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Holdbar vækst kræver ro på de offentlige udgifter 

Dansk økonomi har gennem 2010 udviklet sig bedre, end vi havde turdet håbe på. 
Væksten har været stærkere. Ledigheden er steget mindre end frygtet. Og eksporten 
er kommet bedre i gang, godt hjulpet af høj vækst i Sverige og Tyskland. 
 
Fremgangen er støttet af markante lempelser af finanspolitikken og meget lave ren-
ter. Prisen er et stort underskud på de offentlige finanser. Der er tegn på, at væksten 
er ved at blive mere selvbærende, og det er derfor tid til at genoprette den offentlige 
økonomi. Det starter vi på næste år – på linje med henstillingen fra EU. 
 
Regeringens dagsorden er klar: styr på de offentlige udgifter, holdbar vækst, flere i 
arbejde. Det er en dagsorden, som hænger tæt sammen. Store offentlige underskud 
og manglende tillid til finanspolitikken koster i form af højere renter – og dermed 
lavere vækst og beskæftigelse.  
 
Danmark er en lille, meget rentefølsom økonomi, med egen valuta. Vi er dermed 
mere sårbare over for pres fra finansmarkederne end eksempelvis eurolandene. Det 
er derfor en helt central økonomisk politisk opgave at sikre tillid til finans- og fast-
kurspolitikken herhjemme. Det kræver en ansvarlig politik med fokus på sund of-
fentlig økonomi og stærke vækstbetingelser.  
 
Vi kan konstatere, at det offentlige forbrug bliver højere i 2010, end vi havde planlagt 
efter. Det samme er sket tidligere. Derfor er det også særligt på udgiftssiden, at der 
nu skal sættes ind. Vi må holde udgifterne i ro. Det skal være slut med, at kommuner 
og regioner år efter år bruger flere penge, end de har aftalt med regeringen. Hvis vel-
færdssamfundet skal hænge sammen økonomisk, kræver det, at væksten i de offentli-
ge udgifter varigt bringes væsentligt ned i forhold til det, vi har været vant til. 
 
Samtidig skal vi skabe betingelserne for høj vækst efter krisen. Holdbar vækst kan 
kun skabes gennem fremgang i den private sektor. Her er Danmark stadig udfordret 
af lav produktivitetsvækst og svækket konkurrenceevne, selv om der er gennemført 
mange reformer netop for at styrke vækstmulighederne. Her vil regeringen med afsæt 
i Vækstforum sætte endnu stærkere ind.  
 

 

 

 
  Claus Hjort Frederiksen 
  Finansminister  
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1. Sammenfatning 

1.1 Indledning 
Det internationale opsving er fortsat i moderat tempo hen over sommeren. Samlet er 
genopretningen i den vestlige verden sket i et hurtigere tempo end ventet for godt et 
år siden. Dengang var den almindelige forventning nærmest nulvækst i EU-området 
og meget svag vækst i USA, jf. figur 1.1a. Dansk økonomi er også godt på vej, og 
væksten i 2010 har været stærkere end ventet. BNP er steget de seneste fem kvartaler 
i træk og samlet med 3,7 pct. siden bunden i 2. kvartal 2009, jf. figur 1.1b.  

Figur 1.1a Figur 1.1b 
Mere optimistiske forventninger til  
2010-væksten i euroområdet og USA 

Vækst siden 2. kvartal 2009 i udvalgte  
lande  
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Kilde:  EU-Kommissionen, OECD og IMF. 

 
Inden for EU er der store forskelle på den styrke, hvormed landene ser ud til at be-
væge sig ud af krisen. I Irland og Grækenland og andre sydeuropæiske lande med 
store finanspolitiske udfordringer har væksten været svag det seneste år og i nogle 
tilfælde negativ, blandt andet på grund af høje rentespænd som afspejler mistillid til, 
om landene kan svare deres gældsforpligtelser. Samtidig har disse lande gennemført 
ret store stramninger af finanspolitikken, som er nødvendige for at genoprette kre-
ditværdigheden.  

I den nordlige del af Europa, hvor de finanspolitiske udfordringer er mindre omfat-
tende, har væksten derimod været overraskende høj frem til og med 3. kvartal. Det 
gælder især for Tyskland og Sverige, som er Danmarks største nærmarkeder, jf. figur 
1.1b. Uden for OECD er væksttempoet også ret højt, og flere steder er man begyndt 
at stramme den økonomiske politik af stabiliseringspolitiske grunde. 

Fremgangen i euroområdet og USA har medført, at arbejdsmarkederne er blevet sta-
biliseret, men ledigheden er kommet op på et højt niveau på ca. 10 pct. af arbejds-
styrken, jf. figur 1.2a og b. Samtidig er en lang række vestlige lande, herunder ikke 
mindst flere af de store økonomier, ramt af en ”offentlig finans- og gældskrise”, som 
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vil kræve markante stramninger de kommende år. Mulighederne for at reducere le-
digheden via yderligere finans- og pengepolitiske tiltag er meget begrænsede, og lan-
dene er derfor særligt sårbare overfor nye tilbageslag.  

Både i euroområdet og USA er kapacitetsudnyttelsen fortsat lavere end i en normal 
konjunktursituation, og væksten i efterspørgslen er gået lidt ned i sidste del af 2010. 
Det er ikke usædvanligt med sådan et ”blødt punkt” i den fase, hvor effekterne fra 
midlertidige vækstfremmende faktorer som vendingen i lagercyklen og de finanspoli-
tiske lempelser, skal erstattes af mere vedvarende privat efterspørgsel. Samtidig er der 
udsigt til, at opsvinget i den vestlige verden ikke vil være så kraftigt som normalt ef-
ter en periode med egentlig recession. Det skyldes blandt andet den igangværende 
genopretning af balancer i de private dele af økonomierne og den internationale 
gældskrise, som skaber stor usikkerhed på de i forvejen svækkede finansielle marke-
der, og som kan medføre tilbageholdenhed i investeringer og forbrug.  

Figur 1.2a Figur 1.2b 
BNP er steget pænt… …og stigningen i ledigheden er bremset op  
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Anm.:  I figur 1.2b er ledigheden baseret på arbejdskraftundersøgelsen AKU (LFS). 
Kilde:  Danmarks Statistik, Eurostat og Reuters EcoWin. 

 
Danmark er en lille, meget rentefølsom økonomi, som har sin egen valuta, og Dan-
mark er dermed som udgangspunkt mere sårbar overfor pres fra finansmarkederne 
end eksempelvis eurolandene. Med udsigt til et offentlig underskud på ca. 85 mia. kr. 
næste år er det derfor en central økonomisk politisk opgave at gennemføre en kon-
sekvent genopretning af den offentlige økonomi. Det styrker troværdigheden om-
kring fastkurspolitikken og kan ses som en investering i fortsat lavt rentespænd i for-
hold til Tyskland. Høj troværdighed omkring de offentlige finanser og fastkurspoli-
tikken sikrer således mod pres på kronen og er betingelsen for, at Danmark fortsat 
kan være en ”sikker havn” for internationale investorer, når der opstår usikkerhed og 
finansiel uro som følge af de internationale gældsproblemer.  

Genopretningen af finanserne forudsætter blandt andet, at væksten i det offentlige 
forbrug varigt bringes ned på et lavere niveau end i de seneste 20 år, herunder at de 
tilbagevendende udgiftsskred ophører. For at styrke udgiftsstyringen og sikre aftale-
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overholdelse er styringsmekanismerne derfor blevet skærpet, både i genopretningsaf-
talen og senest i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. 

BNP-væksten i Danmark har været noget større end i euroområdet det seneste år og 
skønnes til 2 pct. på årsbasis i 2010, jf. tabel 1.1. Det er noget mere end ventet i au-
gust. Opjusteringen skal ses i lyset af, at efterspørgslen er vokset hurtigere end hidtil 
forudsat. Det er navnlig eksporten, som er vokset mere end ventet med baggrund i 
stærk efterspørgsel på nærmarkederne. Men også det offentlige forbrug er vokset 
mere end forudsat.  

Tabel 1.1 
Udvalgte nøgletal  

 
  2008 2009 2010 2011 2012  

 Realvækst, pct.       
 Privat forbrug -0,6 -4,5 2,2 2,2 1,8  
 Offentligt forbrug 1,6 3,1 1,0 -0,3 0,3  
 Offentlige investeringer 0,8 4,6 9,4 9,4 -8,1  
 Boliginvesteringer -10,9 -16,9 -13,0 1,5 3,0  
 Erhvervsinvesteringer -0,2 -15,8 -7,3 5,0 4,1  
 Lagerinvesteringer (vækst i pct. af BNP) -0,6 -2,0 1,4 0,1 0,1  
 Eksport af varer og tjenester 2,8 -9,7 4,5 3,8 3,9  
 Import af varer og tjenester 2,7 -12,5 3,7 4,4 4,2  

 Bruttonationalprodukt (BNP) -1,1 -5,2 2,0 1,7 1,5  
        
 Reale disponible indkomster 0,5 0,7 5,8 1,6 0,5  
        
 Niveau, pct. af BNP       
 Offentlig saldo 3,3 -2,8 -3,6 -4,7 -3,4  
 Betalingsbalancen 2,7 3,6 4,5 3,9 3,8  
        
 Niveau, 1.000 personer       
 Ledighed (årsgennemsnit) 52 98 116 121 116  
  - i pct. af arbejdsstyrken 1,7 3,4 4,0 4,2 4,0  
 Bruttoledighed 74 131 166 172 164  
 - i pct. af arbejdsstyrken 2,5 4,5 5,8 6,0 5,7  
    Ændringer  
 Beskæftigelse 2.909 2824 -54 0 4  
 Arbejdsstyrke 2.960 2922 -37 6 -1  
        
 Stigning, pct.       
 Kontantpris på enfamiliehuse -3,7 12,8 3,0 2,0 0,0  
 Forbrugerprisindeks 3,4 1,3 2,3 1,7 1,7  
 Timefortjeneste i privat sektor 4,6 3,0 2,1 2,4 2,7  
   

Kilde: Danmarks Statistik, DA samt egne skøn og beregninger. 
 

 

 
Fremgangen afspejler især den lempelige politik i Danmark og andre lande. Finans-
politikken herhjemme har været historisk lempelig i år og sidste år, og samtidig er 
renterne faldet til et meget lavt niveau, hvilket har bidraget til fremgang på boligmar-
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kedet. Husholdningernes reale disponible indkomster ventes at stige med knap 6 pct. 
i år og omkring 1½ pct. i 2011 efter en svag udvikling i 2007-2008. Den kraftige ind-
komstfremgang er især drevet af skattereformen i forårspakke 2.0 samt faldet i de 
korte boligrenter. Samtidig understøttes væksten af, at konkurrenceevnen er forbed-
ret i det seneste års tid. Det skyldes en svækkelse af euroen (og dermed den effektive 
kronekurs), samt at genopretningen af produktiviteten efter krisen foreløbig ser ud til 
at være stærkere i Danmark end i flere andre lande. Det ændrer dog ikke ved, at kon-
kurrenceevnen samlet set er svækket betydeligt siden årtusindeskiftet, og at produkti-
vitetsvæksten i Danmark samtidig har været beskeden sammenlignet med andre lan-
de, jf. boks 1.1.  

Væksten i Danmark ventes at blive på 1,7 pct. i 2011, hvilket er på niveau med skøn-
net fra august. Fremgangen ventes gradvist at blive mere selvbærende, således at ef-
terspørgselssammensætningen skifter mere over mod privat efterspørgsel og eksport, 
jf. figur 1.3a. I 2012, hvor stramninger af finanspolitikken gradvist får større virkning, 
ventes væksten at gå ned til 1½ pct.   

