medarbejder fri til uddannelse i opsigelsesperioden. Der skal også ydes en månedsløn i erstatning, 

hvis afskedigede medarbejdere ikke har fået nyt job på aftrædelsestidspunkt.  

 

Overenskomst mellem DI og CO-industri 
Der blev indgået overenskomst på industriens område den 12. februar. Overenskomsten omfatter ca. 

240.000 personer. Industriens overenskomst er typisk toneangivende på det store minimallønsområde. 

 

Vedrørende løn: 
• Mindstelønnen hæves med 1,27 pct. i 2012 og med 1,26 pct. i 2013. 

• Genetillæg reguleres med 1,4 pct. i både 2012 og 2013. 

• Lærlinge- og elevsatser reguleres med 2,25 pct. i både 2012 og 2013. 

 
Vedrørende arbejdstid, tryghed, uddannelse og fleksibilitet 
• Hvis der lokalt aftales en arbejdstid ud over den normale gennemsnitlige arbejdstid, er det nu muligt at få  

pensionsbidrag og feriepenge for de ekstra timer udbetalt som et tillæg til lønnen. 

• Aldersgrænsen for optjening af ret til pension sænkes fra 20 til 18 år. 

• Retten til løn under sygdom opnås nu efter 6 måneder mod tidligere efter 9 måneder. 

• Der gives mulighed for uddannelse med løn i forbindelse med arbejdsfordeling.  

• Der kan ske en akkumulering i kompetencefonden, så den enkelte kan holde op til 6 ugers selvvalgt ud- 

dannelse. 

• Forældreorloven gøres mere fleksibel, således at den skal være afholdt inden for 52 uger fra barnets 

fødsel, hvor den tidligere skulle holdes i umiddelbar forlængelse af de første 14 ugers barsel. Samtidig 

hæves lønnen under forældreorlov. 

• Der gives mulighed for seniorordninger med reduceret arbejdstid for personer med højest fem år til den 

aktuelle folkepensionsalder. Det kan aftales at reducere indbetalingen til pension og derved opnå den 

samme udbetalte løn som ved fuldtidsbeskæftigelse. 
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Boks 5A.1 (fortsat) 
Overenskomstaftaler (OK12) 

Overenskomst mellem DI og 3F’s transportgruppe 
Der blev indgået overenskomst på transportområdet den 23. februar for chauffører, lagerarbejdere og 

havnearbejdere. Fællesoverenskomsten har betydning for ca. 50.000 personer på transportområdet. 

Transport er et af de helt store normallønsområder, hvor hele lønstigningen i overenskomstperioden aftales 

i forbindelse med de centrale overenskomstaftaler. 

 

Vedrørende løn: 
• Grundlønnen pr. time hæves med 1,60 kr. i 2012 og 1,85 kr. i 2013, hvilket ca. svarer til henholdsvis 1,0 

og 1,2 pct. For lærlinge hæves grundlønnen med 1,4 pct. i 2012 og 1,6 pct. i 2013. 

• Genetillæg reguleres med 1,4 pct. i både 2012 og 2013. 

 
Vedrørende arbejdstid, tryghed, uddannelse og fleksibilitet 
• Opsigelsesvarslet ved fyring forlænges med 14 dage, hvis tiden bruges på uddannelse. 

• Der gives mulighed for seniorordninger med reduceret arbejdstid for personer med højest fem år til den 

aktuelle folkepensionsalder. Der gives ret til at holde op til 22 ekstra fridage om året (selvbetalte). Det 

kan aftales at holde fri uden løn, eller der kan udbetales den pension, der optjenes i de ekstra år i job. 

• Aldersgrænsen for optjening af ret til pension sænkes fra 20 til 18 år. 

• Der sikres mere og bedre uddannelse gennem individuelle uddannelsesplaner til de fleste ansatte på 

transportområdet. 

• Chauffører skal ikke længere selv betale 5.000 kr. hvert femte år for lovpligtig efteruddannelse. 

• Gældende aftaler om lønkontrol strammes og gøres permanente (tidligere forsøgsordning). Der indføres 

blandt andet omvendt bevisbyrde.  

• Der kan ske en akkumulering i kompetencefonden, så den enkelte kan holde op til 6 ugers selvvalgt 

uddannelse, 

• Forældreorloven gøres mere fleksibel, således at den skal være afholdt inden for 52 uger fra barnets 

fødsel, hvor den tidligere skulle holdes i umiddelbar forlængelse af de første 14 ugers barsel. Samtidig 

hæves lønnen under forældreorlov. 

• Retten til løn under sygdom opnås nu efter 6 måneder mod tidligere efter 9 måneder. 

• Den normale arbejdstid om lørdagen udvides med 1½ time. 
 

Overenskomst mellem Dansk Erhverv og HK Handel  
Der blev indgået overenskomst på butiksområdet den 23. februar. Butiksoverenskomsten fastlægger 

arbejdsvilkårene for ca. 150.000 personer og er et minimallønområde. 
 

Vedrørende løn: 
• Minimallønnen pr. time hæves med 1,35 kr. i både 2012 og 2013. 

• Anciennitetstillæg hæves med 20 øre både i 2012 og 2013. 
 

Vedrørende arbejdstid, ”tryghed”, uddannelse og fleksibilitet 
• Der gives mulighed for seniorordninger, hvor feriefridage for fem foregående år kan opspares og veksles 

til ferie. 

• Den arbejdsgiverbetalte pension hæves med 0,1 pct. fra 2014. 

• Forældreorloven gøres mere fleksibel, således at den skal være afholdt inden for 52 uger fra barnets 

fødsel, hvor den tidligere skulle holdes i umiddelbar forlængelse af de første 14 ugers barsel. Samtidig 

hæves lønnen under forældreorlov. 

• Arbejdspladser uden en overenskomst som følge af 50-pct.-reglen har ret til en HK-talsrepræsentant. 

• Nemmere adgang til at blive faglært på merit. 

• Der kan ske en akkumulering over tre år i kompetencefonden. 
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Boks 5A.1 (fortsat) 
Overenskomstaftaler (OK12) 

Overenskomst mellem Dansk Byggeri og 3F 
Der blev indgået overenskomst på byggeriets område den 29. februar. Overenskomsten omfatter ca. 

70.000 bygge- og anlægsarbejdere og er et minimallønsområde og akkordsystem. 

 

Vedrørende løn: 
• Mindstelønnen pr. time forhøjes med 1,35 kr. i både 2012 og 2013. 

• Regulering af prislister for akkordlønnede med 2,5 pct. i perioden. 

• Genetillæg forhøjes med 1,4 pct. i både 2012 og 2013. 

• Specialtillæg forhøjes med 1,4 pct. i både 2012 og 2013. 

• Timelønnen for lærlinge forhøjes med 2,25 pct. i både 2012 og 2013. 

 
Vedrørende arbejdstid, tryghed, uddannelse og fleksibilitet 
• Løn under sygdom forhøjes med 3,00 kr. i timen. 

• Forbedringer i sundhedsordningen med hurtigere diagnosticering. 

• Der gives mulighed for seniorordninger for personer med højest fem år til den aktuelle 

folkepensionsalder, hvor pensionsbidraget kan opspares på SH-kontoen og bruges til nedsat arbejdstid 

eller ekstra feriefridage. 
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Underskuddet på de offentlige finanser er foreløbigt opgjort til 1,9 pct. af BNP i 2011. På bag-
grund af den økonomiske politik og vurderingen af dansk økonomi skønnes det offentlige un-
derskud til 3,8 pct. af BNP i 2012 og 1,7 pct. af BNP i 2013. Dermed overholdes EU-henstil-
lingens krav om, at det faktiske underskud skal bringes ned under 3 pct. af BNP i 2013. Un-
derskuddene i disse år skal blandt andet ses i sammenhæng med svage konjunkturer og ud-
betalingen af efterlønsbidrag i 2012.  
 
Konsolideringen af de offentlige finanser i 2011-13 bidrager til at styrke den strukturelle saldo 
(den faktiske saldo korrigeret for konjunkturernes påvirkning og andre midlertidige forhold), 
så der er balance i 2013. Fra 2010 til 2013 vurderes den strukturelle saldo samlet set at blive 
forbedret med 1½ pct. af BNP på linje med EU-henstillingen. 
    
Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken skønnes isoleret set til 0,5 pct. af BNP i 2012. Den fi-
nanspolitiske lempelse i 2012 understøtter aktiviteten i en situation, hvor BNP-væksten ellers 
kun ville være godt ½ pct., og hvor beskæftigelsen er under det strukturelle niveau. Finanspo-
litikken i 2013 fastlægges i forbindelse med finansloven mv. Den forudsatte finanspolitik i 
2013 skal ses i sammenhæng med kickstartens effekt på investeringerne i energisektoren, 
den forventede stigning i den økonomiske vækst og efterlevelsen af EU-henstillingen. Konso-
lideringen af de offentlige finanser i 2011-13 – herunder efterlevelse af EU-henstillingen – bi-
drager sammen med 2020-reformstrategien til at sikre høj troværdighed om den økonomiske 
politik og derved fastholde det lave renteniveau i Danmark. Det lave renteniveau bidrager til 
en stabilisering af boligmarkedet og til højere aktivitet i økonomien. 
 
Det offentlige udgiftstryk skønnes at falde fra ca. 56¾ pct. af BNP i 2011 til ca. 55¾ pct. af 
BNP i 2013. Det lavere udgiftstryk skal blandt andet ses i lyset af normaliseringen af de of-
fentlige investeringer og et fald i det offentlige forbrugs andel af BNP som følge af moderat 
realvækst og afdæmpede offentlige lønstigninger. De offentlige indtægters andel af BNP ven-
tes at falde fra 54¾ pct. af BNP i 2011 til ca. 54 pct. af BNP i 2013. Faldet afspejler især et 
faldende provenu fra pensionsafkastskatten fra et meget højt niveau i 2011. Genopretnings-
aftalen indebærer isoleret set en stigning i skatteindtægterne på knap 12½ mia. kr. fra 2010 
til 2013. 
 
Med afsæt i de skønnede underskud øges den offentlige nettogæld fra 3½ pct. af BNP ved 
udgangen af 2011 til 8¾ pct. af BNP i 2013. ØMU-gælden skønnes at falde fra 46½ pct. af 
BNP ved udgangen af 2011 til ca. 44 pct. af BNP i 2013, blandt andet fordi indeståendet på 
statens konto i Nationalbanken forudsættes nedbragt med ca. 100 mia. kr. fra 2011 til 2013. 
Reduktionen i indeståendet bidrager blandt andet til finansiering af de forventede efterløns-
udbetalinger på 17½ mia. kr. i 2012, som ellers ville have forøget ØMU-gælden.  

6. Offentlige finanser og 
finanspolitik 

Nyt kapitel 
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6.1 Den offentlige saldo 
 
På baggrund af den økonomiske politik og vurderingen af dansk økonomi skønnes det offent-
lige underskud til 70½ mia. kr. i 2012 og 32½ mia. kr. i 2013, jf. tabel 6.1. Det svarer til 3,8 
pct. af BNP i 2012 og 1,7 pct. af BNP i 2013. Dermed overholdes EU-henstillingens krav om, 
at det faktiske offentlige underskud skal bringes under 3 pct. af BNP i 2013.  
 
Skønnet for de offentlige finanser i 2012 er baseret på finansloven for 2012, de ministerielle 
rammeredegørelser for statens udgifter i 2012 og de kommunale og regionale budgetter for 
2012. Skønnet for 2013 tager afsæt i konjunkturforventningerne og finanslovsaftalerne for 
2012.  
 

Tabel 6.1 
Oversigt over offentlige finanser  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.   

Offentlig saldo 57,6 -45,9 -47,4 -34,7 -70,4 -32,6 

Pct. af BNP  

Offentlig saldo 3,3 -2,7 -2,7 -1,9 -3,8 -1,7 

Udgifter i alt 50,6 56,7 56,4 56,7 57,7 55,8 

- nettorenteudgifter 0,1 0,3 0,5 0,5 0,2 0,1 

Indtægter 53,9 54,0 53,7 54,7 53,9 54,1 

- skatter 47,9 47,8 47,7 48,3 48,1 48,6 

- andre indtægter 6,0 6,2 6,0 6,5 5,7 5,5 

  

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

            

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I 2011 har Danmarks Statistik foreløbigt opgjort underskuddet til 34¾ mia. kr. svarende til 1,9 
pct. af BNP. Underskuddet er dermed 36,5 mia. kr. eller 2,0 pct. af BNP mindre end skønnet i 
decembervurderingen. Det lavere offentlige underskud i 2011 skyldes i høj grad større ind-
tægter fra pensionsafkastskatten. 
 
I forhold til decembervurderingen er det offentlige underskud nedjusteret med 30½ mia. kr. i 
2012 og 15½ mia. kr. i 2013. De lavere underskud skal i begge år ses i sammenhæng med 
højere forventede indtægter fra pensionsafkastskatten, personskatter, moms mv.  
 
Udviklingen i de offentlige finanser er præget af store udsving fra år til år, herunder fordi en 
række udgifter og især indtægter er afhængige af konjunkturer, renten, aktiekurser og oliepri-
sen. Disse forhold indebærer, at skøn for den faktiske offentlige saldo kan ændre sig ganske 
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meget inden for kort tid, uden at dette har nævneværdig betydning for den strukturelle saldo 
eller de fremadrettede finanspolitiske udfordringer, jf. Budgetoversigt 1, maj 2012. 
 
Fx blev der i Økonomisk Redegørelse, december 2011, skønnet et underskud på den offent-
lige saldo på 4,0 pct. af BNP i 2011, blandt andet baseret på en forventning om et provenu 
fra pensionsafkastskatten på 12 mia. kr. i 2011. Frem mod årsskiftet faldt renterne imidlertid 
ganske betragteligt således, at renteniveauet ved udgangen af 2011 var betydeligt lavere end 
ventet i decembervurderingen. Det medførte, at pensionsselskabernes afkast af obligationer 
og derivater blev langt større end skønnet, og dermed blev provenuet fra pensionsafkastskat-
ten i 2011 ekstraordinært stort. Det er den primære årsag til, at der i 2011 er opgjort et væ-
sentligt lavere offentligt underskud end skønnet i decemberredegørelsen. 
 
Svækkelsen af den offentlige saldo fra et overskud på 3¼ pct. af BNP i 2008 til et underskud 
på 3¾ pct. af BNP i 2012 skal navnlig ses i lyset af den globale finanskrise og den efterføl-
gende internationale økonomiske krise, som også ramte Danmark. Hertil kommer lempelser-
ne af finanspolitikken i 2009, 2010 og 2012 for at understøtte væksten og beskæftigelsen. 
 
Stigningen i det offentlige underskud fra 2011 til 2012 skyldes primært, at det i 2012 er muligt 
at melde sig ud af efterlønsordningen og få de indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skatte-
frit. Det er lagt til grund, at en tredjedel vil træde ud af efterlønsordningen, og der samlet set 
bliver udbetalt 17½ mia. kr. i efterlønsbidrag. Efterlønsudbetalingerne skønnes på den bag-
grund at øge det offentlige underskud med godt 20 mia. kr. eller 1 pct. af BNP i 2012, jf. Bud-
getoversigt 1, maj 2011. Der er fra 2. april til medio maj tilbagebetalt efterlønsbidrag for ca. 
16¼ mia. kr.  
 
Halveringen af underskuddet fra 2012 til 2013 skal ses i lyset af bortfaldet af efterlønsudbeta-
lingen og den forudsatte finanspolitik i 2013, herunder finansieringstiltagene i Forårspakke 
2.0, genopretningsaftalen, finansloven for 2012 og normaliseringen af de offentlige investe-
ringer. Den strukturelle saldo, der angiver den offentlige saldo korrigeret for konjunkturernes 
påvirkning og andre midlertidige forhold, skønnes at blive forbedret fra et underskud på 1½ 
pct. af BNP i 2010 til balance i 2013. Konsolideringen af de offentlige finanser i 2011-13 er på 
linje med EU-henstillingen.    
 
 

6.2 Den offentlige gæld 
 
Der sondres normalt mellem tre gældsbegreber: ØMU-gælden, statsgælden og den offentlige 
nettogæld. De forskellige gældsbegreber afviger fra hinanden med hensyn til opgørelsesme-
toder og afgrænsningen af den offentlige sektor.  
 
ØMU-gælden – der dækker stat, kommuner, amter/regioner samt sociale kasser og fonde – 
bruges i forbindelse med EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. Gældskriteriet indebærer, at ØMU-
gældens andel af BNP ikke må overstige 60 pct. Danmark overholder dette mål i 2011-2013, 
hvor ØMU-gælden er nogenlunde stabil omkring 44 pct. af BNP, hvilket er ca. halvt så højt 
som for euroområdet under ét. 
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Statsgælden omfatter udelukkende statens gæld og dermed ikke gælden i de øvrige offentli-
ge delsektorer. Statens gældsforvaltning varetages af Danmarks Nationalbank. 
 
ØMU-gælden (og statsgælden) er såkaldte bruttogældsstørrelser, der primært omfatter den 
finansielle passivside. Nettogælden inddrager derimod både finansielle aktiver og passiver. 
Nettogælden i stat, kommuner og regioner er udgangspunktet for beregningerne af de offent-
lige finansers langsigtede holdbarhed.  
 
ØMU-gælden er øget fra knap 33½ pct. af BNP ved udgangen af 2008 til 46½ pct. af BNP 
ved udgangen af 2011 og skønnes til ca. 44 pct. af BNP både i 2012 og 2013, jf. tabel 6.2. 
Den samlede stigning i ØMU-gælden på ca. 10½ pct.-point fra udgangen af 2008 til 2013 er 
primært afledt af underskuddene på de offentlige finanser i den mellemliggende periode. 
 
Statens konto i Nationalbanken forventes reduceret frem mod 2013. Da dette indestående ik-
ke modregnes i ØMU-gælden, bidrager reduktionen til, at der skønnes et fald i ØMU-gælden 
fra 2011 til 2013 på 2½ pct.-point på trods af et forventet offentligt underskud på 3¾ pct. af 
BNP i 2012 og 1¾ pct. af BNP i 2013. 
 
Skønnet for ØMU-gælden i 2012 er opjusteret i forhold til december blandt andet som følge 
af, at det nu forventes, at en større del af lånebehovet for 2013 finansieres i 2012. I decem-
berredegørelsen var det lagt til grund, at der ville ske en større reduktion i statens indeståen-
de i Nationalbanken. Der er dermed tale om en niveauforskydning forbundet med et højere 
kontoindestående. 
 

Tabel 6.2 
Oversigt over den offentlige gæld, ultimo året 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct. af BNP       

Offentlig nettogæld1) -6,1 -4,5 -1,7 3,5 7,3 8,8 

ØMU-gæld 33,4 40,6 42,9 46,5 44,0 43,9 

   

Mia. kr.   

Offentlig nettogæld1) -107,6 -74,6 -29,0 62,8 133,1 165,7 

ØMU-gæld 585,1 677,2 752,8 830,9 808,1 827,4 

                     

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

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 
Den offentlige sektor havde ved udgangen af 2008 et finansielt nettotilgodehavende på ca. 6 
pct. af BNP, der ved udgangen af 2011 var vendt til en nettogæld på 3½ pct. af BNP, jf. tabel 
6.2. På baggrund af de skønnede offentlige underskud (på nationalregnskabsform) i 2012 og 
2013 forventes nettogælden forøget til ca. 8¾ pct. af BNP ved udgangen af 2013.  
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Skønnene for nettogælden i 2012 og 2013 er usikre, idet udviklingen i nettogælden ud over 
den offentlige saldo også afhænger af mulige kursreguleringer på offentlige aktiver og passi-
ver. Den offentlige nettogæld opgøres således til markedsværdi. Stigninger i nettogælden 
over tid svarer dermed til det offentlige underskud (nettofordringserhvervelsen i nationalregn-
skabet) plus værdireguleringer af aktiver og passiver. Nettogælden i stat, kommuner og regi-
oner angiver de samlede finansielle nettofordringer (eller passiver) over for andre sektorer.  
 
Nettorenteudgifterne skønnes at falde frem mod 2013, jf. figur 6.1. De gennemsnitlige (impli-
citte) rentesatser for de offentlige aktiver er stort set uændrede, mens de falder for passiver-
ne, jf. figur 6.2. Det skyldes blandt andet, at der tidligere er optaget lån til højere renter, som 
udløber i disse år og refinansieres til lavere renter. Derudover forventes statens konto i Nati-
onalbanken at blive reduceret fra 2011 til 2013. Trækket på statens konto anvendes blandt 
andet til at finansiere underskuddet på de offentlige finanser (herunder efterlønsudbetalinger i 
2012) samt forfald af indenlandske og udenlandske statsobligationer.    
 

Figur 6.1 
Offentlig nettogæld og nettorenteudgifter  
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Figur 6.2 
Implicitte renter af offentlige aktiver  
og passiver 
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Anm.: De implicitte renter i figur 6.2 er opgjort på nationalregnskabsbasis. Renteindtægterne er opgjort 
ekskl. overskuddet i Danmarks Nationalbank og provenuet fra Nordsøen. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 
Statens finansieringsbehov svarer til nettofinansieringsbehovet (der navnlig afhænger af un-
derskuddet på statens finanser) plus afdrag på kort og lang gæld. Finansieringsbehovet kan 
dækkes (finansieres) ved at optage lån eller ved at trække på statens konto i Nationalbanken. 
Strategien for dækning af finansieringsbehovet fremgår af de halvårlige meddelelser i Stats-
gældspolitikken, der offentliggøres af Danmarks Nationalbank i juni og december. Meddelel-
serne kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside. 
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6.3 De offentlige udgifter 
 
Det samlede offentlige udgiftstryk er opgjort til ca. 56½ pct. af BNP i 2009-2011, mens udgif-
ternes andel af BNP er opgjort til 50-50½ pct. af BNP i 2006-2008, jf. tabel 6.3. Den markante 
stigning skyldes et højere offentligt forbrugstryk, højere overførselsudgifter samt en reduktion 
i BNP under den økonomiske krise.  
 
Fra 2011 til 2012 stiger udgiftstrykket yderligere med 1 pct.-point til 57¾ pct. af BNP, hvilket 
primært skal ses i sammenhæng med, at efterlønsudbetalingerne i 2012 øger de offentlige 
udgifter med godt 1 pct. af BNP. Derudover kan stigningen i udgiftstrykket tilskrives en for-
øgelse af de offentlige investeringer svarende til ¼ pct. af BNP. Reduktionen i udgiftstrykket 
fra 2012 til 2013 på 2 pct. af BNP skal primært ses i lyset af efterlønsudbetalingerne i 2012. 
Dertil kommer en normalisering af de offentlige investeringer og en moderat realvækst i det 
offentlige forbrug.  
 
 

Tabel 6.3 
De offentlige udgifters sammensætning 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct. af BNP   

Offentlige udgifter (udgiftstryk)1) 50,6 56,7 56,4 56,7 57,7 55,8 

Primære udgifter 48,8 54,5 54,3 54,6 55,9 54,0 

 - offentligt forbrug 26,5 29,8 29,1 28,6 28,7 28,4 

 - offentlige investeringer2) 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 1,9 

 - indkomstoverførsler 15,0 17,0 17,3 17,4 17,7 17,7 

 - subsidier 2,2 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 

 - øvrige primære udgifter 3,2 3,1 3,2 3,7 4,3 3,2 

Renteudgifter 1,8 2,2 2,1 2,1 1,8 1,8 

   

Memopost   

Offentligt forbrug (andel af konjunkturrenset BNP) 27,3 29,2 28,9 28,3 28,4 28,1 

                       

1)  Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. 
Danmarks Statistik henfører fx indtægter fra salg af varer og tjenester, der indgår i det offentlige for-
brug, til de offentlige indtægter, mens det samlede offentlige forbrug indgår på udgiftssiden i tabellen. 

2)  Offentlige nyinvesteringer, dvs. ekskl. nettokøb af bygninger mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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6.4 De offentlige indtægter 
 
Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks seneste opgørelse af skatteindtægterne udgør skat-
tetrykket 47,7 pct. af BNP i 2010 og 48,3 pct. af BNP i 2011.  
 
Skattetrykket skønnes at falde med 0,2 pct.-point i 2012. Udviklingen i skattetrykket over åre-
ne er særligt påvirket af provenuet fra pensionsafkastskatten. I 2012 udgør provenuet fra 
pensionsafkastskatten 1,2 pct. af BNP, hvilket er 0,9 pct.-point mindre end i 2011.  
 
BoligJobplan samt Aftale om senere tilbagetrækning fra maj 2011 reducerer skatteindtægter-
ne mv. gennem fradrag for lønudgift til boligvedligeholdelse mv. og ekstraordinært høje fra-
dragsberettigede pensionsindbetalinger som følge af udbetalingen af efterlønsbidrag i 2012. 
Begge dele bidrager til faldende skattetryk fra 2011 til 2012. Modsat bidrager Aftale om gen-
opretning af dansk økonomi fra maj 2010 til stigende skattetryk i 2011-13. Herudover bidra-
ger Aftaler om finansloven for 2012 til øget skattetryk ved blandt andet nedsættelse af loftet 
over indbetalinger til ratepensioner. Samlet skønnes skattetrykket at stige med 0,5 pct.-point i 
2013, således at skattetrykket ventes at udgøre 48,6 pct. jf. tabel 6.4.  
 
Udviklingen i skattetrykket er normalt ikke et velegnet mål for den økonomiske politiks bidrag 
til ændringer i skattebelastningen1. Det skyldes først og fremmest, at konjunkturudviklingen 
samt udsving i oliepriser, aktiekurser og renter mv. ofte vil medføre, at væksten i beskat-
ningsgrundlaget for en række skatter og afgifter afviger fra væksten i BNP. Det kan føre til 
betydelige udsving i skattetrykket fra år til år, selv om skatteregler og dermed skattebelast-
ningen er uændret. Det gælder ikke mindst i forhold til pensionsafkastskatten og (sel-
skabs)skatterne fra olie- og gasindvindingen i Nordsøen, men fx også i forhold til registre-
ringsafgift, moms og tinglysningsafgift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Provenuvirkninger af diskretionært besluttede ændringer i skatte- og afgiftsregler giver et mere retvisende bille-
de. 
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Tabel 6.4 
De offentlige indtægters sammensætning 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct. af BNP   

Offentlige indtægter 53,9 54,0 53,7 54,7 53,8 54,0 

Skattetryk 47,9 47,8 47,7 48,3 48,1 48,6 

- personskatter mv.1) 21,3 22,3 20,4 20,8 21,0 21,5 

- arbejdsmarkedsbidrag 4,6 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 

- selskabsskatter 3,3 2,3 2,7 2,8 3,1 3,2 

- pensionsafkastbeskatning 0,5 0,5 2,1 2,1 1,2 1,0 

- moms 10,1 10,1 9,9 10,0 10,1 10,1 

- øvrige indirekte skatter 7,2 6,8 7,0 7,0 7,2 7,4 

- øvrige skatter2) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 

Renteindtægter3) 1,9 2,0 1,7 1,8 1,6 1,7 

Øvrige indtægter4) 4,1 4,1 4,3 4,7 4,0 3,7 

        

Memopost        

Nordsø-indtægter5) 2,1 1,2 1,5 1,7 1,5 1,2 

                       

1)  Personskatter mv. indeholder indkomstskat, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger,  
bo- og gaveafgift samt andre personlige skatter. 

2)  Øvrige skatter indeholder bidrag til sociale ordninger (a-kassebidrag, efterlønsbidrag). 
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 bruttorestindkomst og bidrag til tjenestemandspensioner. Endvidere indgår statens indtægter fra 
overskudsdeling og statsdeltagelse i forbindelse med olie- og gasindvinding i Nordsøen.   

5)  De samlede Nordsø-indtægter udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, olie-
rørledningsafgift og overskudsdeling. Nordsø-indtægterne indgår i selskabsskat, afgifter og indirekte 
skatter samt øvrige indtægter. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
 
Udviklingen fra 2009 til 2010 er et oplagt eksempel herpå. Det opgjorte skattetryk i 2010 er 
stort set uændret i forhold til 2009, selv om skatten blev sænket i 2010 med Forårspakke 2.0. 
Det afspejler netop, at grundlaget for pensionsafkastskatten steg kraftigt, jf. tabel 6.5.  
 