Figur 1.3a Figur 1.3b 
Efterspørgslen bliver mere selvbærende og 
skifter over mod privat efterspørgsel 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Væksten de næste år skønnes at være høj nok til at sikre stigende kapacitetsudnyttelse 
og svagt stigende beskæftigelse i 2011 og 2012. Det skal ses i sammenhæng med, at 
produktivitetsniveauet er tæt på at være genoprettet efter det store konjunkturbetin-
gede fald op til og efter finanskrisen. Samtidig er vækstpotentialet begrænset de 
kommende år og næppe meget højere end 1-1½ pct. årligt frem mod 2015. De mo-
derate vækstmuligheder skyldes dels, at den trendmæssige produktivitetsvækst må 
antages at være afdæmpet på linje med erfaringerne de seneste årtier, men også at 
den demografiske udvikling trækker ned i arbejdsudbuddet.  

Samlet har det store tilbageslag haft væsentligt mindre konsekvenser for ledigheden 
end ventet. Bruttoledigheden ligger i oktober ca. 13.000 personer lavere end forudsat 
i augustvurderingen, jf. figur 1.3b.  
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Boks 1.1 
Udviklingen i produktivitet og lønkonkurrenceevne i de seneste kvartaler 

 
Efter en meget svag produktivitetsudvikling fra 2006 og frem til første del af 2009 som især afspejler, 
at faldet i beskæftigelsen som følge af krisen er indtruffet senere end faldet i produktionen, er der 
sket en betydelig genopretning siden sommeren 2009, hvor produktionen igen begyndte at stige, jf. 
figur a.  
 
Genopretningen af produktiviteten er sket hurtigere i Danmark end i en række andre lande, jf. figur b. 
Til gengæld var produktivitetsudviklingen også svagere i Danmark i årene før. Udviklingen i de sene-
ste kvartaler ændrer ikke ved billedet af, at produktivitetsvæksten i Danmark siden 1995 har været 
blandt de laveste i OECD, jf. figur d. 
 
Den hurtigere genopretning af produktiviteten – som er særlig udtalt i fremstillingserhvervene – har 
sammen med en svækkelse af den effektive kronekurs bidraget til at styrke lønkonkurrenceevnen 
(målt ved relative enhedslønomkostninger) siden midten af 2009, jf. figur c.  Samtidig er lønstignin-
gerne i fremstillingserhvervene kommet tættere på udlandets, så der over det seneste år – modsat 
tidligere – ikke har været et negativt bidrag til lønkonkurrenceevnen herfra. Med forbedringen siden 
foråret 2009 er konkurrenceevnen svækket med omkring 15 pct. i forhold til niveauet i 2000. De kvar-
talsvise tal revideres dog ofte en del og er således behæftet med ganske betydelig usikkerhed. 
 
Figur a Figur b 
Genopretningen af produktiviteten i dansk 
økonomi… 
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Figur c Figur d 
 … og det har bidraget til at reducere  
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Anm.: Opgørelserne i figur a, b og d er timeproduktiviteten for hele økonomien. Figur c viser de relative enheds-
lønomkostninger for fremstillingsvirksomhed. Figur d viser den gennemsnitlige produktivitetsvækst fra 1995 til 
2010. I 2010 er anvendt de seneste kvartalstal eller årsskøn fra OECD’s seneste Economic Outlook. 
Kilde:  Danmark Statistik, Eurostat, OECD og egne beregninger. 
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Hvis væksten udvikler sig som ventet, er det sandsynligt, at ledigheden efterhånden 
vil falde lidt, og at konjunkturtilbageslaget ikke medfører større strukturel ledighed. 
Selv om langtidsledigheden er steget hurtigt siden lavpunktet medio 2008, er niveauet 
således fortsat lavt i historisk sammenhæng og ikke meget større end det, som må 
forventes i en normal konjunktursituation. Til sammenligning var der således knap 
50 pct. flere langtidsledige i 2004, hvor langtidsledigheden senest toppede, jf. figur 
1.4a. Hertil kommer, at forkortelsen af dagpengeperioden til to år – så den nu er på 
niveau med eller lidt længere end i nabolandene – må ventes at reducere langtidsle-
digheden og den strukturelle (brutto)ledighed. Virkningen slår helt igennem fra 2013, 
hvor reformen er fuldt indfaset.  

Det danske arbejdsmarked er fleksibelt i den forstand, at der ikke er større barrierer 
for virksomhederne, når de ønsker at ansætte og afskedige medarbejdere. Det bidra-
ger til, at der er relativt mange jobåbninger blandt andet for unge mennesker og for 
ledige, og det understøtter også, at virksomhederne kan tilpasse sig nye vilkår. Hvis 
den fleksibilitet svækkes ved, at det eksempelvis bliver mere omkostningsfuldt at af-
skedige medarbejdere, er der risiko for, at ungdomsledigheden og langtidsledigheden 
øges. Det kan gøre det vanskeligere at nedbringe ledigheden igen.   

Figur 1.4a Figur 1.4b 
Langtidsledighed siden midten af 
1990’erne 

Langtidsledighed og jobbeskyttelse på 
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Anm.: Langtidsledigheden er opgjort som ledige og aktiverede fuldtidspersoner i måneden, der har været ledige i 

mere end 80 pct. af tiden de seneste 12 måneder. Ledigheden det seneste år opgøres som perioder med le-
dighed, aktivering eller feriedagpenge. Dagpengeledigheden før 1999 er baseret på CRAM og AMFORA, 
mens opgørelsen de efterfølgende år er baseret på RAM og bestandstatistikken. Kontanthjælpsledigheden er 
opgjort på baggrund af CRAM og AMFORA frem til 2007. Fra 2008 og frem er grundlaget et særudtræk fra 
Danmarks Statistik. Figur 1.4b viser langtidsledigheden i EU-medlemslandene som gennemsnitlig andel af 
den samlede ledighed i perioden 1998-2008 i forhold til et sammenvejet indeks for reglerne for jobbeskyttel-
se. Lav score indikerer lav jobbeskyttelse, mens høj score indikerer høj jobbeskyttelse. 

Kilde:  CRAM, AMFORA, RAM, Bestandsstatistikken, OECD og egne beregninger.  

 
Der skal forhandles offentlige overenskomster i foråret 2011. Udgangspunktet er, at 
de offentlige lønninger gennem de seneste 2-3 år er steget ret markant og mere end i 
den private sektor. Desuden har parterne på det private arbejdsmarked indgået afta-
ler, som indebærer ret lave lønstigninger de nærmeste år.  
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Den offentlige løndannelse kan have afsmittende virkning på de private lønninger og 
dermed på konkurrenceevnen og beskæftigelsen og har stor betydning for udviklin-
gen i de offentlige finanser. Samlet udgør de offentlige lønudgifter således ca. 2/3 af 
det samlede offentlige forbrug. Samtidig udgør den offentlige lønsum en større andel 
af økonomien end i alle andre OECD-lande, jf. figur 1.5a. 
 
Rammerne for en ansvarlig lønudvikling på det offentlige område er på den bag-
grund meget begrænsede. Stigningen i de offentlige lønninger skal således som ud-
gangspunkt være mindre end på det private arbejdsmarked de nærmeste år for at un-
derstøtte genopretningen af den offentlige økonomi. Reguleringsordningen, som 
over tid sikrer nogenlunde parallelitet mellem offentlige og private lønninger, vil bi-
drage hertil, men kan også bidrage til en ujævn offentlig lønudvikling henover over-
enskomstperioderne. 
 
Øget og mere fleksibel arbejdstid i det offentlige kan også bidrage til sunde finanser, 
fordi arbejdsudbuddet dermed forøges. De statsfinansielle omkostninger ved at løfte 
den offentlige service er således væsentligt mindre, hvis fremgangen sker ved længere 
offentlig arbejdstid end ved at ansætte flere medarbejdere, jf. figur 1.5b. Længere ar-
bejdstid kan blandt andet ske ved øget udbredelse af og større fleksibilitet i anvendel-
sen af plustid, længere normperioder og større effektivitet i arbejdstilrettelæggelsen 
via en forenkling og decentralisering af arbejdstidsreglerne. 
 

Figur 1.5a Figur 1.5b 
Offentlig lønsum i pct. af BNP i 2009 Varig forringelse af de offentlige finanser 

ved forøgelse af off. timeforbrug på 1 pct. 
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Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. 

 
 
1.2 Finanspolitiske lempelser under krisen og konsolidering fra 2011 
Finanspolitikken er lempet med ca. 3½ pct. af BNP fra 2008 til 2010 (målt ved de 
direkte provenuvirkninger, der indgår i finanseffekten), jf. figur 1.6a. Lempelserne er 
størst på udgiftssiden, blandt andet påvirket af en kraftig opgang i det offentlige for-
brug.   
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Figur 1.6a Figur 1.6b 
Finanspolitiske lempelser i forhold til 2008 
(direkte provenuer) 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne skøn. 

 
Lempelserne af finanspolitikken i 2009 og 2010 har været større end i andre OECD-
lande, mens den planlagte opstramning de næste år er forholdsvis mild. Stramninger-
ne de kommende par år er således omtrent halvt så store som de lempelser, der er 
gennemført under krisen. I Danmark er der lagt op til stramninger, der kan sikre, at 
finanserne styrkes med 1½ pct. af BNP frem til 2013. I de andre EU-lande planlæg-
ges stramninger på i gennemsnit ca. 4 pct. af BNP, dvs. stramninger der er op mod 
tre gange større end i Danmark. Det afspejler, at det finanspolitiske udgangspunkt i 
Danmark er svært, men ikke helt så vanskeligt som i mange andre lande.  
 
Konsolideringen af de offentlige finanser skønnes at styrke den strukturelle offentli-
ge saldo fra -1,9 pct. af BNP i 2010 til -0,8 pct. af BNP i 2012, dvs. med ca. 2/3 af 
det samlede krav i EU-henstillingen til 2013, jf. kapitel 5. Med genopretningsaftalen 
er der vedtaget konkrete initiativer til indfrielse af EU-henstillingen frem mod 2013. 
Det faktiske underskud ventes at overstige 3 pct. af BNP i alle årene 2010-12, jf. figur 
1.6b.  
 
I 2011 vil finanspolitikken samlet set – dvs. inklusive lempelserne under krisen – bi-
drage til at forøge aktivitetsniveauet væsentligt, mens virkningen på væksten skønnes 
at være ret neutral. Finanspolitikken vil derfor som udgangspunkt ikke svække op-
svinget på kort sigt, selv om der er lagt op til stramninger fra 2011. Det vurderes, at 
den aktive finanspolitik fra 2009 til 2011, dvs. inklusive opstramningen til næste år, 
samlet medfører, at BNP er 2¼ pct. højere og beskæftigelsen ca. 60.000 personer 
større, end hvis der var ført neutral finanspolitik i alle årene fra 2009 til 2011, jf. figur 
1.7a. Det afspejler, at de forsinkede virkninger af lempelserne i 2009 og 2010 oversti-
ger virkningerne af de stramninger, som er planlagt for 20111. Tallet indregner ikke 
tiltagene til sikring af finansiel stabilitet, som samlet har forhindret et dybere tilbage-
slag i dansk økonomi. Inklusive disse finansielle krisetiltag vil den samlede virkning 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 De Økonomiske Råd vurderer i efterårsrapporten, at finanspolitikken i 2009 til 2011 samlet kan forøge BNP med 
2½ pct. i 2011, og at virkningen på beskæftigelsen er omkring 70.000 personer, jf. Dansk Økonomi – Efterår 2010. 
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af den førte økonomiske politik være en del større, men den samlede størrelsesorden 
er usikker.  
 

Figur 1.7a Figur 1.7b 
Bidrag til BNP-niveau og beskæftigelse fra 
finanspolitik og lavere renter siden 2008 
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Kilde:  Egne skøn. 