Faldet i skattetrykket på 0,2 pct.-point i 2012 afspejler et kraftigt fald i indtægterne fra pensi-
onsafkastskat, mens genopretningsaftalen og indfasning af finansieringselementer i Forårs-
pakke 2.0 samt forventede merindtægter fra personskatterne som følge af Aftaler om finans-
loven for 2012 trækker i modsat retning. I 2013 ventes en stigning i skattetrykket på 0,5 pct.-
point som følge af Aftaler om finansloven for 2012. 
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Tabel 6.5 
Ændring i skattetrykket 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct. af BNP   

Skattetryk 47,9 47,8 47,7 48,3 48,1 48,6 

Ændring i skattetryk -1,2 -0,1 -0,1 0,5 -0,2 0,5 

        

Heraf:        

- personskatter mv. -0,3 1,0 -1,9 0,4 0,2 0,5 

- arbejdsmarkedsbidrag 0,1 0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0 

- selskabsskatter -0,5 -1,0 0,4 0,1 0,3 0,1 

- pensionsafkastbeskatning 0,3 0,0 1,6 0,0 -0,9 -0,2 

- moms -0,3 0,1 -0,3 0,2 0,1 -0,1 

- øvrige indirekte skatter -0,4 -0,4 0,2 0,0 0,1 0,2 

- øvrige skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

                       

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Samlet set medfører skattepolitikken en stigning i skatter og afgifter på omkring 30½ mia. kr. 
fra 2010 til 2013 fordelt med ca. 6 mia. kr. i 2011, 9¾ mia. kr. i 2012 og 15 mia. kr. i 2013.  
 
Af disse merindtægter følger knap 12½ mia. kr. af genopretningsaftalen, navnlig i kraft af fast-
frysningen af beløbsgrænserne i skattelovgivningen. Derudover indgår øvrige diskretionære 
skattestigninger på 18¼ mia. kr. fra 2010 til 2013. Det vedrører hovedsageligt den gradvise 
indfasning af finansieringselementerne i Forårspakke 2.0 og Serviceeftersyn af Forårspakke 
2.0. samt finansieringselementerne i Aftaler om finansloven for 2012, der for 2012 og 2013 
indebærer skatte- og afgiftsstigninger på i alt 8¾ mia. kr. (inkl. tidsforskydning) som følge af 
de aftalte skatte- og afgiftsforhøjelser, der svarer til et varigt provenu på ca. 5 mia. kr. efter 
tilbageløb og virkninger på grænsehandel. 
 

6.4.1 Personskatter  
Personskatternes bidrag til skattetrykket skønnes isoleret set at forøges med 1,1 pct.-point 
fra 2010 til 2013, hvilket blandt andet skal ses i lyset af Aftaler om finansloven for 2012 og Af-
tale om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010. I modsat retning trækker indkomstskat-
tenedsættelserne som følge af Forårspakke 2.0, virkningen af Aftale om senere tilbagetræk-
ning fra maj 2011 og BoligJobplan. 
 
Med Aftale om senere tilbagetrækning er husholdningernes disponible indkomster øget med 
skønsmæssigt omkring 17½ mia. kr. i 2012. Aftalen forudsættes at øge indbetalingerne til 
pensionsopsparing med knap 11 mia. kr. Derudover forventes efterlønsindbetalingerne redu-
ceret med omkring 1 mia. kr. i 2012 og 2 mia. kr. i 2013, som afspejles i lavere ligningsmæs-
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sige fradrag. Samlet set indebærer tilbagetrækningsaftalen skønsmæssigt, at personskatter-
ne reduceres med knap 0,2 pct. af BNP i 2012.  
 
Personskattenedsættelserne i Forårspakke 2.0 øger husholdningernes disponible indkom-
ster. Den disponible indkomst forventes løftet med omkring 23 mia. kr. årligt i 2010-13 i for-
hold til 2009-regler. Købekraften af husholdningernes indkomster påvirkes desuden af æn-
dringer i afgiftstrykket.  
 
Med Aftale om genopretning af dansk økonomi suspenderes den automatiske regulering af 
beløbsgrænser i skattelovgivningen i 2011-13, og der indføres et loft over fradrag for faglige 
kontingenter på 3.000 kr. Desuden udskydes forhøjelsen af topskattegrænsen i 2011, der 
indgår i Forårspakke 2.0, i tre år til 2014.  
 
Med BoligJobplan blev indført et fradrag i skatten for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i 
hjemmet. Ordningen er gældende fra den 1. juni 2011 til og med 20122. Oprindeligt var ord-
ningen en forsøgsordning gældende frem til udgangen af 2013. Det indgår i Aftaler om fi-
nansloven for 2012, at forsøgsordningen indebærer en reduktion i skatteindtægterne på 1,45 
og 2,75 mia. kr. i henholdsvis 2011 og 2012. Når der tages højde for afledte virkninger på ar-
bejdsudbud samt tilbageløb, svarer det til 900 mio. kr. i 2011 og 1¾ mia. kr. i 2012. 
 
Med Aftaler om finansloven for 2012 afskaffes multimedieskatten, som erstattes af beskat-
ning af fri telefon. Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer afskaffes, og 
skattebegunstigelser for medarbejderaktier ophæves. Desuden sænkes loftet over indbeta-
linger til ratepensioner til 50.000 kr. i 2012 og 2013. Fra 2014 ændres loftet til 55.000 kr. 
Samlet set indebærer Aftaler om finansloven for 2012 skønsmæssigt, at personskatterne 
øges med knap 3 mia. kr. i 2012 og 2013. 
 

6.4.2 Selskabsskat og statens indtægter fra Nordsøen 
Indtægterne fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen forventes at udgøre knap 29 mia. kr. i 
2012 (1,6 pct. af BNP) og godt 25 mia. kr. i 2013 (1,3 pct. af BNP). I 2011 udgjorde indtæg-
terne knap 31 mia. kr. (1,7 pct. af BNP). De samlede Nordsø-indtægter består af selskabs-
skat af kulbrintevirksomhed, kulbrinteskat, olierørledningsafgift, overskudsdeling og fra 2012 
udbytte fra Nordsø-fonden. 
 
Udviklingen i statens indtægter fra Nordsøen er i høj grad påvirket af ændringer i produktio-
nen samt af ændringer i olieprisen (opgjort i kroner). I 2012 og 2013 betyder en forventet hø-
jere oliepris end i 2011 (opgjort i kroner) således, at statens indtægter påvirkes positivt. I 
modsat retning trækker et forventet fald i gasproduktionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Med finansloven for 2012 bliver ordningen fra 2013 omlagt til en ny grøn støtteordning til renovering af boli-
ger. 
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Statens indtægter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen er særdeles følsomme over for 
ændringer i olieprisen. Falder olieprisen med 10 dollar pr. tønde, betyder det (for uændret 
dollarkurs) et umiddelbart mindreprovenu for staten på godt 3 mia. kr. (beregningen af Nord-
sø-indtægterne tager i 2012 udgangspunkt i en gennemsnitlig oliepris pr. tønde på ca. 118 
dollar samt en gennemsnitlig valutakurs på 5,65 kroner pr. dollar). Det varige provenutab ved 
et permanent fald i olieprisen er dog væsentligt mindre, da olie- og gasreserverne efterhån-
den udtømmes.  
 
Provenuet fra selskabsskatten (ekskl. selskabsskat af kulbrintevirksomhed) skønnes med be-
tydelig usikkerhed til 35 mia. kr. (1,9 pct. af BNP) i 2012 og knap 39 mia. kr. (2,1 pct. af BNP) 
i 2013. Provenuet fra selskabsskatten (ekskl. selskabsskat af kulbrintevirksomhed) har i peri-
oden fra 1998 til 2007, hvor blandt andet den selskabsskattepligtige indkomst i den finansiel-
le sektor var relativt høj, udgjort i gennemsnit ca. 2,7 pct. af BNP. En væsentlig årsag til, at 
provenuet fra selskabsskatten i 2012 og 2013 ventes at blive lavere end i perioden 1998-
2007, er, at den selskabsskattepligtige indkomst i den finansielle sektor fortsat forventes at 
være lav (om end stigende), herunder som følge af at finanssektorens hensættelser og tab 
stadig er betydelige. 
 
I 2012 betyder en ny mulighed for selskaberne for at få udbetalt negativ selskabsskat af den 
del af deres underskud, der skyldes forsknings- og udviklingsaktiviteter, at provenuet fra sel-
skabsskatten isoleret set reduceres med knap 200 mio. kr. 
 
I 2013 medfører en begrænsning af virksomhedernes mulighed for at fremføre underskud, at 
provenuet fra selskabsskatten isoleret set øges med i størrelsesordenen 700 mio. kr.  
 

6.4.3 Pensionsafkastskat 
Provenuet fra pensionsafkastskatten varierer 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 lager-
princippet3. 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.  
 
Udsvingene i indtægterne fra pensionsafkastskatten har kun lille realøkonomisk betydning, 
og grundlæggende er der væsentlig større sikkerhed om det gennemsnitlige provenu over en 
årrække end om provenuet i enkelt år. 
 
 

3 En omlægning af beskatningen af pensionsafkast fra institut- til individniveau (pensionsskatteomlægningen er 
beskrevet i Økonomisk Redegørelse, februar 2008, boks 5.2) medfører blandt andet, at der i år med negativt brutto-
afkast på institutniveau stadig skal betales pensionsafkastskat for de individuelle konti, der måtte have et positivt 
afkast. Derudover er en stor del af pensionsmarkedet dækket af kontrakter, der garanterer den enkelte pensions-
opsparer et minimumsafkast i de enkelte år. I praksis betyder det, at institutterne overfører penge fra en reserve 
til den enkelte pensionsopsparers konto. Der betales pensionsafkastskat af denne overførsel (instituttet har dog 
allerede indbetalt pensionsafkastskat af de midler, der på et givet tidspunkt er overført til reservekontoen. Denne 
skat kan instituttet trække fra fremtidige overførsler til reservekontoen, hvorfor den negative fremførte skat for-
øges tilsvarende). Endelig er der en del pensions- og livsforsikringsselskaber, der erfaringsmæssigt har et positivt 
afkast i år, hvor det samlede bruttoafkast i branchen er negativt. Samlet betyder det, at provenuet af pensionsaf-
kastskatten forventes at være positivt, også i år hvor det gennemsnitlige afkast i pensionsmarkedet er negativt. 
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I december skønnedes det, at provenuet fra pensionsafkastskatten i 2011 ville udgøre ca. 12 
mia. kr. Selskabernes endelige frist for indbetaling af pensionsafkastskat vedrørende 2011 er 
31. maj 2012. Det forventes, at skattebetalingen vil udgøre godt 37 mia. kr. De højere ind-
tægter fra pensionsafkastskatten i 2011 skyldes primært, at de faktiske renter ultimo 2011 var 
lavere end skønnet i december. Det har medført et betydeligt større afkast i 2011 af obligati-
oner og rentederivater end ventet4. Derudover steg afkastet af aktierne efter decembervurde-
ringens afslutning, således at penge- og pensionsinstitutternes tab på aktier blev mindre end 
ventet. Det skønnede provenu af pensionsafkastskatten er således meget følsomt over for 
forskelle mellem de skønnede og de faktiske renteændringer over året og over for forskelle 
mellem det skønnede normalafkast på aktier for den resterende del af året og det faktiske af-
kast.  
 
I 2012 skønnes provenuet fra pensionsafkastskatten til knap 23 mia. kr., hvilket er en mar-
kant opjustering på godt 17 mia. kr. i forhold til vurderingen i december. Det skyldes fortrins-
vis et højere forventet afkast på pensionsinstitutternes aktieportefølje som følge af en betyde-
lig kursstigning år til dato, jf. boks 6.1. Herudover betyder ændrede skøn for renterne gennem 
2012, at det forventede kurstab på derivater er nedjusteret. Endelig medfører et stort afkast 
af obligationer og derivater i 2011, at selskabernes beholdning af negativ fremført skat i 2012 
er mindre end forventet i december. 
 
Isoleret set bidrager det forventede fald i indtægterne fra pensionsafkastskatten fra 2011 til 
2012 til et fald i skattetrykket på knap 1 pct.-point. 
 
I 2013 forventes statens indtægter fra pensionsafkastskatten at udgøre knap 19 mia. kr., hvil-
ket er en opjustering med godt 8 mia. kr. siden december. Årsagen hertil er primært, at afka-
stet af obligationer og derivater skønnes at være markant større end forventet i december, 
hvilket følger af en mindre forventet stigning i renterne gennem året. Herudover medfører det 
store afkast af pensionsinstitutternes samlede portefølje i 2011 og det større forventede af-
kast i 2012 dels, at selskabernes beholdning af negativ fremført skat i 2013 er lavere end for-
ventet i december, og dels at den samlede formue er større. Begge dele trækker i retning af 
et større provenu af pensionsafkastskatten. 
 
I skønnene for 2012 og 2013 er blandt andet indregnet et forventet fald i indbetalingerne til 
pensionsopsparing på godt 5 mia. kr. som følge af sænkningen af loftet over fradragsberetti-
gede indbetalinger til ratepensioner og en stigning i satsen for pensionsafkastskatten fra 15 
pct. til 15,3 pct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Isoleret set medfører en generel stigning i renteniveauet på 1 pct.-point et fald i provenuet fra pensionsafkast-
skatten på i størrelsesordenen 20 mia. kr.  
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Boks 6.1 
Beregning af provenuet fra pensionsafkastskatten 

Vurderingen af provenuet af pensionsafkastskatten tager udgangspunkt i pensionsformuen ultimo året før, 

herunder sammensætningen af aktiver og den geografiske fordeling af aktiverne i pensionsformuerne. Af-

kastet i et normalår forudsættes at være 5 pct. for obligationer og 7 pct. for aktier. I skønnet for det indevæ-

rende år tages der udgangspunkt i aktiekurserne for året til dato, og der forudsættes derefter et normal-

afkast for den resterende del af året. Skønnet for renteudviklingen i den resterende del af året lægges til 

grund for skønnet for udviklingen i obligationskurserne. På baggrund heraf beregnes skønnet for værdien af 

selskabernes aktiver ultimo året og bruttoafkastet for året. I de øvrige år forudsættes, at aktiernes bruttoaf-

kast er som i et normalår. Pensionsafkastprovenuet beregnes således som skønnet for bruttoafkastet korri-

geret for afkastet på visse pensionsopsparinger foretaget frem til 1982 (der er fritaget for pensionsafkastbe-

skatning) ganget med den aktuelle skattesats. Endelig korrigeres der for fremført negativ skat. 

 

 

6.4.4 Afgifter 
Ud over momsprovenuet, som udgør ca. 10 pct. af BNP, består afgifterne primært af punktaf-
gifter (ca. 4 pct. af BNP) i form af blandt andet energi- og miljøafgifter og afgifter af nydel-
sesmidler, cigaretter og spiritus. Hertil kommer registrerings- og vægtafgift på biler, der udgør 
i størrelsesordenen 1½ pct. af BNP. 
 
Indtægterne fra moms og afgifter i 2011 er opjusteret siden decembervurderingen. Det skyl-
des primært højere momsprovenu som følge af et højere privatforbrug. I modsat retning 
trækker blandt andet lavere provenu fra registreringsafgiften.  
 
Forventningerne til privatforbruget er også opjusteret for 2012. Derudover er det i forbindelse 
med finansloven for 2012 aftalt at øge afgifterne på blandt andet øl, vin, sodavand og choko-
lade i 2012. Aftalen omfatter også indeksering af afgifter i 2012 og 2013, der ikke i forvejen er 
indekserede eller er værdibaserede. Det vedrører vægtafgift og grøn ejerafgift af biler, vand-
afgift og forskellige forbrugsafgifter. De aftalte afgiftsstigninger svarer isoleret set til et mer-
provenu på ca. 2 mia. kr. i 2012 og i alt ca. 4 mia. kr. i 2013. 
 
Stigningen i merprovenuet fra 2012 til 2013 skyldes primært, at det er aftalt at udvide grund-
laget for afgiften på sukkerholdige fødevarer og at indføre en reklameafgift (til finansiering af 
den supplerende grønne check) og en arbejdsskadeafgift. Hertil kommer, at afgiften på luft-
forurening (NOx) øges med ca. 20 kr. pr. kg. fra 1. juli 2012, som forventes at indbringe et 
merprovenu på godt ¼ mia. kr. i 2012 og godt ½ mia. kr. i 2013.  
 
I slutningen af februar 2012 blev reglerne for beregningen af registreringsafgift ændret for at 
imødegå den stigende brug af de såkaldte mindstebeskatningspriser. Hermed bliver afgiften 
for demonstrationsbiler og leasingbiler beregnet på samme måde som biler, der sælges til 
den endelige bruger. De ændrede regler forventes at medføre et varigt merprovenu på 1 mia. 
kr. årligt. 
 
I Forårspakke 2.0 og Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0 blev der aftalt afgiftsforhøjelser, og 
samtidig har privatforbruget rettet sig lidt igen efter faldet i 2009. Samlet set er provenuet fra 



Kapitel 6 Offentlige finanser og finanspolitik

 

Økonomisk Redegørelse · Maj 2012 170 

punktafgifterne øget, så det i 2012 forventes at udgøre en lidt højere andel af BNP end i 
2008.  
 
Afgiftsforhøjelserne i Forårspakke 2.0 og Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0 bidrager isoleret 
set til, at skattetrykket forøges med 0,4 pct.-point i 2010 og 0,5 pct.-point i 2011. Hertil kom-
mer afgiftsforhøjelserne i medfør af Aftaler om Finansloven for 2012, og den samlede effekt 
udgør 0,6 pct.-point i 2012 og 0,7 pct.-point i 2013.  
 
 

6.5 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
 
Finanspolitikkens umiddelbare virkning på den økonomiske aktivitet angives med udgangs-
punkt i den etårige finanseffekt. En positiv finanseffekt indikerer, at finanspolitikken medvirker 
til at øge den økonomiske aktivitet, dvs. en finanspolitisk lempelse i det pågældende år. En 
negativ finanseffekt angiver en finanspolitisk afdæmpning af økonomien, dvs. en stramning af 
finanspolitikken. Finanseffekten indregner ikke bidrag fra en række planlagte investeringer af-
ledt af energiaftalen, renovering af almene boliger samt infrastrukturprojekter mv., der i natio-
nalregnskabet registreres som private investeringer, jf. kapitel 1. 
 
 

Tabel 6.6 
Etårig finanseffekt, 2007-13 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktivitetsvirkning, pct. af BNP   

Udgifter i alt 0,1 0,0 0,9 0,2 -0,4 0,5 -0,4 

Indtægter i alt 0,0 0,0 0,2 0,3 -0,1 0,11) -0,4 

Finanseffekt, i alt 0,1 0,0 1,1 0,5 -0,5 0,5 -0,8 

SP-udbetalinger 0,3 0,0 -0,2 - - 

  

1) Inklusive udbetalinger af efterlønsbidrag. 
Kilde: Egne beregninger. 

 
Finanseffekten er opgjort til -0,5 pct. af BNP i 2011, jf. tabel 6.6. Den finanspolitiske stram-
ning i 2011 følger primært af konsolideringen af den offentlige økonomi, herunder en negativ 
vækst i det offentlige forbrug på 1,0 pct. samt skattestigninger i medfør af genopretningsafta-
len og Forårspakke 2.0. I forhold til decembervurderingen er finanseffekten for 2011 nedju-
steret fra -0,2 til -0,5 pct. af BNP. Det skal ses i lyset af en lavere realvækst i det offentlige 
forbrug, idet denne som nævnt aktuelt er opgjort til -1,0 pct. mod decemberskønnet på -0,1 
pct.  
 
Finanseffekten skønnes til 0,5 pct. af BNP i 2012. Den finanspolitiske lempelse i 2012 skal 
navnlig ses i sammenhæng med fremrykninger af offentlige investeringer i kickstarten, en 
skønnet realvækst i det offentlige forbrug på 1,3 pct. samt efterlønsudbetalingerne. Afledt af 
det lavere niveau for forbrugsudgifterne i 2011 er realvæksten i det offentlige forbrug i 2012 
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opjusteret fra 0,6 pct. i decembervurderingen til 1,3 pct., idet det offentlige forbrug i 2012 er 
baseret på budgetterne, hvilket også var forudsætningen i decembervurderingen. Det øger 
isoleret set finanseffekten, mens en nedjustering af de offentlige investeringer med 3 mia. kr. 
i 2012 (nominelt) dæmper aktivitetsvirkningen. Samlet set er finanseffekten for 2012 opjuste-
ret med 0,1 pct. af BNP siden december.  
 
Finanspolitikken for 2013 fastlægges i forbindelse med de kommende aftaler om kommuner 
og regioners økonomi og finansloven for 2013 mv. Finanspolitikken i 2013 er således baseret 
på beregningstekniske antagelser med afsæt i finansloven for 2012 mv.  
 
Den etårige finanseffekt i 2013 skønnes således med udgangspunkt i finansloven for 2012 
samt skatte- og afgiftsstigninger i Forårspakke 2.0 og genopretningsaftalen til -0,8 pct. (inkl. 
bortfaldet af efterlønsudbetalinger fra 2012). Omvendt øger de private investeringer i kickstar-
ten isoleret set aktiviteten med 0,2 pct. Den boligaftale, som blev indgået i maj 2012, skønnes 
at øge aktiviteten med 0,1 pct. i forhold til konjunkturgrundlaget.  
 
Aktiviteten understøttes også af høj investeringsaktivitet i forbindelse med byggeriet af Metro- 
Cityringen og Femern Bælt-forbindelsen, der registreres som private investeringer og derfor 
ikke indregnes som en del af finanspolitikken. Derudover skønnes de flerårige afledte virk-
ninger af finanspolitikken i 2012 at bidrage til aktivitetsniveauet i 2013. 
 
Finanspolitikken i årene 2009-2012 skønnes samlet set at øge aktivitetsniveauet med godt 2 
pct. af BNP i 2012 og godt 1½ pct. af BNP i 2013, jf. tabel 6.7. Det skal ses i lyset af de fi-
nanspolitiske lempelser i 2009 og 2010 samt 2012. Dertil kommer, at SP-udbetalingerne i 
2009 skønnes at øge aktivitetsniveauet med 0,2 pct. af BNP i 2012 og 0,1 pct. af BNP i 2013. 
Den samlede virkning af finanspolitikken og SP-udbetalingerne skønnes dermed til knap 2½ 
pct. af BNP i 2012 og 1¾ pct. af BNP i 2013.  
 
 
 
 
 

Tabel 6.7 
Aktivitetsvirkning af den økonomiske politik fra og med 2009, pct. af BNP 

2009 2010 2011 2012 2013 

BNP-niveau   

Flerårig finanseffekt inkl. efterlønsudbetaling  1,1 1,8 1,6 2,2 1,6 

SP-udbetalinger 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 

Finanspolitik fra og med 2009 og SP mv.  1,4 2,2 1,9 2,4 1,8 

    

Anm.: De flerårige effekter er opgjort som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken mv. fra og med 2009.  
Kilde: Egne beregninger. 

 
Der er også fortsat positive virkninger på BNP og beskæftigelse fra det rekordlave renteni-
veau, som isoleret set indebærer opretholdelse af i størrelsesordenen 45.000 job i 2013, 
jf. kapitel 1. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik, herunder finansloven for 2012, af-
talen om en budgetlov og senest fremlæggelsen af regeringens 2020-plan, bidrager til at 
fastholde tilliden til den økonomiske politik.  
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6.6 Den strukturelle offentlige saldo 
 
Den strukturelle saldo er et beregnet mål for den underliggende stilling på de offentlige finan-
ser. Beregningen foretages ved, at den faktiske offentlige saldo korrigeres for de udsving, der 
vurderes at følge af konjunkturerne samt andre midlertidige forhold, herunder de ofte store 
udsving i skatteindtægterne fra Nordsøen og pensionsafkastskatten, der følger af udsving i 
oliepriser, renter og aktiekurser. Beregningen er forbundet med usikkerhed.  
 
Konjunkturernes bidrag til de offentlige finanser beregnes med udgangspunkt i forskellen 
mellem den faktiske beskæftigelse og den strukturelle beskæftigelse, dvs. det såkaldte be-
skæftigelsesgab. Desuden indgår outputgabet i beregningen, idet nogle offentlige indtægts-
poster afhænger mere af produktionen end af beskæftigelsen, jf. Økonomisk Redegørelse, 
august 2009. I forbindelse med en højkonjunktur, hvor beskæftigelsen er høj og ledigheden 
lav, overstiger den faktiske saldo sædvanligvis den strukturelle saldo. Når konjunkturerne er 
dårlige, er den faktiske saldo omvendt lavere end den strukturelle saldo. 
 
Både beskæftigelse og produktion ventes at være lavere end de ”konjunkturrensede” eller 
strukturelle niveauer i 2012 og 2013, jf. figur 6.3 og 6.4. Det betyder, at konjunktursituationen 
bidrager til at svække de offentlige finanser i disse år.  
 
 

Figur 6.3  
Outputgab og beskæftigelsesgab 
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Figur 6.4  
Faktisk og strukturel saldo 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 
På baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse af de offentlige finanser i 2010-11 skønnes et 
strukturelt underskud på 1½ pct. af BNP i 2010 og ½ pct. af BNP i 2011. Dermed konsolide-
res de offentlige finanser med ca. 1 pct. af BNP i 2011. Det skønnede strukturelle underskud i 
2011 er ca. 0,3 pct. af BNP mindre end skønnet i december. Forbedringen i forhold til de-
cemberskønnet skal primært ses i sammenhæng med Danmarks Statistiks foreløbige opgø-
relse af de offentlige finanser i 2011, der blandt andet indebærer lavere udgifter til offentligt 
forbrug og offentlige investeringer end skønnet i december.  
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Konsolideringen af de offentlige finanser fra 2010 til 2013 bidrager til at styrke den strukturel-
le saldo, så der i 2013 er strukturel balance mellem de offentlige udgifter og indtægter. De fi-
nanspolitiske stramninger i blandt andet genopretningsaftalen, finansieringstiltagene i For-
årspakke 2.0 samt i Aftaler om finansloven for 2012 bidrager til at konsolidere de offentlige fi-
nanser med i alt ca. 2½ pct. af BNP i 2011-2013. Omvendt trækker en række andre faktorer i 
modsat retning og svækker strukturelt de offentlige finanser med ca. 1 pct. af BNP fra 2010 til 
2013 – herunder aftagende indtægter fra Nordsøen som følge af faldende olie- og gaspro-
duktion og ændret befolkningssammensætning i retning af flere pensionister i forhold til antal 
personer i arbejdsstyrken.  
 
Fra 2010 til 2013 vurderes den strukturelle saldo dermed samlet set at blive forbedret med 
ca. 1½ pct. af BNP samtidig med, at det faktiske underskud reduceres til 1,7 pct. af BNP i 
2013, jf. figur 6.4. Dermed er finanspolitikken på linje med EU-henstillingen, der indebærer, at 
Danmark skal starte konsolideringen i 2011, forbedre struktursaldoen med 1½ pct. af BNP fra 
2010 til 2013 og bringe det faktiske underskud under 3 pct. af BNP senest i 2013.  
 
Skønnene for den strukturelle saldo i 2010-13 er på linje med skønnene i Danmarks Konver-
gensprogram 2012 og 2020-planen Danmark i arbejde, jf. tabel 6.8. De opdaterede skøn for 
konjunkturgabet og de offentlige finanser medfører kun marginale ændringer i 2011 og 2012 
og uændret strukturel saldo i 2013. 
 
 

Tabel 6.8 
Skøn for den strukturelle saldo, 2010-13 

 2010 2011 2012 2013 

Pct. af BNP  

Økonomisk Redegørelse, maj 2012 -1,5 -0,5 -0,8 0,0 

Danmarks Konvergensprogram 2012 -1,5 -0,4 -0,9 0,0 
 

Kilde: Egne beregninger. 

 

6.6.1 Strukturel versus faktisk offentlig saldo 
Beregningen af den strukturelle saldo tager som nævnt udgangspunkt i den faktiske saldo, 
der i første omgang renses for konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser ved hjælp 
af beskæftigelses- og outputgabet, jf. tabel 6.9 (række 2). Dernæst korrigeres for en række 
øvrige midlertidige bidrag til de offentlige finanser, som i større eller mindre grad er knyttet til 
konjunkturbevægelserne. De øvrige korrektioner omfatter blandt andet indtægterne fra pen-
sionsafkastskat, selskabsskat og registreringsafgift samt olie- og gasproduktionen i Nordsø-
en.  
 