 
I 2011 er den étårige finanseffekt anslået til -0,3 pct. af BNP, jf. figur 1.7b. Den nega-
tive aktivitetsvirkning, der isoleret set udgår fra finanspolitikken næste år, er derfor 
moderat og lidt mindre end forudsat i august. Revisionen afspejler højere vækst i de 
offentlige investeringer i 2011 end tidligere antaget, som mere end opvejer virknin-
gen af mindre vækst i det offentlige forbrug. De offentlige investeringer er nedjuste-
ret med 5½ mia. kr. i 2010 og opjusteret med 3¾ mia. kr. i 2011 navnlig i lyset af 
forventede forskydninger fra 2010 til 2011 i de kommunale og regionale investerin-
ger. Skønnet for aktivitetsvirkningen i 2011 forudsætter, at de snævre udgiftsrammer 
for det offentlige forbrug overholdes, og dermed at det reale offentlige forbrug udvi-
ser et egentligt fald næste år efter ret store overskridelser af de aftalte rammer i 2009 
og i mindre omfang i 2010, jf. boks 1.2.   
 

Boks 1.2 
Forudsætningerne om det offentlige forbrug 

 
Skønnet for det offentlige forbrug i 2010 er opjusteret med 5 mia. kr. i forhold til augustvurderingen. 
Med afsæt i tilkendegivelser fra KL og tal fra Danske Regioner ventes et merforbrug i kommuner og 
regioner på 4½ mia. kr. i 2010. Samtidig forventes der yderligere merudgifter til aktivering på godt ½ 
mia. kr. i 2010. Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes dermed til 5 mia. kr. eller ca. 1 pct. i 
2010, mens der var forudsat nulvækst i augustvurderingen, jf. figur a. 
 
På linje med skønnet i august og genopretningsaftalen ventes et offentligt forbrug på 518,6 mia. kr. i 
2011, der er baseret på finansloven for 2011 og en vurdering af de kommunale og regionale budget-
ter for 2011. Da forbrugsudgifterne i 2010 ligger ud over det aftalte og dermed er kommet for højt 
op, er realvæksten i det offentlige forbrug i 2011 nedjusteret fra 0,6 pct. til -0,3 pct. Fra 2009 til 2011 
ventes således en vækst på omkring ¾ pct. 
 
I 2012 er der på linje med genopretningsaftalen skønnet en svag vækst i det offentlige forbrug på 0,3 
pct. 
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Boks 1.2 (fortsat) 
Forudsætningerne om det offentlige forbrug 

 
Efter genopretningsaftalen blev indgået var det således forventningen, at realvæksten i det offentlige 
forbrug skulle udgøre henholdsvis ½ pct. i 2011 og ¼ pct. i 2012 – det vil sige knap ½ pct. i gennem-
snit. Det svarer nogenlunde til den vækst i det offentlige forbrug, som den forrige regering planlagde 
for årene 2005-10. Nedjusteringen af væksten i 2011 afspejler således, at forbrugsudgifterne er ste-
get mere end planlagt og aftalt i 2010. For 2013 indebærer genopretningsaftalen derimod en reduk-
tion i det offentlige forbrug på ¼ pct.  
 
I 2013 er det reale offentlige forbrug omtrent på det forudsatte niveau i 2015-planen fra 2007, jf. fi-
gur b. Det offentlige forbrug udgør imidlertid fortsat en større andel af samfundsøkonomien end til-
sigtet i 2015-planen, idet fremgangen i konjunkturrenset BNP har været lavere end ventet før finans-
krisen og de senere års lave produktivitetsvækst. 
 
Figur a Figur b 
Højere realvækst i 2010 efterfulgt af  
uændret niveau i 2011 

Realt offentligt forbrug i forhold til  
2015-planen fra 2007 
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Kilde:  Mod nye mål – Danmark 2015, Økonomisk Redegørelse, august 2010 og egne beregninger. 
 

 
Tilrettelæggelsen af finanspolitikken skal ses i sammenhæng med det markante fald i 
renteniveauet siden efteråret 2008 til et historisk lavt niveau. Faldet i renterne styrker 
boligmarkedet og bidrager til stigningen i husholdningernes disponible realindkomst, 
som ventes at udgøre 5¾ pct. i år og godt 1½ pct. næste år. Samlet skønnes, at fi-
nanspolitikken og faldet i renterne siden 2008 isoleret set kan give et vækstbidrag i 
2011 på i størrelsesordenen 1¼ pct.-point. Det afspejler, at rentefald sædvanligvis 
har størst aktivitetsvirkninger efter 1-2 år, og virkningerne understøttes af, at forhol-
dene i den finansielle sektor vurderes at være i bedring.  
 
De stramninger af finanspolitikken, der skal gennemføres i Danmark og andre lande 
– og den nødvendige stramning af pengepolitikken som må komme, når et selvbæ-
rende opsving er mere klart i gang – ser således ud til først at få et gennemslag fra 
2012 og frem. Modelberegninger peger således på, at det isolerede vækstbidrag fra 
den økonomiske politik kan vende fra de nævnte 1¼ pct. i 2011 til et negativt bidrag 
på ca. ¾ pct. i 2012 og nogle år efter. Det afspejler både, at renten antages at stige ret 
moderat, og at den strammere linje i finanspolitikken får stigende gennemslag.  
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Hertil kommer, at stramningerne af finanspolitikken i udlandet vil virke dæmpende 
på efterspørgslen i Danmark. Med den konsolidering, der er planlagt, kan vækstbi-
draget herfra være -0,3 pct. i 2012 og årene efter. Der er stor usikkerhed om virknin-
gernes størrelse, og hvornår de præcist indfinder sig, men billedet er, at den økono-
miske politik i den vestlige verden isoleret set vil dæmpe efterspørgslen i en årrække 
fra 2012 og frem, herunder fordi renterne antages at stige i takt med fremgang i res-
sourceudnyttelsen.  
 
Genopretningsaftalen og de offentlige finanser i 2015-planen 
Konsolidering af de offentlige finanser fra 2011 vil sikre tillid til fastkurspolitikken og 
styrke de finanspolitiske handlemuligheder på lidt længere sigt. Desuden vil stram-
ninger fra 2011 afbødes af, at det kraftige rentefald fortsat styrker efterspørgslen. For 
en lille, rentefølsom, økonomi som den danske, der ikke er med i euroen, er det såle-
des særligt afgørende, at tilliden til den økonomiske politik ikke svækkes.  
 
Med konsolideringstiltagene i genopretningsaftalen er de offentlige finanser tilbage 
på sporet i 2015-planen (strukturelt) – men ved et højere gældsniveau og et højere 
skatte- og udgiftstryk end oprindeligt forudsat.  
 
Efter den høje realvækst i det offentlige forbrug på godt 3 pct. i 2009, indebærer kra-
vet i genopretningsaftalen om at holde udgifterne i ro i tre år, at det reale offentlige 
forbrug i 2013 omtrent er på det forudsatte niveau i 2015-planen. Men samtidig har 
finanskrisen og de senere års lave produktivitetsvækst svækket strukturelt BNP og 
dermed finansieringsgrundlaget for de offentlige forbrugsudgifter. Samtidig er de of-
fentlige lønninger steget relativt meget i 2008 og 2009.  
 
Med genopretningsaftalen ventes udgifterne til offentligt forbrug at aftage fra 28¾ 
pct. af konjunkturrenset BNP i 2010 til i størrelsesordenen 27¾ pct. af konjunktur-
renset BNP i 2013, men ventes fortsat at ligge over pejlemærket i 2015-planen på 
26½ pct. af BNP i 2015. Andelen af BNP i 2013 er ca. ½ pct. af BNP eller ca. 10 
mia. kr. mere end i Konvergensprogram 2008. 
 
Når de offentlige finanser kan siges overordnet at være tilbage på sporet fra 2015-
planen, skal det blandt andet ses i lyset af den mindrevækst i øvrige udgifter og de 
øgede skatteindtægter, der indgår i genopretningsaftalen. Dertil kommer, at de struk-
turreformer, der er vedtaget siden 2007, skønnes at indfri ca. 80 pct. (ca. 11 mia. kr.) 
af det oprindelige krav til strukturreformer i 2015-planen på ca. 14 mia. kr. Der er 
endvidere lagt forslag frem vedrørende SU og førtidspension, som vurderes at kunne 
styrke finanserne med ca. 1¼ mia. kr. i 2015 og med 3-4 mia. kr. i varig virkning, jf. 
boks 1.3. 
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Boks 1.3 
Status for reformkravet i 2015-planen og udviklingen i holdbarheden siden 2007 

 
2015-planen Mod nye Mål – Danmark 2015 blev offentliggjort i august 2007. I lyset af de nye priorite-
ringer, der indgik i planen, var forudsætningen for en holdbar finanspolitik, at der frem mod 2015 gen-
nemføres strukturreformer, der samlet styrker de offentlige finanser med 0,8 pct. af BNP (ca. 14 mia. 
kr.).  De nye prioriteringer omfattede navnlig Kvalitetsfonden til øgede offentlige investeringer, nye 
ambitiøse energi- og klimamålsætninger, øget offentligt forbrug og skattestoppet blev indregnet frem 
til 2015.  
 
Jobplanen og sygefraværshandlingsplanen fra 2008 samt skattereformen i 2009 indfriede ca. 7 mia. kr. 
af det oprindelige reformkrav i 2015-planen.  
 
I Danmarks Konvergensprogram 2009 (KP09) var den finanspolitiske holdbarhed imidlertid svækket 
som følge af stigende gæld og svækket indtægtsgrundlag i forbindelse med finanskrisen samt større 
udgifter til offentligt forbrug. For at sikre balance på de offentlige finanser i 2015 indgik i KP09-
forløbet et krav om nye initiativer for 31 mia. kr. frem mod 2015. Heraf var indregnet konsolideringstil-
tag for 24 mia. kr. frem mod 2013 og yderligere 7 mia. kr.  i 2014-15, der beregningsteknisk var forud-
sat ved indfrielse af det resterende reformkrav i 2015-planen (dvs. de oprindelige 14 mia. kr. fratrukket 
udmøntede bidrag fra skattereformen og jobplanen mv.), jf. tabel a.  
 
Med genopretningsaftalen er der besluttet initiativer til styrkelse af finanserne for ca. 24 mia. kr. frem 
mod 2013 og 26 mia. kr. i 2015. Der udestår dermed et samlet krav om yderligere initiativer for ca. 5 
mia. kr. for at sikre balance i 2015, hvoraf ca. 3 mia. kr. afspejler den del af det oprindelige reformkrav i 
2015-planen, der fortsat udestår efter dagpengereformen, jf. tabel a. 
 
Tabel a 
Krav til strukturel balance frem mod 2015, KP09 og nu 

    
Genopretningsaftale 

 
Forudsat i 

KP09 2013 2015 
Udestående 

krav 

Konsolideringstiltag 24 24 22 2 
Reformkrav 7  4 3 
I alt 31  26 5 

 
 
Status for reformkravet i 2015-planen 
Af det samlede reformkrav i den oprindelige 2015-plan på 14 mia. kr. er ca. 11 mia. kr. udmøntet med 
jobplanen, forårspakke 2.0 og dagpengereformen mv. i genopretningsaftalen, jf. tabel b. I november 
2010 blev fremlagt forslag til en SU-reform, der blandt andet sigter på, at unge bliver tidligere færdige 
med deres uddannelse og træder tidligere ind på arbejdsmarkedet. Endvidere er der fremlagt forslag 
til en førtidspensionsreform, der blandt andet sigter på, at under 40-årige ikke tilkendes livsvarig ydel-
se. Forslagene skønnes at kunne styrke den strukturelle saldo med ca. 1¼ mia. kr. i 2015 og 3-4 mia. 
kr. i varig virkning. 
 
Tabel b 
Status for reformkrav i 2015-planen 

Mia. kr. 

Krav i 2015-planen 14 
2008: Jobplan mv. 2 
2009: Forårspakke 2.0 5 
2010: Genopretningsaftale – beskæftigelsesvirkninger 4 
Udmøntede reformkrav 11 
SU-udspil, virkning i 2015   ¼  (varig virkning: 1) 
Førtidspensionsudspil, virkning i 2015 1 (varig virkning: 2-3) 
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Væksten i det offentlige forbrug kan ikke fortsætte som hidtil 
Igennem de seneste årtier har der været en tendens til, at de offentlige forbrugsudgif-
ter er steget mere end planlagt og aftalt. Med udsigt til nedadgående pres på finan-
serne mange år frem blandt andet som følge af aldringen og vigende indtægter fra 
Nordsøen, kan det ikke fortsætte. Det er således den helt centrale strukturpolitiske 
udfordring at sikre, at de offentlige forbrugsudgifter ikke vokser mere end det, som 
aftales, og som er forudsat i de mellemfristede planer. På den baggrund er der indført 
nye styringsmekanismer i kommuner og regioner, som kan sikre bedre aftaleoverhol-
delse, jf. boks 1.4. 
 

Boks 1.4 
Nye styringsmekanismer 

 
Med henblik på at understøtte målsætningen om at holde det offentlige forbrug i ro, er der indført 
mekanismer, der styrker udgiftsstyringen i kommuner og regioner.  Mekanismerne virker først fra og 
med budgettet for 2011. Med de nye mekanismer kan der som udgangspunkt ikke trækkes på de hi-
storiske erfaringer, når forbrugsudviklingen vurderes fremadrettet. For kommunerne indebærer me-
kanismerne,  
 
 at bloktilskuddet til kommuner kan skæres med op til 3 mia. kr. årligt, hvis de faktiske udgifter 

eller de budgetterede udgifter stiger mere end det, som er aftalt.  
 
 en skærpelse af sanktionen overfor de kommuner, der sætter skatten op i en situation, hvor 

kommunerne under ét ikke lever op til aftalen om den kommunale beskatning.  
 
Desuden vil en modregning af en eventuel budgetoverskridelse i kommunerne i 2011 for 60 pct.’s 
vedkommende ske individuelt overfor de kommuner, der bruger mere end budgetteret, mens resten 
sker kollektivt.  
 
Endelig skal kommunerne udarbejde politisk godkendte halvårsregnskaber for at styrke økonomisty-
ringen og budgetopfølgningen i den enkelte kommune. Sammen med det betingede bloktilskud skal 
halvårsregnskaberne understøtte kommunernes samarbejde om at overholde de aftalte rammer i 
både budgetter og regnskaber. 
 
For regionerne og sygehusene er der med økonomiaftalen for 2011 styrket fokus på en bedre styring. 
Aftalen indeholder blandt andet konkrete elementer, der skal forbedre den løbende økonomistyring 
og -opfølgning. Desuden igangsættes en kortlægning af sygehusvæsenets behandlinger og en gen-
nemgang af klinisk faglige visitationskrav ved offentlig finansieret sundhedsbehandling.    
 

 
I perioden siden 1980 er det reale offentlige forbrug i gennemsnit vokset med 1,7 
pct. om året. Væksten var ca. ¾ pct. om året i 1980’erne, 2¼ pct. i 1990’erne og 1¾ 
pct. i 00’erne, jf. figur 1.8a. De offentlige forbrugsudgifter udgør nu en større andel af 
samfundsøkonomien (konjunkturrenset BNP) end nogensinde før. Forbrugstrykket 
er dermed ca. ¾ pct.-point større end det forrige toppunkt i 1982, jf. figur 1.8b. 
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Figur 1.8a Figur 1.8b 
Realvækst i det offentlige forbrug Offentligt forbrug i pct. af  

(konjunkturrenset) BNP  
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne skøn. 

 
Væksten i det offentlige forbrug har medført, at den offentlige beskæftigelse er vok-
set fra ca. 670.000 ansatte i 1980 til ca. 820.000 i 2001, og yderligere til ca. 843.000 i 
2010. Væksten i den offentlige beskæftigelse har været mere afdæmpet i 00’erne, 
navnlig set i forhold til den samlede beskæftigelse, jf. figur 1.9a, men det skal samtidig 
ses i lyset af, at realvæksten i 00’erne især afspejler voksende køb af varer og tjenester 
fra den private sektor.  
 
Danmark er det OECD-land, hvor de offentlige forbrugsudgifter er højst i pct. af 
BNP, jf. figur 1.9b.  
 

Figur 1.9a Figur 1.9b 
Offentlig beskæftigelse Offentlige forbrugsudgifter (2009) 
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Kilde:  OECD. For Danmark er anvendt Finansministeriets skøn.  

 
Strukturelt underskud stiger til 7 pct. af BNP, hvis forbrugsvæksten fortsætter 
Det er en afgørende forudsætning i den 2015-plan, som udgør den overordnede 
ramme for finanspolitikken, at den offentlige forbrugsvækst afdæmpes fremadrettet. 
Vokser det offentlige forbrug derimod fra 2014 i samme takt, som det har gjort de 
sidste 30 år (knap 1¾ pct. om året), stiger det strukturelle underskud på de offentlige 
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finanser til op mod 3 pct. af BNP (55 mia. kr.) i 2020 og 7 pct. af BNP (125 mia. kr.) 
i 2030, jf. figur 1.10a.  
 
Reelt er der risiko for, at forbrugsvæksten ville føre til et endnu mere uholdbart for-
løb, idet så markante offentlige underskud og gæld vil føre til højere renter, lavere 
investeringer og vækst samt øge de offentlige rentebetalinger. Den viste beregning 
viser således de direkte virkninger af fortsat høj vækst i det offentlige forbrug, selv 
når det antages, at opsvinget i dansk økonomi kan fastholdes og konjunkturerne 
normaliseres frem mod 2015. Endvidere forudsætter forløbet, at den strukturelle le-
dighed fastholdes på 3½ pct. af arbejdsstyrken.  
 

Figur 1.10a Figur 1.10b 
Offentlig saldo frem mod 2030 ved  
realvækst i det offentlige forbrug som i de 
sidste 30 år 

Offentlig og privat beskæftigelse ved  
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Anm.:  Forløbet i figur 1.10b afspejler prognosen i Økonomisk Redegørelse, december 2010 og genopretningsafta-
 len frem til 2013, og herefter et forløb med vækst i det offentlige forbrug og den offentlige beskæftigelse 
 som i gennemsnit for 1980-2009. Forløbet er baseret på KP09-grundlaget i øvrigt. 
Kilde:  Egne beregninger.  

 
En fortsættelse af væksten i det offentlige forbrug vil endvidere indebære, at den of-
fentlige beskæftigelse fortsætter med at vokse frem mod 2020, jf. figur 1.10b. Den pri-
vate sektors muligheder for at rekruttere arbejdskraft og virksomhedernes konkur-
renceevne vil dermed blive presset. Det skyldes, at den samlede arbejdsstyrke aftager 
frem mod 2020 (hvor Velfærdsaftalen endnu kun har begrænset virkning), og at den 
offentlige sektor samtidig lægger beslag på en stigende andel af arbejdskraften. I for-
løbet, der klart er uholdbart, falder den private beskæftigelse således med 100.000 
personer fra 2008 frem mod 2020 (strukturelt). Det sætter finansieringen af velfærds-
samfundet under yderligere pres.  
 
Udfordringerne er betydelige også ved mere afdæmpet forbrugsvækst 
Både i den tidligere 2010-plan fra 2001 og den nuværende 2015-plan fra 2007 har det 
været en central forudsætning, at væksten i det offentlige forbrug dæmpes fremadret-
tet. Selv med strukturel balance i 2015 og en mere afdæmpet realvækst i det offentli-
ge forbrug på ¾ pct. i 2014-15 og ca. 1 pct. (beregningsteknisk) fra 2016-20, er der 
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således udsigt til stigende underskud på længere sigt, jf. Danmarks Konvergensprogram 
2009.  
 
2015-planens mål om langsigtet holdbarhed af de offentlige finanser indebærer, at 
den offentlige gæld stabiliseres på længere sigt, målt i pct. af BNP. Kravet om fi-
nanspolitisk holdbarhed lægger ikke i sig selv særlige begrænsninger på profilen for 
den offentlige saldo over tid, eller hvilket niveau nettogælden på langt sigt vil stabili-
sere sig på. Kriteriet om langsigtet holdbarhed sikrer eksempelvis ikke, at saldo og 
gæld i alle årene opfylder kravene i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt og konvergenskri-
terierne for euro-deltagelse (navnlig underskud under 3 pct. af BNP og ØMU-gæld 
ikke over 60 pct.). 
 
Det er blandt andet på den baggrund, at kravet om finanspolitisk holdbarhed i 2015-
planen er suppleret med et krav om balance på den strukturelle offentlige saldo i 
2015. 
 
Imidlertid er der udsigt til underliggende svækkelse af finanserne i nogle årtier efter 
2015 som følge af demografi og vigende Nordsø-indtægter, mål i klima- og energipo-
litikken mv. Der er således i forløbet udsigt til stigende underskud, gæld og renteud-
gifter frem mod midten af århundredet.  
 
I forløbet Konvergensprogram 2009 stiger det offentlige underskud til ca. 1 pct. af BNP i 
2020 og ca. 3 pct. af BNP i 2040, jf. figur 1.11a. Samtidig stiger den offentlige netto-
gæld til ca. 50 pct. af BNP i 2050, jf. figur 1.11b. Selv i et forløb med balance i 2015 og 
kun godt halvt så høj forbrugsvækst som de sidste 20-30 år er der således betydelige 
finanspolitiske udfordringer de nærmeste årtier.  
 

Figur 1.11a Figur 1.11b 
Strukturel saldo til 2060 Offentlig ØMU-gæld og nettogæld til 2060 
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Kilde:  Danmarks Konvergensprogram 2009.  
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1.3 Hovedtræk af det danske konjunkturbillede  
 
Vækstudsigterne  
Dansk økonomi er på vej ud af krisen. Det reale BNP lå i 3. kvartal 2010 3,7 pct. hø-
jere end bunden i 2. kvartal 2009. Offentliggørelsen af nationalregnskaberne for 2. og 
3. kvartal er sket efter udarbejdelsen af Økonomisk Redegørelse, august 2010. I de to 
kvartaler har den reale BNP-vækst i forhold til kvartalet før været henholdsvis 1,3 og 
0,7 pct.2 
 
I 3. kvartal har væksten navnlig været trukket af vareeksporten og det private for-
brug, som i årets første tre kvartaler har ligget godt 2 pct. højere end i samme perio-
de sidste år. Stigningen i eksporten skyldes ikke mindst kraftig vækst på vores nær-
meste og mest betydningsfulde eksportmarkeder, Sverige og Tyskland. De faste brut-
toinvesteringer faldt i forhold til 2. kvartal, hvor der imidlertid indgik anskaffelse af 
en boreplatform. Investeringerne i 3. kvartal var knap 3 pct. højere end i 1. kvartal. 
 
BNP-væksten i 3. kvartal har været lidt mindre end i første halvår som følge af en ret 
høj vækst i 2. kvartal, en profil der også har gjort sig gældende for en række andre eu-
ropæiske lande (med undtagelse af Sverige), jf. figur 1.12a og b. I USA og Japan har 
væksten i 3. kvartal været højere end i 2. kvartal. 
 