De korrektioner, der foretages for midlertidige forhold – herunder udsving i de særlige ind-
tægtsposter – er illustreret i figur 6.5-6.10. Figurerne viser de faktiske indtægter (netto) og de 
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beregnede strukturelle/trendmæssige niveauer for disse poster. Det strukturelle niveau indgår 
i den strukturelle saldo5.   
 

Tabel 6.9 
Fra faktisk til strukturel offentlig saldo 

Pct. af BNP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Faktisk saldo 3,3 -2,7 -2,7 -1,9 -3,8 -1,7 

Heraf bidrag til den faktiske saldo fra:   

2. Konjunkturgab 1,3 -1,1 -1,5 -1,7 -1,7 -1,6 

3. Selskabsskat1) -0,2 -0,6 -0,4 -0,5 -0,3 -0,2 

4. Registreringsafgift -0,1 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 

5. Pensionsafkastskat -0,4 -0,5 1,1 1,0 0,1 -0,2 

6. Nordsø-indtægter 0,4 -0,4 0,0 0,4 0,4 0,2 

7. Nettorentebetalinger 0,4 0,1 -0,2 -0,2 0,1 0,1 

8. Specielle poster2) -0,4 0,7 0,2 -0,1 -1,3 0,0 

9. Strukturel saldo (1-2-3-4-5-6-7-8) 2,2 -0,5 -1,5 -0,5 -0,8 0,0 

                            

Anm.: Engangsudbetalingen af indbetalte efterlønsbidrag i 2012 indgår ikke som en svækkelse af den struk-
turelle saldo. 

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

til udlandet. Der er taget særskilt højde for kapitaloverførslerne i 2008 og 2010 vedrørende pensi-
onsafkastskatten, således at disse ikke indgår i den strukturelle saldo. I 2009-2010 korrigeres for net-
tovirkningen på den offentlige saldo af den fremrykning af provenu, der netto skønnes at følge af 
udbetalinger af SP-midler og ændrede pensionsindbetalinger i øvrigt i forbindelse med skatterefor-
men (netto knap 14 mia. kr. i 2009 og ca. 3 mia. kr. i 2010). Der er korrigeret for virkningen af udbe-
talingen af efterlønsbidrag på skønsmæssigt 21½ mia. kr. i 2012. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Beregningerne af den strukturelle saldo tager udgangspunkt i et skønnet normalniveau for selskabsskatten 
(ekskl. kulbrinteskat og selskabsskat fra Nordsø-aktiviteterne) på 2,2 pct. af BNP. Det skønnede normalniveau 
for pensionsafkastskatten er i størrelsesordenen 1-1,1 pct. af BNP i perioden 2010-2013. Det strukturelle niveau 
for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er baseret på det forudsatte niveau i 2020-planen Danmark i arbejde juste-
ret for holdbarhedsvirkningen af ændringer i de fremtidige provenuer, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2008.  
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Figur 6.5  
Pensionsafkastskat 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Faktisk Strukturelt

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

Figur 6.6  
Nordsø-indtægter 
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Figur 6.7  
Øvrig selskabsskat 
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Figur 6.8  
Nettorenter 
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Figur 6.9 
Specielle budgetposter  
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Figur 6.10 
Faktisk, konjunkturrenset og strukturel saldo 
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Kilde: ADAM og egne beregninger.  
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Indtægterne fra registreringsafgift ventes i 2012-13 at ligge omkring 0,3 pct. af BNP under det 
strukturelle niveau, jf. tabel 6.9. Indtægterne fra selskabsskat ventes ligeledes at være lavere 
end det strukturelle niveau både i 2012 og 2013. 
 
Efter det ekstraordinært høje provenu i 2010-11 skønnes indtægterne fra pensionsafkastskat-
ten at ligge omkring det strukturelle niveau i 2012 og under det beregnede normalniveau i 
2013. Det afspejler blandt andet udsigten til en vis opgang i renten fra det nuværende lave 
niveau. Det skønnede provenu fra Nordsøen i 2012-13 er højere end det forudsatte struktu-
relle niveau for Nordsø-indtægterne. Det beregnede strukturelle provenu fra Nordsøen er af-
tagende, blandt andet som følge af aftagende olie- og gasproduktion i Nordsøen6. 
 

6.6.2 År til år ændring i den strukturelle saldo 
Niveauet for den strukturelle saldo i et enkelt år og ændringen i den strukturelle saldo fra år 
til år er behæftet med usikkerhed og skal fortolkes med nogen forsigtighed. 
 
Fra 2010 til 2013 reduceres det beregnede strukturelle underskud med 1½ pct. af BNP, jf. 
tabel 6.10, som viser en skønsmæssig dekomponering af ændringen i den strukturelle saldo 
fra år til år.  
 
Forbedringen af den strukturelle saldo fra 2010 til 2013 afspejler navnlig finanspolitikken, der 
målt ved de direkte provenuer bidrager til en forbedring af de offentlige finanser med knap 2½ 
pct. af BNP. Bidraget til styrkelsen af de offentlige finanser i 2011-13 afspejler blandt andet 
initiativerne i genopretningsaftalen med efterfølgende ændringer i blandt andet finansloven 
for 2012. Desuden er forudsat en afdæmpet stigning i den offentlige forbrugsdeflator i 2011-
13, der blandt andet følger af aftagende private lønstigninger i sammenhæng med regule-
ringsordningen.  
 
Lavere indtægter fra Nordsøen som følge af faldende olie- og gasproduktion trækker under-
liggende ned i den strukturelle saldo fra 2010 til 2013. Desuden er den skønnede strukturelle 
produktivitetsvækst i 2011 og 2012 lavere end den forudsatte produktivitetsvækst på 1½ pct., 
der ligger til grund for vurderingen af de direkte provenuvirkninger af finanspolitikken. Den re-
lativt lave fremgang i produktionspotentialet i disse år bidrager til, at den strukturelle saldo ik-
ke styrkes i samme takt, som de opgjorte stramninger af finanspolitikken ellers ville tilsige7. 
Dertil kommer, at blandt andet ændringer i efterspørgselssammensætningen, forskydninger i 
pensionsind- og udbetalinger samt husholdningernes nettokapitalindkomster mv. kan påvirke 
den opgjorte udvikling i den strukturelle saldo. 
 
 
 
 
 
 

6 Det trendmæssige niveau for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er beregnet som det strukturelle niveau i 
Danmark i arbejde, korrigeret for den varige virkning af ændringen i de nuværende og fremtidige provenuer. Den 
varige virkning af de opdaterede provenuskøn er nedjusteret en smule i forhold til 2020-forløbet, og det struktu-
relle niveau er dermed 0,04 pct. af BNP lavere i 2011-13. Det strukturelle niveau for indtægterne fra registrerings-
afgiften er opgjort som et historisk gennemsnit for provenuet i 1980-2011, svarende til ca. 1,2 pct. af BNP.  
7 For en given offentlig saldo og realvækst i BNP indebærer et lavere skøn for den potentielle BNP-vækst, at det 
negative outputgab indsnævres, hvilket indebærer, at en større del af en given forbedring af den offentlige saldo 
fremstår som konjunkturbetinget og en mindre del som en strukturel forbedring. 
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Tabel 6.10 
År til år ændring i den strukturelle offentlige saldo 

Pct. af BNP 2010 2011 2012 2013 2011-13 

Strukturel saldo -1,5 -0,5 -0,8 0,0  

Ændring i strukturel saldo 1,0 -0,3 0,8 1,5 

  

Bidrag til ændring:  

Provenuer fra finanspolitikken1) 1,0 0,0 1,4 2,4 

Strukturel beskæftigelse 0,1 0,1 0,0 0,2 

Pensionsafkastskat 0,1 0,1 0,0 0,2 

Nordsø-indtægter -0,1 -0,2 0,0 -0,3 

Nettorentebetalinger 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specielle poster2) -0,1 -0,1 0,0 -0,2 

Strukturel produktivitetsvækst -0,3 -0,2 -0,1 -0,5 

Andre forhold 0,3 0,0 -0,5 -0,3 

                                   

1) Baseret på de direkte provenuer til finanseffektberegningen, dog er de skattepligtige overførsler her 
opgjort efter skat.  

2) De specielle poster indeholder diverse drifts- og kapitaloverførsler (netto), herunder blandt andet of-
fentlige overførsler til udlandet. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Tabel B.1  
Efterspørgsel, import og produktion 

 
 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
 Mia. kr. Mængder pct. Priser pct. 
Privat forbrug 867,9 898,3 929,7 -0,5 1,2 2,0 2,5 2,3 1,5 

Offentligt forbrug1) 511,3 527,6 536,4 -1,0 1,3 0,3 1,3 1,9 1,4 

Offentlige investeringer 39,6 43,8 36,3 3,8 11,3 -20,2 2,2 -0,7 3,9 

Boliginvesteringer 83,3 82,4 85,1 8,7 -0,5 3,0 2,9 -0,7 0,4 

Faste erhvervsinvesteringer 188,2 199,6 214,9 -2,7 2,6 7,0 0,2 3,3 0,7 

I alt indenlandsk efterspørgsel 
ekskl. lagerændringer 1.689,0 1.752,4 1.802,4 -0,5 1,7 1,5 1,9 2,1 1,4 

Lagerændringer2) 2,8 4,5 9,0 0,4 0,1 0,1   

I alt indenlandsk efterspørgsel 1.691,8 1.756,9 1.811,5 -0,1 1,7 1,6 1,9 2,1 1,5 

Eksport af varer og tjenester 957,2 990,2 1.031,1 6,8 1,9 3,2 1,5 1,5 0,9 

Samlet efterspørgsel 2.649,0 2.747,1 2.842,6 2,3 1,8 2,2 1,7 1,9 1,2 

Import af varer og tjenester 862,5 911,6 956,1 5,2 3,1 3,7 3,7 2,5 1,2 

Bruttonationalprodukt 1.786,5 1.835,5 1.886,5 1,0 1,1 1,5 0,8 1,6 1,3 

Produktskatter, netto 251,7 261,6 269,3   

Bruttoværditilvækst 1.534,8 1.573,9 1.617,1 1,1 1,1 1,4 0,5 1,5 1,4 

Heraf i private byerhverv3) 945,6 974,9 1.009,0 2,2 1,8 2,2 -0,8 1,3 1,2 

    

Anm.: Opdelingen i mængde- og priskomponenter er foretaget på grundlag af en fastprisberegning i 
foregående 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) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringerne i forhold til BNP. 
3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.2  
Nøgletal for den internationale økonomi – BNP og forbrugerpriser 

         2008 2009 2010 2011 2012      2013 
   ØR4) EU OECD EU OECD 
BNP, realvækst, pct. 
EU27 0,3 -4,3 2,0 1,5 0,1 0,0 - 1,3 - 

Euroområdet 0,4 -4,3 1,9 1,5 -0,1 -0,3 -0,1 1,0 0,9 

Tyskland 1,1 -5,1 3,7 3,0 1,0 0,7 1,2 1,7 2,0 

Frankrig -0,1 -2,7 1,5 1,7 0,5 0,5 0,6 1,3 1,2 

Italien -1,2 -5,5 1,8 0,4 -1,6 -1,4 -1,7 0,4 -0,4 

Spanien 0,9 -3,7 -0,1 0,7 -1,7 -1,8 -1,6 -0,3 -0,8 

Holland 1,8 -3,5 1,7 1,2 -1,0 -0,9 -0,6 0,7 0,7 

Belgien 1,0 -2,8 2,3 1,9 0,3 0,0 0,4 1,2 1,3 

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

Finland 0,3 -8,4 3,7 2,9 1,5 0,8 0,9 1,6 2,0 

Danmark1) -0,8 -5,8 1,3 1,0     1,1   1,5  

Sverige -0,6 -5,0 6,1 3,9 0,3 0,3 0,6 2,1 2,8 

Storbritannien -1,1 -4,4 2,1 0,7 0,5 0,5 0,5 1,7 1,9 

USA -0,4 -3,5 3,0 1,7 2,0 2,0 2,4 2,1 2,6 

Japan -1,0 -5,5 4,4 -0,7 1,9 1,9 2,0 1,7 1,5 

Norge2) 0,0 -1,7 0,7 1,6 1,7 1,7 2,3 2,0 2,6 

Verden 2,8 -0,6 5,1 3,7 3,3 3,3 - 3,7 - 

 

Forbrugerpriser3), pct.vis vækst 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU27  3,7 1,0 2,1 3,1 2,6 1,9 

Euroområdet  3,3 0,3 1,6 2,7 2,4 1,8 

Tyskland  2,8 0,2 1,2 2,5 2,3 1,8 

Frankrig  3,2 0,1 1,7 2,3 2,1 1,9 

Italien  3,5 0,8 1,6 2,9 3,2 2,3 

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

Holland  2,2 1,0 0,9 2,5 2,5 1,8 

Belgien  4,5 0,0 2,3 3,5 2,9 1,8 

Østrig  3,2 0,4 1,7 3,6 2,4 2,0 

Finland  3,9 1,6 1,7 3,3 3,0 2,5 

Danmark1)  3,6 1,1 2,2 2,7 2,5 1,6 

Sverige  3,3 1,9 1,9 1,4 1,1 1,5 

Storbritannien  3,6 2,2 3,3 4,5 2,9 2,0 

USA  3,8 -0,4 1,6 3,2 2,5 2,0 

Japan  1,4 -1,4 -0,7 -0,3 -0,3 0,8 

Norge  3,4 2,3 2,3 1,2 2,0 2,3 

                         

1) Egne beregninger. 
2) Hele økonomien. 
3) For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), for andre lande er vist 

nationale forbrugerprisindeks (CPI). 
4) For 2013 svarer de anvendte skøn i Økonomisk Redegørelse, maj 2012, til EU’s skøn. 
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose 2012, OECD Economic Outlook 91 samt egne skøn. 
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Tabel B.3  
Nøgletal for den internationale økonomi – løn og betalingsbalance 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pct.vis vækst 
Lønudvikling1) 