Figur 1.12a Figur 1.12b 
BNP-vækst i 1.-3. kvartal 2010 i EU-lande BNP-vækst i 1.-3.kvartal 2010 i USA mv. 
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De foreliggende, endnu ret sparsomme indikatorer for 4. kvartal peger på en afdæm-
pet BNP-udvikling, og for hele 2010 regnes med en BNP-vækst på 2 pct. efter et fald i 
2009 på 5,2 pct., jf. figur 1.13a. Væksten skønnes at fortsætte i et moderat tempo 
fremover med en fremgang på henholdsvis 1¾ og 1½ pct. i 2011 og 2012. Det er lidt 
mere end det anslåede vækstpotentiale på 1¼ pct. i gennemsnit i de to år. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Som angivet i boks 1.5 er prognosen udarbejdet inden offentliggørelsen af nationalregnskabet for 3. kvartal, hvis tal 
støtter prognosen. Det er en særlig usikkerhedsfaktor ved en vurdering af væksten i et 2. kvartal, at sæsonkorrektio-
nen har vanskeligt ved fuldt ud at tage højde for påskens forskellige placering fra år til år. 
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Figur 1.13a  Figur 1.13b  
Real BNP-vækst Kapacitetsudnyttelse i industrien og  

outputgab i hele økonomien 
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Væksten vurderes at blive mere selvbærende i den forstand, at stigningen i den priva-
te produktion og efterspørgsel øges, mens den offentlige sektors forbrug og investe-
ringer udvikler sig meget afdæmpet som følge af den nødvendige konsolidering af de 
offentlige finanser. Skiftet i efterspørgselssammensætningen kommer blandt andet til 
udtryk ved ny fremgang i de private investeringer i 2011-12 efter det kraftige fald i 
2008 og navnlig igennem 2009. De private byerhvervs produktion (BVT), der især 
trækker den private beskæftigelse, skønnes således at vokse med i gennemsnit 3 pct. i 
både 2011 og 2012 mod ca. 2 pct. i 2010. 
 
Den ventede vækstprofil er påvirket af, at lagertilpasningerne ser ud til at være bragt 
til ende således, at væksten i lagerinvesteringerne fremover bliver betydelig mindre 
end i hele 2010. Desuden regnes som nævnt med stagnerende offentlig efterspørgsel 
til forbrug og investeringer over de to næste år set under ét efter den markante for-
øgelse af den offentlige efterspørgsel i 2009-10. 
 
Vækstprofilen er også påvirket af, at stigningen i det private forbrug ventes at gå lidt 
ned i 2012 som følge af lavere indkomstfremgang og lidt højere rente efter den kraf-
tige stimulans af indkomsterne i 2009 og 2010 i form af frigivelsen af SP-midlerne, 
de betydelige indkomstskattenedsættelser og meget lav rente. Hertil kommer, at eks-
porten ventes at vokse i et lidt langsommere tempo i 2011 og 2012, samtidig med at 
forøgelsen af importen skønnes at blive noget større end i 2010. Der ventes i fortsæt-
telse af udviklingen siden 2005 ret store fald i energiproduktionen i Nordsøen på 
omkring 8 pct. årligt.  
 
Det vurderes, at outputgabet (forskellen mellem faktisk og potentielt BNP) blev luk-
ket i midten af 2008, og at det nåede bunden i midten af 2009, jf. figur 1.13b. Det ven-
tes, at outputgabet bliver reduceret (numerisk) i prognoseperioden, men produkti-
onsniveauet vil fortsat være lavere end i en normal konjunktursituation. 
 
I forhold til augustredegørelsen er skønnet over BNP-væksten i 2010 sat op med 0,6 
pct.-point, hvilket især skal ses på baggrund af den ret høje vækst i 2. kvartal, og den 
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ganske gode fremgang i 3. kvartal understøtter det nye skøn. Vækstskønnene for det 
offentlige forbrug, erhvervsinvesteringerne (herunder lagerinvesteringerne) og eks-
porten er justeret op, mens der for det private forbrug, boliginvesteringerne og de 
offentlige investeringer er foretaget en nedjustering, samtidig med at væksten i im-
porten er sat lidt op, jf. tabel 1.2. I 2011 er BNP-væksten justeret lidt ned med 0,1 
pct.-point. Det er første gang, 2012 indgår i prognosen 
 

Tabel 1.2 
Udvalgte nøgletal sammenholdt med augustredegørelsen 

 
  2010 2011 2012  
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Realvækst, pct.        
 BNP 1,4 2,0 1,8 1,7 1,5 
 Privat forbrug 2,5 2,2 2,2 2,2 1,8 
 Offentligt forbrug 0,0 1,0 0,6 -0,3 0,3 
 Eksportmarkedsvækst 5,3 6,9 5,8 5,8 6,3 

   
Pct. af BNP      

 Offentligt overskud -4,6 -3,6 -4,4 -4,7 -3,4 
 Betalingsbalanceoverskud 3,6 4,5 3,4 3,9 3,8 

  
1.000 personer      

 Ændring i samlet beskæftigelse -84 -54 2 0 4 
 Ledighed, niveau 121 116 125 121 116 
 Bruttoledighed, niveau 171 166 177 172 164 

  
Stigning, pct.      

 Kontantpris på enfamiliehuse 0,7 3,0 2,0 2,0 0,0 
 Forbrugerprisindeks 2,2 2,3 1,7 1,7 1,7 
 Timefortjeneste, privat sektor 2,2 2,1 2,4 2,4 2,7 

  
Eksterne forhold      

 Rente, 1-årigt flekslån, pct. 1,2 1,3 2,2 1,7 2,3 
 Do., 10-årig statsobligation 3,2 2,9 3,6 3,4 4,0 
 Oliepris, USD pr. td. 77,0 79,2 80,6 89,2 93,1 
 Dollarkurs, kr. pr. USD 5,7 5,6 5,8 5,4 5,4 
 Oliepris, kr. pr. td. 439,1 443,2 465,1 479,7 500,7 
  

Anm.: I tabel 1.5 er vist en mere detaljeret sammenligning med augustredegørelsen. 
 

 

 
Bruttoledigheden har udviklet sig gunstigere end ventet, og det samme gælder for 
den registrerede ledighed. Skønnene over årsgennemsnittet for den registrerede le-
dighed er justeret ned med omkring 5.000 personer i både 2010 og 2011 til hen-
holdsvis 116.000 og 121.000 personer svarende til henholdsvis 4 og 4¼ pct. af ar-
bejdsstyrken, mens skønnene for bruttoledigheden er justeret stort set tilsvarende 
ned til henholdsvis 166.000 og 172.000 personer (5¾ og 6 pct. af arbejdsstyrken). 
Antallet af aktiverede skønnes at vokse med 17.000 personer i 2010 og være ret 
uændret i 2011. 
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Den aktuelle svage stigning i ledigheden ventes at høre op i begyndelsen af 2011 og 
blive afløst af et lille fald, og i 2012 skønnes årsgennemsnittet for såvel den registre-
rede ledighed som bruttoledigheden at gå ned igen til omkring samme niveauer som i 
år.  
 
Ledighedsgabet (forskellen mellem faktisk og strukturel ledighed) vurderes at være 
blevet lukket i efteråret 2009, og ledigheden har efterfølgende bevæget sig op over sit 
strukturelle niveau, jf. figur 1.14a. Det er lagt til grund, at ledighedsprocenten i slut-
ningen af 2012 er ca. ½ point over det estimerede strukturelle ledighedsniveau. Der 
er usikkerhed på skønnet over ledighedsgabet. 
 
Ændringer i eksterne faktorer siden august indebærer isoleret set en positiv effekt på 
BNP-væksten på ca. ½ pct.-point i både 2010 og 2011 i kraft af højere eksportmar-
kedsvækst og – i 2011 – lavere rente og større offentlig efterspørgselsvækst, jf. boks. 
1.5. 
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Boks 1.5  
Virkninger af ændrede eksterne forudsætninger i konjunkturvurderingen 

 
De isolerede, modelberegnede virkninger på konjunkturudsigterne i forhold til den seneste redegø-
relse fra august som følge af ændrede antagelser om eksempelvis økonomisk politik, eksportmar-
kedsvækst og energipriser er angivet i tabel a. 
 
I alt giver de ændrede eksterne forudsætninger isoleret set positive bidrag til BNP-væksten i 2010 og 
2011 på henholdsvis 0,4 og 0,6 pct.-point i forhold til augustredegørelsen. 
 
I 2010 er det et opjusteret skøn for eksportmarkedsvæksten, der trækker opad. I 2011 er der også en 
– lille – opjustering af eksportmarkedsvæksten, men lavere rente vejer tungere. Det positive bidrag 
fra økonomisk politik i 2011 skyldes forskydninger af offentlige investeringer fra 2010 til 2011. Den 
nedadgående effekt i 2010 heraf udlignes af opjusteret offentlig forbrugsvækst i dette år. 
 
Tabel a 
Beregnede effekter på dansk BNP-vækst af ændrede eksterne forudsætninger siden august 
 
Pct.-point 2010 2011 
- Eksportmarkedsvækst mv.  0,3 0,1 
- Valuta 0,0 -0,1 
- Energipris 0,0 0,0 

Internationale forhold mv. i alt (ekskl. renter) 0,3 0,1 
- Renter 0,0 0,3 
- Økonomisk politik 0,0 0,2 

Renter og økonomisk politik 0,1 0,5 

Eksterne forhold i alt 0,4 0,6 
 
Anm.:  Effekterne summer ikke nødvendigvis til totalen på grund af afrunding. 
Kilde:  Egne beregninger på ADAM. 
 
Ved siden af ændrede eksterne forudsætninger tager udarbejdelsen af skønnene over BNP-vækst mv. 
udgangspunkt i en lang række forhold, herunder nye og reviderede nationalregnskabstal og øvrige 
indikatorer, der er kommet til siden augustredegørelsen. De konkrete tal i prognosen er dog lagt fast 
inden offentliggørelsen af nationalregnskabet for 3. kvartal, hvis tal støtter prognosen.  
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Figur 1.14a Figur 1.14b 
Ledigheds- og beskæftigelsesgab Det private forbrug (realvækst) 
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Den indenlandske efterspørgsel 
Husholdningernes reale disponible indkomst3 skønnes at vise en vækst på 1½ pct. i 2011 
– efter kraftig fremgang i 2010 på 5¾ pct. som følge af skattenedsættelserne, høj 
satsregulering og lav rente. Den ventede indkomstfremgang i 2011 skyldes blandt 
andet fortsat fald i nettorenteudgifterne, mens skatteforhøjelserne i medfør af genop-
retningsaftalen trækker den anden vej. 
 
Efter den betydelige fremgang i 2010 og 2011 på i alt 7½ pct. ventes i 2012 en min-
dre, yderligere forøgelse af husholdningernes reale disponible indkomst på ½ pct. 
blandt andet som følge af vendingen på arbejdsmarkedet i retning af fornyet – svag – 
vækst i beskæftigelsen og stigning i reallønnen. I modsat retning trækker højere rente 
og skatteforhøjelser. 
 
I 2010 skønnes det private forbrug på baggrund af de foreliggende indikatorer for udvik-
lingen frem til og med oktober at vokse med 2¼ pct., jf. figur 1.14b, hvilket er en del 
mindre end den store stigning i husholdningernes reale disponible indkomst. I 2011 
skønnes en vækst i forbruget af samme størrelse som i 2010, hvilket vil være omtrent 
på linje med indkomststigningen. I 2012 ventes forbrugsvæksten at gå lidt ned til 1¾ 
pct. på baggrund af den moderate indkomstfremgang og opbremsning af væksten i 
husholdningernes formue. 
 
I forhold til augustredegørelsen er skønnet over forbrugsvæksten i 2010 sat ned med 
¼ pct.-point, mens skønnet for 2011 er uændret. 
 
Der er sket en pæn vækst i husholdningernes formue gennem 2010 som følge af højere 
aktiekurser og moderat stigende ejerboligpriser, mens formuen ventes at være tem-
melig uændrede i de kommende to år. 
 
Familierne er ret velkonsoliderede som gennemsnit, selv om danskerne internationalt 
set har en relativt høj bruttogæld, idet familierne også ejer betydelige aktiver i form af 
blandt andet boliger og pensionsformuer. Niveauet for de samlede reale formuer ved 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Den korrigerede indkomst for husholdningerne, jf. afsnit 3.1. 
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udgangen af 2009 svarer til niveauet i begyndelsen af 2005, og den gennemsnitlige 
”direkte ejede” nettoformue pr. familie (opgjort som formue i ejerboliger plus finan-
siel nettoformue ekskl. pensionsformue) udgør ca. 800.000 kr. Inklusiv pensionsop-
sparing er gennemsnitsformuen 1,1 mio. kr. 
 
Markedet for ejerboliger er blevet stabiliseret, og prisen på enfamiliehuse skønnes at stige 
med 3 pct. i 2010 og 2 pct. i 2011 efter et fald på knap 13 pct. i 2009, jf. figur 1.15a. 
For 2012 skønnes årsgennemsnittet for ejerboligpriserne at være uændret i forhold til 
2011 svarende til et lille realt fald. 
 
I forhold til augustredegørelsen er skønnet over stigningen i ejerboligpriserne justeret 
op med godt 2 pct.-point i 2010, mens skønnet for 2011 er uændret. 
 
Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner voksede fra begyndelsen af 2007 til begyn-
delsen af 2010, men har siden været ret uændret. Niveauet er lavt historisk set. Re-
stanceprocenterne for realkreditlån er faldet i de senere måneder efter stigning siden 
begyndelsen af 2008. Denne udvikling i restanceprocenter og tvangsauktioner skal 
ses på baggrund af den kraftige indkomstfremgang og lave rente samt stabiliseringen 
af boligmarkedet. 
 
Boliginvesteringerne skønnes at falde med 13 pct. i 2010 i fortsættelse af de også tocifre-
de fald i de to foregående år, jf. figur 1.15b og jf. tabel 1.3. I 2011 regnes der med en 
moderat vækst på 1½ pct. som følge af stabiliseringen af boligmarkedet, og at nybyg-
geriet efterhånden har nået et meget lavt niveau. I 2012 ventes en vækst på 3 pct. Det 
støttede boligbyggeri og den netop indgåede aftale i finansloven for 2011 om øgede 
midler fra Landsbyggefonden til renovering af almene boliger bidrager til vækst i de 
samlede boliginvesteringer. 
 

Figur 1.15a  Figur 1.15b  
Prisen på enfamiliehuse  Boliginvesteringer (realvækst) 
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I forhold til augustredegørelsen er skønnet over væksten i boliginvesteringerne i 2010 
sat ned med næsten 5 pct.-point, mens skønnet for 2011 er uændret. 
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Tabel 1.3 
Efterspørgsel, import og produktion  

 
  2009 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

  Mia. kr. Realvækst, pct.  
 Privat forbrug 813,6 3,0 -0,6 -4,5 2,2 2,2 1,8  
 Offentligt forbrug 496,3 1,3 1,6 3,1 1,0 -0,3 0,3  
 Offentlige investeringer 34,1 -3,0 0,8 4,6 9,4 9,4 -8,1  
 Boliginvesteringer 81,2 -6,0 -10,9 -16,9 -13,0 1,5 3,0  
 Erhvervsinvesteringer 188,4 3,9 -0,2 -15,8 -7,3 5,0 4,1  
 Lagerinvesteringer (pct. af BNP) -20,3 0,3 -0,6 -2,0 1,4 0,1 0,1  

 Indenlandsk efterspørgsel 1.592,9 2,3 -1,2 -6,5 1,6 1,9 1,5  
 Eksport 792,8 2,8 2,8 -9,7 4,5 3,8 3,9  
 - heraf industrieksport 340,0 2,2 4,6 -13,0 5,9 4,5 4,7  

 Samlet efterspørgsel 2.385,7 2,5 0,1 -7,7 2,6 2,6 2,3  
 Import 729,6 4,3 2,7 -12,5 3,7 4,4 4,2  
 - heraf vareimport 459,6 2,9 0,1 -14,9 4,0 4,1 3,7  

 Bruttonationalprodukt (BNP) 1.656,1 1,6 -1,1 -5,2 2,0 1,7 1,5  
 Bruttoværditilvækst (BVT) 1.423,4 1,6 -0,7 -4,7 1,6 2,0 1,6  
 - heraf i private byerhverv 911,6 2,8 0,8 -7,8 2,1 3,4 2,6  
 BNP pr. indbygger (1.000 kr.) 299,9 1,1 -1,7 -5,7 1,7 1,5 1,2  

    

 
Boliginvesteringerne nåede i 2006 op på et historisk højt niveau på godt 6½ pct. af 
BNP. Det kraftige fald i de seneste år har ført til, at det skønnede niveau for boligin-
vesteringerne i forhold til BNP i 2010 svarer til niveauet i midten af 1990’erne, jf. figur 
1.16a. Hovedreparationer og forbedringer af boliger ligger højere end dengang, mens 
nybyggeriet af boliger, som er særlig følsomt over for konjunkturbevægelser og ud-
viklingen i boligpriserne, ligger på et lavt niveau historisk set. 
 
De faste erhvervsinvesteringer skønnes at falde med 7¼ pct. i 2010 især som følge af fal-
det gennem 2009. På årsbasis faldt erhvervsinvesteringerne i 2009 med næsten 16 
pct., jf. figur 1.16b. Investeringskvoten er aktuelt særdeles lav i historisk perspektiv, og 
i lyset af fremgangen i produktionen og lav rente samt gradvis forbedrede kreditfor-
hold skønnes en vækst i erhvervsinvesteringerne i både 2011 og 2012 på 4-5 pct. 
Skønnene indebærer, at investeringskvoten i erhvervene vil vokse moderat i progno-
seperioden, især for maskiner, transportmidler og materiel mv., mens investerings-
kvoten for erhvervsbyggeri mv. er næsten uændret. 
 
I midten af 2009 skete der et omsving i lagercyklen og efter et stort fald i lagerinveste-
ringerne på 2 pct. i forhold til BNP for 2009 som helhed skønnes lagerinvesteringerne 
at vokse med knap 1½ pct. af BNP i 2010 og således yde et betydeligt bidrag til væk-
sten i den indenlandske efterspørgsel i år. Lagertilpasningerne er efter alt at dømme 
ved at være afsluttet, og i både 2011 og 2012 skønnes en beskeden vækst i lagerinve-
steringerne på 0,1 pct. af BNP. 
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Figur 1.16a  Figur 1.16b  
Boliginvesteringer og samlede bygge- og 
anlægsinvesteringer 
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Skønnet over realvæksten i det offentlige forbrug i 2010 er opjusteret til 1,0 pct. mod 0,0 
pct. i augustredegørelsen, hvilket skal ses i sammenhæng med en opjustering af den 
offentlige beskæftigelse Samtidig forventes der yderligere merudgifter til aktivering i 
2010, jf. kapitel 5. For 2011 fastholdes på grundlag af kommune- og regionsbudget-
terne og finansloven det nominelle offentlige forbrugsskøn fra augustvurderingen, 
hvilket indebærer et realt fald i det offentlige forbrug på 0,3 pct. mod augustskønnet 
om en stigning på 0,6 pct. I 2012 forudsættes beregningsteknisk en vækst i det of-
fentlige forbrug på 0,3 pct. afledt af genopretningsaftalen.  
 
De offentlige investeringer skønnes at vokse realt med 9½ pct. i 2010 som led i de vækst-
stimulerende foranstaltninger. Imidlertid er vækstskønnet justeret ned fra 26 pct. i 
augustredegørelsen, hvilket blandt afspejler forskydninger af anlægsaktivitet til 2011. 
I forlængelse heraf er væksten i de offentlige investeringer i 2011 opjusteret fra -13½ 
til 9½ pct. I 2012 er beregningsteknisk forudsat et fald i de offentlige investeringer 
på 8 pct. som led i normaliseringen af investeringsniveauet frem mod 2013. 
 
Tilsammen indebærer de anførte skøn, at den indenlandske efterspørgsel vil vise en vækst i 
2010 på godt 1½ pct. efter et fald på 6½ pct. i 2009. I 2011 ventes væksten at blive 
knap 2 pct., mens der i 2012 ventes en lignende indenlandsk efterspørgselsstigning 
som i år. 
 
Udenrigshandel og betalingsbalance 
Eksportmarkedsvæksten for danske industrivarer i 2010 skønnes på baggrund af de fo-
religgende internationale konjunkturvurderinger at være knap 7 pct., hvilket er 1½ 
pct.-point mere end forudsat i augustredegørelsen, jf. tabel 1.4. Det gunstigere billede 
skyldes især højere vækst i Tyskland og Sverige. I 2011 er skønnet over eksportmar-
kedsvæksten uændret 5¾ pct. I 2012 regnes med en lille forøgelse til 6¼ pct. blandt 
andet som følge af større vækst i USA. Væksten i Kina i 2011 og 2012 ventes kun at 
blive dæmpet lidt i forhold til den skønnede vækst på 10½ pct. i år.  
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Tabel 1.4 
Nøgletal 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Stigning, pct.  
 Realt BNP 1,6 -1,1 -5,2 2,0 1,7 1,5  
 Handelsvægtet BNP i udlandet 2,8 1,3 -0,4 2,4 2,1 2,2  
 Eksportmarkedsvækst (industrivarer) 8,3 1,6 -10,7 6,9 5,8 6,3  
 Lønkonkurrenceevnen i samme valuta -3,5 -3,7 -3,8 3,0 -0,2 -0,1  
 Industrieksport i faste priser 2,2 4,6 -13,0 5,9 4,5 4,7  
 Timeløn (DA’s StrukturStatistik) 4,1 4,6 3,0 2,1 2,4 2,7  
 Forbrugerprisindeks 1,7 3,4 1,3 2,3 1,7 1,7  
 Kontantpris på enfamiliehuse 4,9 -3,7 -12,8 3,0 2,0 0,0  
 Eksportpriser, varer 2,2 7,1 -6,1 4,6 2,2 1,6  
 Importpriser, varer 1,8 6,6 -9,0 4,8 2,9 1,7  
 Bytteforhold, varer 0,5 0,4 3,2 -0,1 -0,7 -0,1  
 Timeproduktivitet i private byerhverv -0,1 -1,9 -2,4 4,9 3,5 2,8  
 Real disp. indkomst, husholdninger1) -0,8 0,5 0,72) 5,8 1,6 0,5  

  

Arbejdsmarked 
  

 Arbejdsstyrke (1.000 personer) 2.939 2.960 2.922 2.885 2.891 2.889  
 Beskæftigelse (1.000 personer) 2.861 2.909 2.824 2.769 2.770 2.774  
 - heraf i privat sektor 2.038 2.097 1.994 1.927 1.930 1.934  
 - heraf i offentlig forvaltning og service 823 812 830 843 840 840  
 Beskæftigelse (ændring, pct.) 2,8 1,7 -2,9 -1,9 0,0 0,1  
 Bruttoledighed (1.000 personer) 103 74 131 166 172 164  
 Ledighed (1.000 personer) 78 52 98 116 121 116  
 Ledige i pct. af arbejdsstyrken 2,7 1,7 3,4 4,0 4,2 4,0  
 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. 3,8 3,3 6,0 7,4 7,4 7,2  

  

Obligationsrenter, valutakurs  
 

 10-årig statsobligation (pct. p.a.) 4,3 4,3 3,6 2,9 3,4 4,0  
 30-årig realkreditobligation (do.) 5,4 6,1 5,5 4,5 4,9 5,5  
 Effektiv kronekurs (1980=100) 103,2 105,8 107,8 104,1 104,2 104,2  