EU27 0,7 -0,9 3,5 2,2 2,8 2,1 

Euroområdet 3,4 1,8 1,7 2,2 1,9 1,9 

Tyskland 2,1 0,0 2,0 3,0 2,7 2,8 

Frankrig 2,4 1,8 2,1 2,8 2,1 2,0 

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

Spanien 6,1 4,3 0,0 0,8 0,1 0,1 

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

Belgien 3,6 1,1 1,4 3,3 3,1 2,3 

Østrig 3,1 2,2 1,4 3,0 3,6 1,9 

Finland 4,4 2,3 3,5 2,7 3,3 3,3 

Danmark2) 
4,3 3,2 3,1 1,9 2,1 2,2 

Sverige 1,5 1,6 3,0 0,8 2,9 3,1 

Storbritannien 1,7 2,7 3,6 1,9 2,4 2,6 

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

Japan 0,2 -3,8 0,2 1,0 1,2 1,2 

Norge 6,2 3,4 3,9 4,6 1,5 2,2 

 

Pct. af BNP 
Betalingsbalancesaldo3) 
EU27 -0,9 -0,2 -0,3 0,0 0,3 0,7 

Euroområdet -0,7 -0,1 0,1 0,2 0,6 1,0 

Tyskland 6,2 5,8 5,8 5,3 4,7 4,5 

Frankrig -1,9 -2,1 -2,2 -2,7 -2,4 -2,1 

Italien -2,9 -2,0 -3,5 -3,1 -2,2 -1,3 

Spanien -9,6 -5,1 -4,5 -3,9 -2,0 -1,0 

Holland 4,7 2,9 5,1 7,5 8,0 8,4 

Belgien 1,1 0,7 3,1 2,2 1,5 1,6 

Østrig 4,9 3,2 2,9 1,9 1,9 1,9 

Finland 3,2 2,0 1,4 -0,4 -0,6 -0,7 

Danmark2) 2,9 3,3 5,5 6,5 5,3 5,0 

Sverige 8,8 6,8 6,8 7,2 5,8 5,9 

Storbritannien -1,4 -1,5 -3,3 -1,9 -1,7 -1,0 

USA -4,8 -3,3 -3,3 -3,2 -3,1 -3,0 

Japan 3,3 2,8 3,6 2,0 1,7 1,6 

Norge 15,9 10,8 13,6 14,3 9,4 8,6 

    

1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget. Tal for 2008-11 er som 
udgangspunkt for fremstillingsvirksomheder, mens skønnene for 2012-13 er for hele økonomien. 
For EU27 og euroområdet er alle tal dog for hele økonomien. For Danmark anvendes stigningen i 
arbejdsomkostningerne ekskl. genetillæg. 

2) Egne beregninger. 
3) Nationalregnskabsdefinition, for Danmark dog den officielle betalingsbalance. Nationalregnskabets 

opgørelse afviger fra den officielle betalingsbalance pga. definitionsforskelle. 
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose 2012 samt egne skøn. 
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Tabel B.4  
Nøgletal for den internationale økonomi – ledighed og beskæftigelse 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pct. af arbejdsstyrken 
Ledighed1) 
EU27 7,1 9,0 9,7 9,7 10,3 10,3 

Euroområdet 7,6 9,6 10,1 10,2 11,0 11,0 

Tyskland 7,5 7,8 7,1 5,9 5,5 5,3 

Frankrig 7,8 9,5 9,8 9,7 10,2 10,3 

Italien 6,7 7,8 8,4 8,4 9,5 9,7 

Spanien 11,3 18,0 20,1 21,7 24,4 25,1 

Holland 3,1 3,7 4,5 4,4 5,7 6,2 

Belgien 7,0 7,9 8,3 7,2 7,6 7,9 

Østrig 3,8 4,8 4,4 4,2 4,3 4,2 

Finland 6,4 8,2 8,4 7,8 7,9 7,7 

Danmark2),3) 1,7 3,4 4,0 3,8 4,0 4,1 

Danmark3),4) 2,5 4,5 5,7 5,7 5,7 5,3 

Danmark3) 3,5 6,1 7,6 7,7 7,7 7,5 

Sverige 6,2 8,3 8,4 7,5 7,7 7,7 

Storbritannien 5,6 7,6 7,8 8,0 8,5 8,4 

USA 5,8 9,3 9,6 8,9 8,2 8,0 

Japan 4,0 5,1 5,1 4,6 4,5 4,4 

Norge 2,5 3,1 3,5 3,3 3,1 2,9 

 

Pct.vis vækst 
Beskæftigelse 
EU27 0,9 -1,9 -0,5 0,2 -0,2 0,2 

Euroområdet 0,7 -2,0 -0,6 0,1 -0,5 0,0 

Tyskland 1,2 0,0 0,5 1,3 1,0 0,4 

Frankrig 0,7 -1,4 0,1 0,7 0,4 0,4 

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

Spanien -0,2 -6,5 -2,6 -2,0 -3,7 -1,5 

Holland 1,5 -1,1 -0,5 0,2 -0,2 -0,1 

Belgien 1,8 -0,2 0,8 1,3 0,0 0,4 

Østrig 1,8 -1,4 0,6 1,4 0,4 0,7 

Finland 2,6 -2,6 -1,2 1,2 -0,1 -0,1 

Danmark3) 1,5 -3,1 -2,3 -0,4 0,1 0,1 

Sverige 0,9 -2,4 1,1 2,2 0,1 0,4 

Storbritannien 0,7 -1,6 0,2 0,4 0,4 0,5 

USA -0,7 -5,0 -0,6 0,6 1,8 0,8 

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

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

     

1) Eurostats ledighedsbegreb er sammenligneligt på tværs af lande, men afviger fra den danske 
registrerede ledighed. Blandt andet stiller EU’s opgørelse en række krav til søgeaktivitet og rådighed. 
Til gengæld medtages arbejdssøgende personer, selv om de ikke modtager dagpenge eller 
kontanthjælp. Metoden i den danske AKU-opgørelse og EU’s opgørelse følger de samme principper. 

2) Opgjort efter dansk definition, den registrerede ledighed. 
3) Egne beregninger. 
4) Opgjort efter dansk definition, bruttoledighed. 
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose 2012 samt egne skøn. 
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Tabel B.5  
Nøgletal for den internationale økonomi – offentlig saldo 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pct. af BNP 
Samlet offentlig saldo 
EU27 -2,4 -6,9 -6,5 -4,5 -3,6 -3,3 

Euroområdet -2,1 -6,4 -6,2 -4,1 -3,2 -2,9 

Tyskland -0,1 -3,2 -4,3 -1,0 -0,9 -0,7 

Frankrig -3,3 -7,5 -7,1 -5,2 -4,5 -4,2 

Italien -2,7 -5,4 -4,6 -3,9 -2,0 -1,1 

Spanien -4,5 -11,2 -9,3 -8,5 -6,4 -6,3 

Holland 0,5 -5,6 -5,1 -4,7 -4,4 -4,6 

Belgien -1,0 -5,6 -3,8 -3,7 -3,0 -3,3 

Østrig -0,9 -4,1 -4,5 -2,6 -3,0 -1,9 

Finland 4,3 -2,5 -2,5 -0,5 -0,7 -0,4 

Danmark1) 3,3 -2,7 -2,7 -1,9 -3,8 -1,7 

Sverige 2,2 -0,7 0,3 0,3 -0,3 0,1 

Storbritannien -5,0 -11,5 -10,2 -8,3 -6,7 -6,5 

USA -6,4 -11,5 -10,6 -9,6 -8,3 -7,1 

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

Norge 18,8 10,6 11,2 13,6 10,6 10,6 

 

Pct. af BNP 

Samlet strukturel offentlig saldo 
EU27 -3,2 -5,1 -5,4 -3,6 -2,4 -2,2 

Euroområdet -2,9 -4,6 -5,1 -3,3 -2,0 -1,8 

Tyskland -1,1 -1,3 -3,5 -1,0 -0,4 -0,3 

Frankrig -3,8 -6,2 -5,8 -4,1 -3,1 -2,9 

Italien -3,3 -3,3 -3,4 -2,9 -0,6 0,1 

Spanien -4,6 -9,3 -7,4 -6,9 -4,5 -4,8 

Holland -0,7 -4,1 -4,0 -3,5 -2,4 -2,5 

Belgien -1,9 -4,3 -3,2 -3,5 -2,2 -2,6 

Østrig -1,8 -2,7 -3,6 -2,6 -2,7 -1,8 

Finland 2,7 0,7 -0,6 0,5 0,3 0,3 

Danmark1) 2,2 -0,5 -1,5 -0,5 -0,8 0,0 

Sverige 1,8 2,5 1,1 0,0 0,3 0,4 

Storbritannien -5,4 -9,6 -8,9 -6,9 -5,1 -5,1 

USA -6,8 -9,8 -9,0 -8,0 -6,8 -5,2 

Japan -2,5 -7,5 -7,8 -8,8 -9,5 -10,0 

Norge 1,1 -0,6 0,1 0,5 1,7 2,9 

    

1) Egne beregninger. 
Kilde:  OECD Economic Outlook 91, EU-Kommissionens forårsprognose 2012 samt egne skøn. 
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Tabel B.6 
Befolkning og arbejdsmarked 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1.000 personer   

Samlet befolkning 5.494 5.523 5.548 5.570 5.588 5.606 

I arbejdsstyrken 2.956 2.913 2.865 2.850 2.858 2.866 

Samlet beskæftigelse 2.904 2.815 2.751 2.741 2.744 2.748 

- beskæftigede på ordinært arbejdsmarked1) 2.828 2.735 2.662 2.649 2.653 2.660 

- beskæftigelse med løntilskud2) 77 79 89 93 91 87 

Nettoledige 51 98 114 109 114 119 

Bruttoledige (inkl. aktivering)3) 74 131 164 162 162 152 

Uden for arbejdsstyrken 2.538 2.610 2.683 2.720 2.730 2.740 

Personer på arbejdsmarkedsorlov 2 2 0 0 0 0 

Aktiverede dagpenge- og 
kontanthjælpsmodtagere3),4) 23 33 51 54 48 34 

Førtidspensionister uden for  
Arbejdsstyrken 214 217 217 217 218 220 

Efterlønsmodtagere 138 131 124 114 105 100 

Personer under 15 år 1.009 1.005 998 993 988 983 

Folkepensionister uden for arbejdsstyrken 749 767 788 814 842 867 

Øvrige uden for arbejdsstyrken 403 457 504 529 530 536 

       

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 jobtræning herunder fleksjob, skånejob, servicejob og voksenlærlinge samt individuel 
jobtræning for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 

3) Bruttoledige og aktiverede dagpengemodtagere er ekskl. personer på 6 ugers selvvalgt uddannelse, da 
disse på nuværende tidspunkt ikke indgår i DST's opgørelse af ledigheden. 

4) Omfatter kun arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af aktiverede 
dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er opgjort inkl. løntilskud og 
individuel jobtræning. 

Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.7 
Personer på indkomstoverførsler mv. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1.000 helårspersoner   

A-dagpenge (ekskl. aktiverede) 40 83 96 90 96 95 

Kontanthjælp (ekskl. aktiverede) 65 68 75 84 89 94 

Aktiverede dagpenge- og 
kontanthjælpsmodtagere1) 33 48 61 58 53 46 

Feriedagpenge 6 4 5 6 5 6 

Førtidspension2) 243 245 246 246 247 249 

Efterløn 138 131 124 114 105 100 

Fleksydelse 4 5 6 7 7 7 

Revalideringsydelse3) 16 15 14 12 12 12 

Sygedagpenge4) 76 71 70 67 67 64 

Barselsdagpenge 53 50 52 50 47 47 

Arbejdsmarkedsorlov 5) 2 2 0 0 0 0 

Ledighedsydelse 10 12 13 15 16 15 

6-ugers selvvalgt uddannelse6) 0 1 3 2 2 3 

I alt  685 735 763 750 746 739 

SU 209 208 245 267 286 297 

I alt, inkl. SU 894 943 1.009 1.017 1.032 1.036 

Folkepensionister2) 850 874 902 934 968 999 

I alt, inkl. SU og folkepensionister 1.744 1.817 1.911 1.951 2.001 2.035 

Støttet beskæftigelse7) 77 79 89 93 91 87 

I alt, inkl. SU, folkepensionister og 
støttet beskæftigelse 1.821 1.896 2.000 2.044 2.092 2.122 

       

1) Opgørelsen afviger fra andre registerbaserede opgørelser og tabel B.2, da løntilskud og individuel 
jobtræning ikke er omfattet. Derudover omfattes både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkeds-
parate kontanthjælpsmodtagere i gruppen aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.  

2) Førtids- og folkepension er inkl. pensionister bosiddende i udlandet samt pensionister i beskæftigelse. 
3) Ekskl. revalidering med løntilskud.  
4) Antallet af sygedagpengemodtagere afspejler ikke det samlede sygefravær. Det er en opgørelse af den 

del af sygefraværet, som ikke er omfattet af arbejdsgiverperioden. Det drejer sig om beskæftigedes 
sygdomsforløb, der er længere end 30 dage (dog 14 dage før 2007, 15 dage i 2008, og 21 dage i 2009-
2011) samt sygdomsforløb blandt ledige. 

5) Arbejdsmarkedsorlov omfatter kun børnepasningsorlov, som er under udfasning. 
6) Frem til 5. marts 2012 modtog den gruppe uddannelsesydelser. Fra 5. marts 2012 modtager gruppen 

dagpenge, men indgår ikke i Danmarks Statistiks opgørelse af dagpengemodtagere. 
7) Omfatter løntilskudsansatte, voksenlærlinge, fleksjob, skånejob, individuel jobtræning for 

kontanthjælpsmodtagere mv. 
Kilde: ADAM, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.8 
Stigningen i de samlede medarbejderomkostninger 

 2011 2012 2013 
Pct.vis vækst  

Direkte lønomkostninger 1,2 1,9 2,1 

Samlede medarbejderomkostninger 1,3 2,1 2,2 

Heraf bidrag (pct.-point) fra:  

Offentlige kasser 0,1 0,1 0,0 

- AER-bidrag1) 0,1 0,1 0,0 

Lovpligtige omkostninger 0,0 0,1 0,1 

- Lønmodtagernes Garantifond 0,0 0,0 0,0 

- Udvidelse af arbejdsgiverperiode ifm.  
  med betaling af sygedagpenge 0,0 0,1 0,0 

Andre øvrige medarbejderomkostninger 0,0 0,0 0,1 

- Kompetenceudviklingsfond 0,0 0,0 0,0 

- Fratrædelsesgodtgørelse og varsling af 
  feriefridage i opsigelsesperioden 0,0 0,0 0,0 

I alt øvrige medarbejderomkostninger 0,1 0,2 0,1 

        

1) Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) er en omfordelingsordning mellem arbejdsgiverne. Forhøjelse 
af bidragene til ordningen bliver imidlertid regnet som en stigning i de øvrige arbejdsomkostninger. 