  

Betalingsbalance og udlandsgæld  
 

 Vare- og tjenestebalancen, mia. kr. 38,7 55,2 63,2 90,9 88,0 90,9  
 Betalingsbalancen (do.) 23,0 46,2 59,0 79,0 69,0 71,1  
 Do. i pct. af BNP 1,4 2,7 3,6 4,5 3,9 3,8  
 Nettofordring på udlandet, mia. kr. -96,0 -104,3 74,3 165,6 235,3 307,1  
 Do. i pct. af BNP -5,7 -6,0 4,5 9,5 13,1 16,6  

  

Offentlige finanser  
 

 Offentlig saldo, mia. kr. 81,4 56,9 -46,5 -62,6 -83,9 -62,5  
 Do. i pct. af BNP 4,8 3,3 -2,8 -3,6 -4,7 -3,4  
 Off. bruttogæld (ØMU gæld), mia. kr. 462,8 593,8 688,1 752,8 785,3 868,3  
 Do. i pct. af BNP 27,3 34,1 41,5 43,3 43,8 47,0  
 Skattetryk, pct. af BNP 49,1 48,2 48,2 48,1 46,4 47,0  
 Udgiftstryk (do.) 50,0 51,0 57,2 57,3 56,6 55,7  

  
1)  Den korrigerede indkomst, jf. tabel 3.1. 
2) Inkl. SP-udbetalinger var indkomststigningen i 2009 4,5 pct. 
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Lønkonkurrenceevnen – målt ved forskellen i lønstigningstakt mellem Danmark og ud-
landet korrigeret for valutakursændringer – ventes som følge af lavere effektiv kro-
nekurs at blive forbedret betydeligt i 2010 og derefter være næsten uændret i 2011 og 
2012 efter ret store forringelser i de foregående år.  
 
De danske lønstigninger har i næsten hele perioden siden slutningen af 2000 ligget 
væsentlig højere end udlandets. Samtidig har den danske produktivitetsudvikling væ-
ret svagere end i udlandet. Det har sat den danske konkurrenceevne under pres. Det 
kræver en længere periode med lavere dansk lønudvikling end i udlandet og/eller hø-
jere produktivitetsvækst end i udlandet at genvinde tabet af konkurrenceevne. 
 
På baggrund af udviklingen i eksportmarkedsvækst og lønkonkurrenceevne skønnes 
industrieksporten at vokse realt med knap 6 pct. i 2010 efter et fald på 13 pct. i 2009. 
I 2011 og 2012 skønnes væksten i industrieksporten at blive lidt langsommere, 4-4½ 
pct., som følge af den lavere eksportmarkedsvækst. Skønnene indebærer et fortsat, 
mindre tab af markedsandele i begge år efter et ret stort tab af markedsandele i 2009. 
Vækstskønnet for industrieksporten i 2010 er opjusteret med knap 2 pct.-point i for-
hold til augustredegørelsen. 
 
Også eksporten af tjenester og landbrugsvarer ventes at vise god real vækst i 2010-12 
efter fald i 2009. Energieksporten skønnes at falde realt med 4-5 pct. i alle tre år i 
fortsættelse af udviklingen i 2008-2009, hvilket afspejler den faldende energiproduk-
tion i Nordsøen. 
 
Dermed skønnes den samlede eksport af varer og tjenester at vokse realt med 4½ pct. i 
2010 og 3¾-4 pct. i 2011 og 2012 efter et fald på godt 10 pct. i 2009, jf. figur 1.17a. I 
forhold til augustredegørelsen er skønnet over eksportvæksten i 2010 justeret op 
med 1½ pct.-point. 
 

Figur 1.17a  Figur 1.17b  
Eksporten af varer og tjenester (realvækst) Importen af varer og tjenester (realvækst) 
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Alt i alt ventes den samlede efterspørgsel dermed at vokse godt 2½ pct. i både 2010 og 
2011 og med 2¼ pct. i 2012 efter et fald på 7¾ pct. i 2009. 
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Den fornyede fremgang i efterspørgslen fører til, at importen af varer og tjenester 
skønnes at vokse realt med 3¾ pct. i 2010 efter et fald i 2009 på godt 13 pct. I både 
2011 og 2012 ventes en importstigning på 4-4½ pct., jf. figur 1.17b.  
 
Bytteforholdet (for varer og tjenester) skønnes at forbedres med 2 pct. i 2010 efter en 
forringelse på ½ pct. i 2009. Den ret store bytteforholdsforbedring i 2010 gør sig 
især gældende for tjenester, men vedrører også industrivarer. I 2011 og 2012 ventes 
et lille forringelse af bytteforholdet.  
 
Udviklingen i mængder og priser i udenrigshandlen skønnes at føre til en betydelig 
forbedring af overskuddet på vare- og tjenestebalancen til 91 mia. kr. i 2010 (5¼ pct. af 
BNP) efter et overskud på 63 mia. kr. i 2009. I 2011 og 2012 ventes overskuddet at 
falde lidt tilbage igen målt som andel af BNP. 
 
Nettoformueindkomst fra udlandet har siden 2005 ligget på et ret højt niveau og steg 
fra 34½ mia. kr. i 2008 til knap 38 mia. kr. i 2009. I 2010 skønnes en reduktion til 
godt 30 mia. kr., og i både 2011 og 2012 ventes en nettoformueindkomst på godt 25 
mia. kr. De øvrige nettooverførsler til udlandet skønnes i hvert af årene 2010-12 at ligge 
på omkring 45 mia. kr., hvoraf ulandsbistanden udgør 33 mia. kr. og EU-
betalingerne omkring 12 mia. kr. 
 
Dermed skønnes overskuddet på betalingsbalancens samlede løbende poster at blive 79 
mia. kr. (4½ pct. af BNP) i 2010 for derefter at falde lidt omkring til 70 mia. kr. i 
2011 og 2012 (3¾ pct. af BNP), jf. figur 1.18a. Skønnene over overskuddene i 2010 
og 2011 er opjusteret med henholdsvis 17 og 8 mia. kr. i forhold til augustredegørel-
sen som følge af den højere eksportvækst og større bytteforholdsforbedring. 
 

Figur 1.18a  Figur 1.18b  
Betalingsbalancen Danmarks nettofordring på udlandet 
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På grund af de fortsatte, betydelige overskud på betalingsbalancen skønnes nettofor-
dringen på udlandet at stige til godt 300 mia. kr. eller 16½ pct. af BNP i slutningen af 
2012 mod 74 mia. kr. ultimo 2009, jf. figur 1.18b. Skønnet er med forbehold for vær-
direguleringer fremover. 
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Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 
Det kraftige fald i den private beskæftigelse, der satte ind i anden halvdel af 2008, hørte 
op i første halvår 2010. I 3. kvartal var der ifølge det foreløbige nationalregnskab et 
yderligere fald i den private beskæftigelse. Imidlertid angiver Danmarks Statistik, at 
nationalregnskabets beskæftigelsestal for 3. kvartal er behæftet med større usikkerhed 
end normalt som følge af overgang til ny statistisk kilde, og Arbejdskraftundersøgel-
sen for 3. kvartal viste kun et lille fald i den private beskæftigelse. På den baggrund 
må det vurderes, at beskæftigelsen har ligget nogenlunde stabilt 1.-3. kvartal. 
 
Den private beskæftigelse er faldet med ca. 190.000 personer fra toppen i 4. kvartal 
2008 og frem til 3. kvartal i år. For 2010 som helhed skønnes den private beskæfti-
gelse at ligge 67.000 personer (3¼ pct.) lavere end i 2009. I forhold til augustredegø-
relsen er skønnet over beskæftigelsesfaldet i 2010 reduceret med 20.000 personer 
som følge af revision af nationalregnskabets beskæftigelsestal for 1. kvartal i forhold 
de tal, der forelå ved udarbejdelsen af augustredegørelsen. 
 
Udviklingen i den private beskæftigelse for 2010 som helhed sammenholdt med den 
ventede stigning i produktionen i de private byerhverv er udtryk for, at der vil ske en 
ret kraftig genopretning af produktiviteten i 2010, idet produktivitetsstigningen i de pri-
vate byerhverv skønnes at være næsten 5 pct., jf. figur 1.19a. Selv med den konjunktu-
relle genopretning af produktiviteten i år, har produktivitetsstigningen set over hele 
perioden 2007 til 2010 været usædvanlig lav. Der skønnes i lyset heraf også ret store, 
men aftagende produktivitetsstigninger i 2011 og 2012. 
 

Figur 1.19a  Figur 1.19b  
Produktivitetsstigningen (pr. time) i  
private byerhverv  
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Den private beskæftigelse ventes på den baggrund og som følge af højere BVT-vækst 
i de private byerhverv at vokse svagt med 3-4.000 personer i både 2011 og 2012. 
 
Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service skønnes at stige med 12.500 personer i 
2010. Det skal ses i lyset af den skønnede realvækst i det offentlige forbrug. I 2011 
og 2012 antages, at den offentlige beskæftigelse falder en anelse.  
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Hermed skønnes den samlede beskæftigelse at falde med 54.000 personer i 2010 (2 
pct.) og være uændret 2011, mens der i 2012 ventes en lille vækst på 4.000 personer, 
jf. figur 1.19b. 
 
Arbejdsstyrken skønnes for 2010 som helhed at falde med 37.000 personer som følge 
af det kraftige fald gennem 2009, jf. figur 1.20a. I forhold til augustredegørelsen er fal-
det reduceret med 24.000 personer. Der ventes en lille vækst i arbejdsstyrken på 
6.000 personer i 2011, mens den skønnes at være næsten uændret i 2012. 
 
Det samlede fald i arbejdsstyrken i 2009-10 skønnes at udgøre lidt over halvdelen af 
beskæftigelsesfaldet. Arbejdsstyrken påvirkes normalt af faldende beskæftigelse, men 
reaktionen i de to år er kraftigere end normalt, jf. afsnit 4.2. Det afspejler blandt andet 
et reduceret beskæftigelsesbidrag fra udenlandske arbejdstagere og pendling samt 
øget søgning mod uddannelser blandt de unge. Hertil kommer – fra 2010 – ændrin-
gen i aldersfordelingen i de mest erhvervsaktive aldersklasser over mod flere ældre.   
 

Figur 1.20a  Figur 1.20b  
Arbejdsstyrken (årlig ændring, ekskl. orlov) Ledigheden 
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Skønnene for udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke indebærer en stigning i 
årsgennemsnittet for den registrerede ledighed fra 98.000 personer i 2009 til 116.000 
personer i 2010 (4 pct. af arbejdsstyrken), jf. figur 1.20b. I forhold til augustredegørel-
sen er ledighedsskønnet for 2010 som tidligere nævnt sat ned med 5.000 personer. I 
2011 ventes en lille stigning i årsgennemsnittet for den registrerede ledighed til 
121.000 personer eller 4¼ pct. af arbejdsstyrken, mens der ventes et lille fald i 2012 
til 2010-niveauet. 
 
Skønnet for bruttoledigheden er justeret stort set tilsvarende ned, til som nævnt 
166.000 personer i 2010 og 173.000 i 2011. I 2012 skønnes et lille fald i bruttoledig-
heden til 164.000 personer (5¾ pct. af arbejdsstyrken). 
 
Ledigheden nåede op på det skønnede strukturelle niveau i efteråret 2009. Skønnet 
over udviklingen i ledigheden indebærer, at den stadig vil ligge ½ pct.-point over det 
estimerede strukturelle niveau i slutningen af 2012, jf. afsnit 4.2. 
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Løn og priser 
På baggrund af forårets overenskomster og lønstatistiske oplysninger for årets tre 
første kvartaler skønnes stigningen i timelønnen på det private arbejdsmarked at blive 
2,1 pct. i 2010 mod 3 pct. i 2009 og 4,6 pct. i 2008, jf. figur 1.21a 4. I 2011 ventes en 
lille forøgelse af lønstigningstakten til 2,4 pct., og i 2012 ventes blandt andet den lidt 
lavere ledighed at føre til en yderligere forøgelse af lønstigningen til 2,7 pct.  
 