Kilde: Finanslov 2012, diverse lovforslag, ATP/AES, ATP/LG og egne beregninger. 
 
 

Tabel B.9 
Bruttoinvesteringer 

 
2011

Niveau 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 Mia. kr. Realvækst, pct. 
Faste  
bruttoinvesteringer 310 -4,1 -13,4 -3,7 0,4 3,6 2,1 

heraf:   

 - bygge og anlæg 151 -8,1 -14,7 -10,1 1,6 3,4 -1,9 

 - maskiner og transport 159 0,2 -11,9 3,1 -0,9 3,7 5,7 

heraf:   

 - boliginvesteringer 83 -15,8 -14,0 -7,4 8,7 -0,5 3,0 

- offentlige investeringer 40 -2,5 4,7 8,5 3,8 11,3 -20,2 

- samlede erhvervsinvesteringer 188 0,7 -15,6 -4,6 -2,7 2,6 7,0 

heraf:   

- bygge- og anlægsinvesteringer 41 2,8 -21,4 -20,6 -12,4 0,1 3,5 

- materielinvesteringer 147 -0,2 -12,9 1,8 0,2 3,3 7,9 

     

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.10 
Betalingsbalancens løbende poster 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Mia. kr.      

Industrieksport ekskl. skibe mv. 322,4 347,2 386,9 404,3 425,7 

Landbrugseksport mv. 91,8 97,6 101,1 105,8 110,8 

Øvrig vareeksport, ekskl. energi 29,9 35,4 45,3 43,7 46,4 

   

Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 434,7 472,1 519,0 540,3 569,1 

Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 373,2 413,1 453,6 475,7 498,9 

   

Nettoeksport af energi1) -7,5 -11,6 -34,6 -42,4 -48,1 

Handelsbalance ekskl. skibe mv. 54,0 47,4 30,8 22,3 22,0 

Nettoeksport af skibe mv. -23,5 -11,8 6,2 5,0 4,9 

Handelsbalance, i alt 30,5 35,6 36,9 27,3 26,9 

   

Turistindtægter, netto -2,3 -2,4 -2,5 -1,6 -1,5 

Øvrige tjenester inkl. søtransport 34,4 59,2 60,2 52,9 49,6 

Tjenestebalance, i alt 32,1 56,8 57,8 51,2 48,1 

   

Vare- og tjenestebalance 62,6 92,4 94,7 78,5 75,0 

Do. i pct. af BNP 3,8 5,3 5,3 4,3 4,0 

   

Formueindkomst fra udlandet, netto 32,4 46,4 63,2 63,2 63,2 

Lønindkomst fra udlandet, netto -11,5 -9,6 -10,0 -10,0 -10,0 

EU-betalinger til Danmark, netto -9,5 -10,4 -10,7 -11,5 -12,1 

Andre løb. overførsler fra udl. netto -19,4 -21,9 -21,5 -23,0 -22,4 

Nettooverførsler fra udlandet, i alt -8,0 4,5 21,1 18,7 18,7 

   

Løbende poster, i alt 54,6 96,9 115,8 97,2 93,7 

Do. i pct. af BNP 3,3 5,5 6,5 5,3 5,0 

   

Danmarks nettoaktiver over for udlandet 73,0 181,0 441,0 542,5 640,5 

Do. i pct. af BNP 4,4 10,3 24,7 29,6 34,0 

       

1) Inkl. bunkring. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.11 
Eksport og import (realvækst) 

 2011 2010 2011 2012 2013 
 Mia. kr. Realvækst i pct. 
Eksport af:  

Varer i alt 599,4 3,7 5,9 0,9 2,8 

Landbrugsvarer mv. 101,1 1,6 6,7 2,3 2,3 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 386,9 5,6 9,5 2,5 3,9 

Øvrige varer1) 111,3 -1,7 -8,2 -5,9 -1,2 

Tjenester i alt 357,8 2,5 8,1 3,6 4,1 

I alt 957,2 3,2 6,8 1,9 3,2 

Import af:   

Varer i alt 562,4 3,9 5,2 2,5 3,1 

Landbrugsvarer mv. 67,1 6,6 13,8 1,8 2,7 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 339,4 7,7 4,7 3,1 3,3 

Øvrige varer1) 156,0 -6,9 2,5 1,5 2,7 

Tjenester i alt 300,1 2,8 5,2 4,2 4,8 

I alt 862,5 3,5 5,2 3,1 3,7 

     

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 

 

Tabel B.12  
Eksport- og importpriser 

 2011 2010 2011 2012 2013 
 Mia. kr. Ændring i pct. 
Eksportpriser for:  

Varer i alt 599,4 5,4 5,1 2,4 1,3 

Landbrugsvarer mv. 101,1 4,6 -2,9 2,3 2,3 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 386,9 2,0 1,8 1,9 1,3 

Øvrige varer1) 111,3 21,7 29,7 4,5 0,2 

Tjenester i alt 357,8 11,6 -4,0 0,0 0,2 

I alt 957,2 7,8 1,5 1,5 0,9 

   

Importpriser for:   

Varer i alt 562,4 4,8 6,4 2,8 1,2 

Landbrugsvarer mv. 67,1 5,8 0,5 1,4 2,3 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 339,4 0,8 2,2 2,3 1,5 

Øvrige varer1) 156,0 15,6 20,0 4,3 0,1 

Tjenester i alt 300,1 4,0 -1,0 2,1 1,0 

I alt 862,5 4,5 3,7 2,5 1,2 

   

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.13  
Det private forbrug fordelt på undergrupper 

 
2011 

Niveau 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
 Mia. kr. Realvækst i pct. Bidrag i pct.-point 
Forbrug i alt 867,9 -0,5 1,2 2,0 -0,5 1,2 2,0 

Detailomsætning 280,5 -0,8 1,1 2,4 -0,3 0,3 0,8 

Heraf:    

- fødevarer m.m. 127,2 -0,3 0,3 1,0 0,0 0,0 0,2 

- øvrige varer 153,3 -1,2 1,7 3,5 -0,2 0,3 0,6 

Bilkøb 40,1 10,8 1,5 5,0 0,5 0,1 0,2 

Brændsel m.m. 51,4 -14,5 -0,1 0,5 -0,9 0,0 0,0 

Benzin og lignende 24,3 -5,4 -2,3 -0,7 -0,1 -0,1 0,0 

Boligbenyttelse 192,7 0,8 0,6 0,7 0,2 0,1 0,2 

Øvrige tjenester 276,4 0,8 2,1 2,4 0,3 0,7 0,8 

Turistudgifter 39,3 -6,5 -1,4 3,1 -0,3 -0,1 0,1 

Turistindtægter1) 36,8 -6,0 -1,5 2,9 0,3 0,1 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: ADAM og egne beregninger. 
 
 

Tabel B.14  
Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mia. kr.   

Privat sektor i alt -6,7 100,3 144,9 154,8 171,8 130,5 

- husholdninger -60,5 -17,2 -9,4 -20,8 -1,9 -30,3 

- selskaber  53,9 117,5 154,2 175,5 173,7 160,9 

      - ikke finansielle selskaber -12,7 26,7 76,0 97,7 99,9 94,9 

      - finansielle selskaber  66,6 90,8 78,2 77,8 73,8 66,0 

Offentlig forvaltning og service 57,6 -45,9 -47,4 -34,7 -70,4 -32,6 

I alt -50,9 -54,4 -97,4 -120,0 -101,5 -98,0 

       

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 
betalingsbalancens løbende poster, jf. tabel B.10. 

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.15  
Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mia. kr.   

Husholdninger   

Bruttooverskud 133,4 131,9 134,6 141,8 145,5 150,4 

Lønsum 965,6 960,9 964,7 977,0 997,1 1.017,4 

Nettoformueindk. (inkl. bruttoafk. i l&p) 14,3 0,2 29,8 22,9 17,5 27,0 

Primær bruttoindkomst 1.113,3 1.093,0 1.129,0 1.141,7 1.160,1 1.194,8 

Indk.overførsler og pens.udb. fra l&p  320,0 345,8 370,0 390,0 409,8 426,9 

- indk.skatter mv. (inkl. pens.afkastskat) 462,0 459,8 475,2 487,9 488,6 506,2 

- sociale bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) 178,3 172,5 170,0 170,7 177,6 189,5 

Disponibel bruttoindkomst 796,2 808,4 854,4 873,4 904,0 926,1 

- privat forbrug 840,0 814,9 850,9 867,9 898,3 929,7 

Formuetilvækst i l&p 88,9 79,0 70,7 58,2 59,9 63,8 

Bruttoopsparing 45,1 72,5 74,2 63,7 65,5 60,2 

- bruttoinvesteringer 112,3 89,0 87,8 86,9 88,1 91,5 

Nettokapitaloverførsler 6,6 -0,7 4,3 2,4 20,7 0,9 

Nettofordringserhvervelse -60,5 -17,2 -9,4 -20,8 -1,9 -30,3 

Selskaber   

Bruttooverskud 351,2 299,8 368,0 372,1 387,1 403,2 

Nettoformueindkomst 12,3 29,6 16,7 38,2 43,2 37,0 

Primær bruttoindkomst 363,5 329,4 384,7 410,2 430,4 440,2 

Pens.bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) mv. 142,5 136,7 130,8 129,8 135,8 148,0 

- indkomstskatter mv. 57,8 38,7 48,2 50,3 56,6 60,7 

- pensionsudbetalinger 57,9 61,7 65,8 77,7 82,1 90,4 

Disponibel bruttoindkomst 390,3 365,6 401,5 411,9 427,4 437,0 

- formuetilvækst i l&p 88,9 79,0 70,7 58,2 59,9 63,8 

- bruttoinvesteringer 245,2 169,7 176,2 187,6 198,5 217,7 

Nettokapitaloverførsler -2,3 0,6 -0,4 9,4 4,6 5,3 

Nettofordringserhvervelse 53,9 117,5 154,2 175,5 173,7 160,9 

Privat sektor (inkl. off. selskaber)   

Bruttooverskud 484,7 431,7 502,6 513,9 532,6 553,6 

Lønsum 965,6 960,9 964,7 977,0 997,1 1.017,4 

Nettoformueindkomst 26,5 29,7 46,4 61,0 60,8 64,0 

Primær bruttoindkomst 1.476,8 1.422,3 1.513,7 1.551,9 1.590,4 1.634,9 

Indk.overførsler fra det offentlige mv. 257,7 279,9 298,5 306,1 321,6 330,2 

- indkomstskatter mv. 519,8 498,4 523,4 538,2 545,2 567,0 

- sociale bidrag 31,5 31,7 33,5 34,7 35,6 35,3 
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Tabel B.15 (fortsat) 
Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mia. kr.   

Disponibel bruttoindkomst 1.186,5 1.174,0 1.255,9 1.285,3 1.331,4 1.363,2 

- privat forbrug 840,0 814,9 850,9 867,9 898,3 929,7 

Bruttoopsparing 346,5 359,1 405,0 417,4 433,1 433,5 

- bruttoinvesteringer 357,9 259,0 263,7 275,8 285,8 309,2 

Nettokapitaloverførsler 4,7 0,2 3,5 13,2 24,5 6,2 

Nettofordringserhvervelse -6,7 100,3 144,9 154,8 171,8 130,5 

      

Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets opstilling (NR). Visse af overførslerne er dog 
nettoficerede i forhold til NR. Husholdningernes nettoformueindkomst er inkl. bruttoafkast af 
pensionsformuer og FISIM samt aktieudbytter (der indgår negativt i selskabernes formueindkomst). 
Nettoformueafkastet i kollektive ordninger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p) trækkes 
ud igen under husholdningernes sociale bidrag (hvorunder også pensionsbidragene fragår), og 
pensionsafkastskatten fragår under indkomstskatterne. Nettobidrag til og afkast af kollektive 
ordninger i l&p er indkomst for selskaberne. Men formuetilvæksten i l&p indgår i husholdningernes 
opsparing og ikke i selskabernes. Særlig Pensionsopsparing (SP) regnes fra 2002 som individuel 
opsparing i nationalregnskabet. 

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.16 
Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pct.       

Husholdninger   

Forbrugskvote (iht. NR)1) 105,5 100,8 99,6 99,4 99,4 100,4 

   

Opsparingskvote (iht. NR)1) 5,7 9,0 8,7 7,3 7,2 6,5 

Do. korrigeret for afkast i l&p  og DMP/SP2) -0,1 7,9 5,3 5,2 4,1 2,5 

   

Hele den private sektor (iht. NR)   

Forbrugskvote 70,8 69,4 67,8 67,5 67,5 68,2 

Opsparingskvote 29,2 30,6 32,2 32,5 32,5 31,8 

    

1) Husholdningernes forbrugs- og opsparingskvote ifølge nationalregnskabet (NR) er forbrugsudgiften 
henholdsvis husholdningernes bruttoopsparing i procent af husholdningernes disponible bruttoind-
komst. Da husholdningernes bruttoopsparing, men ikke deres disponible bruttoindkomst, inkluderer 
tilvæksten i pensionsformuerne, er summen af husholdningernes forbrugs- og opsparingskvote 
større end 100 pct. 

2) Opsparingen er fratrukket afkastet (efter pensionsafkastskat) af husholdningernes pensionsformuer i 
livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p), der indgår i nationalregnskabets opgørelse af 
husholdningernes opsparing (men ikke indkomst), jf. note 1. Pensionsbidragene til l&p, netto for 
pensionsudbetalingerne, indgår her i såvel opsparingen som indkomsten. I 2012 er 
tilbagebetalingerne af efterlønsbidrag inkluderet i indkomsten. Opsparingskvoten er tillige korrigeret 
for nettoindbetalinger til SP og DMP.  

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

Tabel B.17 
Lønkvoter 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pct.       

Private erhverv 58,7 60,3 56,3 56,2 55,9 55,7 

Hele økonomien 65,4 67,7 64,5 64,3 63,9 63,5 

Husholdningernes andel af den private 
disponible indkomst  67,1 68,9 68,0 68,0 67,9 67,9 

       

Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttoværditilvæksten. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.18 
Ejendomsmarked og byggeri 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ejendomsmarked       

Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte enfamiliehuse -3,7 -12,8 2,7 -2,9 -5,5 1,5 

Antal tinglyste salg af enfamiliehuse (1.000)2) 39,7 34,3 39,0 31,7 - - 

Antal fuldført byggeri af enfamiliehuse mv. (1.000) 16,0 10,2 5,9 6,7   

Stigning (pct.) i prisen for omsatte ejerlejligheder -9,3 -13,8 6,4 -0,1 - - 

Antal tinglyste salg af ejerlejligheder (1.000)2) 12,8 11,2 12,7 10,6 - - 

Antal fuldført byggeri af etageboliger (1.000) 7,6 5,4 3,4 3,0 - - 

   

Boligbyggeri   

Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. -15,8 -14,0 -7,4 8,7 -0,5 3,0 

Påbegyndt3) mio. kvadratmeter 2,7 1,6 2,0 1,6 - - 

   

Erhvervsbyggeri   

Påbegyndt, mio. kvadratmeter 5,1 2,9 2,1 2,0 - - 

                     

1) Stigningen er korrigeret for udviklingen i antallet af bolighandler. 
2)  Danmarks Statistik offentliggør ikke antallet af salg men i stedet antal tinglyste salg, som formentlig 

undervurderer antallet af faktiske salg i de seneste kvartaler og dermed i det seneste år. 
Introduktionen af elektronisk tinglysning i 3. kvartal 2009 betyder, at forsinkelsesmønstret ikke kan 
forventes at svare til mønstret i det tidligere manuelle system, og da der pt. ikke er en tilstrækkelig 
lang tidsserie til at beregne det nye forsinkelsesmønster, så offentliggør Danmark Statistik ikke en 
opgørelsen for antallet af ejendomssalg. 

3)  Helårsbeboelse. 
Kilde: ADAM, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.19 
Skatter og skattetryk 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mia. kr.       

Indirekte skatter 298,5 279,8 292,8 301,6 314,7 326,2 

- moms 176,2 169,0 173,1 179,0 186,1 190,2 

- registreringsafgift 19,7 12,5 14,2 14,3 16,2 17,7 

- punktafgifter 69,6 64,5 69,4 70,2 73,2 75,0 

   - energi 36,8 36,4 39,8 40,9 41,5 42,0 

   - miljø 4,7 4,3 3,7 4,1 4,7 5,6 

   - nydelsesmidler 10,3 10,2 11,3 10,6 11,7 11,5 

   - øvrige 17,8 13,6 14,5 14,5 15,3 16,0 

- ejendomsskatter 21,5 22,6 24,2 25,0 25,0 26,4 

- vægtafgift på erhverv 2,4 2,5 2,4 2,3 2,4 2,6 

- øvrige indirekte skatter 9,0 8,7 9,4 10,8 11,7 14,4 

Direkte skatter 515,7 494,9 520,0 534,8 541,7 563,5 

- kildeskatter1)  349,0 330,3 335,6 348,2 359,8 379,7 

   - statsskat 136,8 125,3 115,0 119,1 125,0 133,1 

      - bundskat 48,6 44,3 34,2 34,7 45,0 56,6 

      - mellemskat 9,8 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

      - topskat  18,9 16,8 16,1 18,3 19,9 21,8 

      - sundhedsbidrag 58,0 57,5 62,7 64,2 58,3 52,8 

      - statslig kommuneskat 1,5 1,5 1,9 1,9 2,0 2,0 

   - kommune-, amt- og kirkeskat i alt 183,6 182,0 198,9 206,6 211,4 223,6 

      - kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) 178,4 176,8 193,3 200,8 205,4 217,2 

      - kirkeskat 5,2 5,2 5,6 5,9 6,0 6,3 

   - ejendomsværdiskat 12,1 12,4 12,6 12,8 13,0 13,1 

   - øvrige kildeskatter2) 16,5 10,7 9,1 9,7 10,4 9,9 

- pensionsafkastbeskatning 9,2 8,8 36,7 37,4 22,6 18,7 

- selskabsskat 57,8 38,7 48,2 50,3 56,6 60,7 

- andre personlige skatter 11,5 29,7 10,7 10,2 11,8 11,3 

- vægtafgifter fra husholdninger 7,9 8,0 8,1 8,1 8,5 8,9 

- arbejdsmarkedsbidrag 80,2 79,6 80,8 80,7 82,5 84,1 

Obl. bidrag til sociale ordninger3) 16,8 16,4 17,7 18,2 18,5 17,6 

Kapitalskatter 4,8 3,7 3,8 4,7 5,0 6,0 

Told og importafgifter (EU-ordninger) 3,8 3,0 3,3 3,3 3,3 3,4 

Samtlige skatter 839,6 797,8 837,5 862,5 883,1 916,7 

BNP 1.753,2 1.667,8 1.754,6 1.786,5 1.835,5 1.886,5 

Samtlige skatter i pct. af BNP  47,9 47,8 47,7 48,3 48,1 48,6 

                           

1) Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er for 2006-10 fra Danmarks Statistik. 
For 2011 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivningsgrundlag. 

2) Indeholder bla. aktieindkomstskat, dødsboskat, provenu af virksomhedsordning samt nedslag i 
slutskatten som følge af den grønne check. Den del af den grønne check, der ikke kan modregnes i 
slutskatten, medregnes som en overførsel. 

3)  Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. 
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Tabel B.20  
Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 

 20081) 2009 2010 2011 2012 2013 
Kommunalt skattegrundlag   

Revideret maj-vurdering 2007, mia. kr.  734,7   

Vækst i pct.  1,9   

August-vurdering 2007, mia. kr.  758,9   

Vækst i pct.  4,1   

Februar-vurdering 2008, mia. kr.  737,7 747,5   

Vækst i pct.  1,9 1,3   

Revideret maj-vurdering 2008, mia. kr.  738,6 751,1   

Vækst i pct.  2,3 1,7   

August-vurdering 2008, mia. kr.  726,5 735,0   

Vækst i pct.  1,7 1,2   

December-vurdering 2008, mia. kr.  731,6 747,6 768,1    

Vækst i pct.  2,2 2,2 2,7    

Revideret maj-vurdering 2009, mia. kr.  732,5 732,5 780,4    

Vækst i pct.  2,4 0,0 6,5    

August-vurdering 2009, mia. kr.  726,9 734,4 777,2    

Vækst i pct.  1,6 1,0 5,8    

December-vurdering 2009, mia. kr.  725,7 714,9 777,7 801,6    

Vækst i pct.  1,4 -1,5 8,8 3,1    

Maj-vurdering 2010, mia. kr.  722,9 721,7 766,0 796,8    

Vækst i pct.  1,0 -0,2 6,1 4,0    

Revideret maj-vurdering 2010, mia. kr.  722,9 721,7 766,0 804,0    

Vækst i pct.  1,0 -0,2 6,1 5,0    

August-vurdering 2010, mia. kr.  722,6 716,4 768,9 808,8    

Vækst i pct.  1,0 -0,9 7,3 5,2    

December-vurdering 2010, mia. kr.  722,6 713,7 775,0 810,9 826,6   

Vækst i pct.  1,0 -1,2 8,6 4,6 1,9   

Maj-vurdering 2011, mia. kr. 722,6 716,0 777,9 814,3 829,3   

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,6 4,7 1,9   

Revideret maj-vurdering 2011, mia. kr.  722,6 716,0 777,9 810,0 820,8   

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,6 4,1 1,3   

August-vurdering 2011, mia. kr.  722,6 716,0 776,5 811,6 827,7   

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,4 4,5 2,0   

December-vurdering 2011, mia. kr.  722,6 716,0 776,3 800,1 821,9 867,7 

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,4 3,1 2,7 5,6 

Maj-vurdering 2012, mia. kr. 722,6 716,0 778,0 809,2 829,1 876,7 

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,7 4,0 2,5 5,7 

Revideret maj-vurdering 2012, mia. kr. 722,6 716,0 778,0 809,2 829,1 875,3 

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,7 4,0 2,5 5,6 

     

Anm.: Rækkerne angiver tidspunkt for budgettering af det kommunale skattegrundlag angivet i mia. kr. 
samt vækstrater. Søjlerne angiver det pågældende års skattegrundlag. Statsgarantien for det 
pågældende år er markeret med fed.   
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Tabel B.21  
Indkomstoverførsler 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mia. kr.       

A-dagpenge 7,0 14,6 17,9 17,6 18,7 19,1 

Førtidspension 35,9 37,5 39,7 40,5 42,6 43,7 

Efterløn1) 21,4 20,7 20,4 19,2 18,1 17,4 

Kontanthjælp2) 11,6 12,6 13,4 14,5 16,6 18,0 

Feriedagpenge 1,0 0,7 1,0 1,3 1,3 1,4 

Revalideringsydelse 3,0 2,8 2,8 2,4 2,5 2,6 

Sygedagpenge 14,4 14,7 14,9 14,7 14,4 14,1 

Barselsdagpenge 9,4 10,0 10,1 9,9 9,6 9,8 

Boligydelse og boligsikring 11,3 11,6 12,2 12,7 12,9 13,2 

Børnefamilieydelse 13,8 14,3 14,7 14,5 14,7 14,6 

Øvrige overførsler3) 16,8 20,0 23,3 21,8 23,9 22,8 

I alt 145,4 159,6 170,3 169,2 175,3 176,5 

SU 11,0 12,2 14,3 15,7 17,3 18,2 

I alt inkl. SU 156,4 171,8 184,6 184,9 192,6 194,8 

Folkepension4) 84,8 88,9 95,5 102,4 108,7 114,0 

Øvrige pensioner5) 21,4 23,0 23,6 24,3 24,3 24,7 

I alt, inkl. SU, folkepension og øvrige 
pensioner 262,6 283,6 303,7 311,6 325,6 333,5 

     

1)  Inkl. overgangsydelse. 
2)  Skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser. 
3)  Aktiveringsydelse, børnetilskud, tilskud til friplads i daginstitutioner, ledighedsydelse og fleksydelse 

mv. 
4)  Inkl. personlige tillæg og varmetillæg til pensionister. 
5)  Tjenestemandspensioner, indekstillæg, delpension mv. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.22  
Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser 

 Dec. Maj Aug. Dec. Maj Aug. Dec. Maj 
 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 2012 
2010         

BNP (realvækst, pct.) 1,3 1,4 1,4 2,0 2,1 1,7 1,3 1,3 

Ledighed (1.000 personer) 155 130 121 116 114 114 114 114 

Bruttoledighed (1.000 personer) - - - 166 164 164 164 164 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 2,0 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 42,1 45,0 62,0 79,0 95,6 89,9 96,9 96,9 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -94,4 -88,2 -80,1 -62,6 -50,8 -48,3 -47,4 -47,4 

BNP i EU27 (procentvis stigning) 0,9 1,0 1,3 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 

2011   
BNP (realvækst, pct.) 1,6 1,7 1,8 1,7 1,9 1,3 1,0 1,0 

Ledighed (1.000 personer) 155 135 125 121 107 108 109 109 

Bruttoledighed (1.000 personer) 172 160 162 163,0 162 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 1,7 1,8 1,7 1,7 2,5 2,8 2,8 2,8 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 42,9 46,3 61,4 69,0 81,1 83,8 105 115,8 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -79,0 -78,6 -78,7 -83,9 -74,3 -68,2 -71,2 -34,7 

BNP i EU27 (procentvis stigning) 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,5 

2012   
BNP (realvækst, pct.) - - - 1,5 1,7 1,8 1,0 1,1 

Ledighed (1.000 personer) - - - 116 104 107,0 122 114 

Bruttoledighed (1.000 personer) 164 152 161,0 172 162 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - - - 1,7 1,5 1,8 1,9 2,5 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - 71,1 81,2 76,8 97,2 97,2 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - -62,5 -80,0 -84,5 -101 -70,4 

BNP i EU27 (procentvis stigning) - - - 2,0 1,9 1,7 0,6 0,1 

2013   
BNP (realvækst, pct.) - - - - - - 1,4 1,5 

Ledighed (1.000 personer) - - - - - - 126 119 

Bruttoledighed (1.000 personer) 163 152 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - - - - - - 1,6 1,7 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - - 96,0 93,7 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - - -48,2 -32,6 

BNP i EU27 (procentvis stigning) - - - - - - 1,5 1,3  
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Økonomi- og indenrigsminister
Margrethe Vestager

Dansk økonomi er stadig præget af den internationale 
afmatning. Gennem resten af året og videre ind i  
2013 vurderes der dog at komme mere fremdrift i 
økonomien som følge af kraftige stimuli fra meget  
lave renter, regeringens kickstart og udbetalingen  
af efterlønsbidrag samt en markant styrket forbru-
gertillid gennem foråret.

Der er fortsat stor usikkerhed om styrken i  
genopretningen af den internationale økonomi.  
Ved årsskiftet var der frygt for en ny fastfrysning af 
de finansielle markeder og verdenshandlen. Med en 
række økonomisk-politiske tiltag, herunder nye  
lånefaciliteter i Den Europæiske Centralbank og  
vedtagelsen af nye rammer for en styrket finanspoli-
tik i EU, lykkedes det dog umiddelbart at inddæmme 
krisen. Det betyder ikke, at krisen er overstået. 
Tværtimod. Euroområdet fik et pusterum, men  
behovet for at gennemføre troværdige og holdbare 
økonomiske reformer er påtrængende i mange lande.

Regeringen har vist, at det ikke skorter på politisk 
handlekraft i Danmark. Med 2020-planen, Danmark 
i arbejde, er der præsenteret en klar strategi for  
styrkelse af vækstmulighederne i dansk økonomi og 
for genopretning og langtidssikring af den offentlige 
økonomi. Samtidig har regeringen gennemført en 
række tiltag, som holder hånden under økonomien 
på den korte bane. Det kan vi gøre, fordi der er  
troværdighed om den økonomiske politik i Danmark 
og tillid til, at vi tager hånd om udfordringerne.