I forhold til augustredegørelsen er skønnet over lønstigningstakten i 2010 nedjusteret 
med 0,1 pct.-point. i 2010.  
 
Skønnene indebærer, at lønstigningen i 2011 og 2012 vil blive bragt ned på niveau 
med udlandets. Faldet i den effektive kronekurs i 2010 blandt andet som følge af 
stigningen i dollarkursen fører som omtalt til, at lønkonkurrenceevnen forbedres i år 
efter den betydelige forringelse i de tre foregående år, mens lønkonkurrenceevnen vil 
være næsten uændret i 2011-2012. 
 

Figur 1.21a  Figur 1.21b  
Lønstigning  Forbrugerprisstigning 
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Anm.:  Lønnen i figur 1.21a er timeløn ekskl. genetillæg i henhold til DA’s StrukturStatistik. 

 
På det offentlige område skønnes lønstigningen på grundlag af profilen i overenskom-
sterne at blive 3 pct. i 2010 (ekskl. reststigning) efter en lønstigning på 5¼ pct. i 
2009. I 2011, hvor de offentlige overenskomster skal fornys, er der beregningsteknisk 
forudsat en budgetvirkning på ¼ pct. for året som helhed i lyset af den moderate 
lønstigning på det private arbejdsmarked og virkningerne af reguleringsordningen på 
baggrund af de relativt høje offentlige lønstigninger i 2008-2010, jf. afsnit 4.3. I 2012 
forudsættes budgetvirkningen beregningsteknisk at blive 1¾ pct. 
 
Stigningen i forbrugerpriserne skønnes i 2010 at blive 2,3 pct. mod 1,3 pct. i 2009, jf. fi-
gur 1.21b. Forøgelsen af inflationen skyldes navnlig energiprisudviklingen og højere 
afgifter i medfør af skattereformen. I 2011 ventes forbrugerprisstigningen at falde til 
1,7 pct. blandt andet som følge af lavere bidrag fra afgifter og energi, og der regnes 
med samme inflationstakt i 2012. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Tallene vedrører timelønnen ekskl. genetillæg i henhold til DA’s årlige StrukturStatistik, jf. afsnit 4.3.  
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Den danske inflation har siden juni 2008 været højere end eurolandenes, og afstan-
den er øget noget i de senere måneder. I forhold til augustredegørelsen er skønnet 
over inflationen i 2010 justeret op med 0,1 pct.-point, mens skønnet for 2011 er 
uændret, jf. tabel 1.5. 
 
Skønnene over løn- og prisudviklingen indebærer, at reallønnen på det private ar-
bejdsmarked vil falde med ¼ pct. i 2010 og vokse med henholdsvis ¾ og 1 pct. i 
2010 og 2011 efter en fremgang på 1¾ pct. i 2009.   
 

Tabel 1.5 
Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 2010 og 2011 på udvalgte  
områder 

 
  2010 2011 2012  
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Realvækst, pct.       
 Privat forbrug 2,5 2,2 2,2 2,2 1,8  
 Samlet offentlig efterspørgsel 1,8 1,6 -0,6 0,5 -0,4  
 - heraf offentligt forbrug 0,0 1,0 0,6 -0,3 0,3  
 - heraf offentlige investeringer 25,9 9,4 -13,5 9,4 -8,1  
 Boligbyggeri -8,2 -13,0 1,5 1,5 3,0  
 Faste erhvervsinvesteringer -8,2 -7,3 5,0 5,0 4,1  
 I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 0,6 0,6 1,6 1,9 1,4  
 Lagerændringer (pct. af BNP) 1,0 1,4 0,4 0,1 0,1  
 I alt indenlandsk efterspørgsel 1,4 1,6 2,0 1,9 1,5  
 Eksport 3,0 4,5 3,9 3,8 3,9  
 - heraf industrieksport 4,0 5,9 4,5 4,5 4,7  
 Samlet efterspørgsel 2,0 2,6 2,6 2,6 2,3  
 Import 3,2 3,7 4,4 4,4 4,2  
 - heraf vareimport 3,0 4,0 4,0 4,1 3,7  
 BNP 1,4 2,0 1,8 1,7 1,5  
 Bruttoværditilvækst 1,3 1,6 1,8 2,0 1,6  
 - heraf i private byerhverv 2,2 2,1 2,8 3,4 2,6  
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Tabel 1.5 (fortsat) 
Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 2010 og 2011 på udvalgte  
områder 

 
  2010 2011 2012  

  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Ændring i 1.000 personer       
 Arbejdsstyrke, i alt -61 -37 6 6 -1  
 Beskæftigelse, i alt -84 -54 2 0 4  
 - heraf i den private sektor -86 -67 1 3 4  
 - heraf i offentlig forvaltning og service 2 13 1 -3 0  
 Ledighed 23 18 4 6 -6  
 Bruttoledighed 40 35 6 6 -8  
 Stigning, pct.       
 Eksportpriser, varer 3,7 4,6 2,2 2,2 1,6  
 Importpriser, do. 3,4 4,8 2,4 2,9 1,7  
 Bytteforhold, do. 0,3 -0,1 -0,2 -0,7 -0,1  
 Kontantpris for enfamiliehuse 0,7 3,0 2,0 2,0 0,0  
 Forbrugerprisindeks 2,2 2,3 1,7 1,7 1,7  
 Timeløn 2,2 2,1 2,4 2,4 2,7  
 Real disponibel indkomst, privat sektor 3,1 3,2 2,8 3,2 0,4  
 Real disponibel indkomst, husholdninger 5,9 5,8 2,5 1,6 0,5  
 Timeproduktiviteten i priv. byerhverv 5,9 4,9 2,7 3,5 2,8  
 Pct. p.a.       
 Rente, 1-årigt flekslån 1,2 1,3 2,2 1,7 2,3  
 Rente, 10-årig statsobligation 3,2 2,9 3,6 3,4 4,0  
 Rente, 30-årig realkreditobligation 4,7 4,5 5,3 4,9 5,5  
 De centrale balancestørrelser       
 Betalingsbalancesaldo 62,0 79,0 61,4 69,0 71,1  
 Offentlig saldo -80,1 -62,6 -78,7 -83,9 -62,5  
 Ledighed (1.000 personer) 121 116 125 121 116  
 Eksterne forudsætninger       
 Handelsvægtet BNP-vækst i udlandet, pct. 1,8 2,4 2,1 2,1 2,2  
 Eksportmarkedsvækst, pct.   5,3 6,9 5,8 5,8 6,3  
 Dollarkurs (kr. pr. dollar) 5,7 5,6 5,8 5,4 5,4  
 Oliepris, USD pr. td. 77,0 79,2 80,6 89,2 93,1  
 Oliepris, kr. pr. td. 439,1 443,2 465,1 479,7 500,7  
  

1) Den korrigerede indkomst, jf. afsnit 3.1. 
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2. International økonomi og finansielle markeder 

Genopretningen i verdensøkonomien fortsætter. BNP forventes at stige med mellem 4¼-4¾ pct. i 
2010-12 efter et fald på lidt over ½ pct. i 2009. Den forventede vækst i 2010-12 er således højere 
end gennemsnittet i perioden 2002-08. Fremgangen har været stærkere end tidligere ventet, men 
væksttempoet ser ud til at være gået lidt ned sidst i 2010. Det skal ses i lyset af, at effekterne fra de 
midlertidige vækstfremmende faktorer som vendingen i lagercyklen og de finanspolitiske lempelser er 
ved at aftage og endnu ikke fuldt ud er blevet erstattet af mere selvbærende vækstdrivere fra den 
private efterspørgsel. 
 
Vækstafdæmpningen forventes at være midlertidig, og fra første halvår 2011 ventes væksten at tage 
til igen, blandt andet understøttet af den ekstraordinært lempelige pengepolitik og en gradvis bedring 
af tilstanden på finansmarkederne. På kort sigt forventes væksten i de industrialiserede lande imid-
lertid ikke at nå op på lige så høje vækstrater som efter ”almindelige” lavkonjunkturer, da genop-
retningen ofte bliver mere langtrukken efter recessioner med finansiel uro og fald i boligpriserne. Det 
skyldes blandt andet den igangværende genopretning af balancer i den private sektor efter formuetab, 
stramme kreditvilkår og – i den aktuelle situation – effekterne fra en samtidig stramning af finans-
politikken i mange lande. 
 
Den finansielle uro blusser op med mellemrum, tæt knyttet til de omfattende finanspolitiske udfor-
dringer i mange lande. Ud over Grækenland har Irland nu også fået assistance til at finansiere sine 
gældsforpligtelser og håndtere problemerne i banksektoren. Uroen breder sig hurtigt til lande, som 
viser svaghed i forhold til håndteringen af de finanspolitiske udfordringer, som de står overfor. Der er 
behov for finanspolitisk konsolidering i de fleste industrialiserede lande, og mens nogle af de mest 
udsatte lande allerede er startet, påbegynder et mindre antal lande konsolideringen i 2011. Op-
stramningen er påkrævet både for at skabe en holdbar udvikling i den offentlige gæld og derved sikre 
tilliden til finanspolitikken, men også for at skabe finanspolitiske handlemuligheder for fremtiden. 
 
Det ventede moderate opsving i de industrialiserede lande indebærer, at ledigheden forventes at falde 
relativt langsomt fra de aktuelt høje niveauer. Der vil således være ledig kapacitet fremadrettet, og 
inflationen forventes at forblive generelt lav. Den høje vækst forventes at fortsætte i de fleste emerging 
markets og udviklingslande. Det gælder blandt andet i Kina, hvor den indenlandske efterspørgsel 
ventes at forblive stærk. Mange emerging markets har oplevet et vist inflationspres, blandt andet på 
baggrund af stigende fødevarepriser og høj kapacitetsudnyttelse, og mange af disse lande har derfor 
startet normaliseringen af pengepolitikken. 
 
Der knytter sig betydelig usikkerhed til udsigterne herunder som følge af de store finanspolitiske 
udfordringer, spændinger på valutamarkederne blandt andet som følge af kraftig kapitaltilstrømning 
til emerging markets og risiko for mere udbredt brug af protektionistiske tiltag. Risikoen for en 
kraftig global afmatning, herunder stagnation eller negativ vækst i industrialiserede økonomier samt 
deflation, vurderes imidlertid at være lav. 
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2.1 Realøkonomisk status 
Genopretningen i verdensøkonomien fortsætter, men væksten er aftaget lidt de sene-
ste måneder. OECD-landene set under ét voksede med 0,6 pct. i 3. kvartal, og væk-
sten var dermed lidt lavere end i de foregående tre kvartaler, hvor de kvartalsvise 
vækstrater lå mellem ¾ til 1 pct. Afdæmpningen skal blandt andet ses i lyset af, at de 
midlertidige bidrag fra lagerændringer og lempelig finanspolitik er aftaget. Genopret-
ningen forløber i forskelligt tempo på tværs af lande, og mens væksten er afdæmpet i 
mange industrilande, har fremgangen været kraftig i mange emerging markets. 
 
De lidt lavere vækstrater afspejles også i verdenshandlen og i industriproduktionen, 
jf. figur 2.1a og b. Verdenshandlen steg med 0,9 pct. i 3. kvartal efter kvartalsvise 
vækstrater på 3-6 pct. (k/k) i de fire foregående kvartaler. Verdenshandlen ligger nu 
på samme niveau som før finanskrisen. 
 
Globalt set er industriproduktionen også tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men 
der er stor forskel på udviklingen i industrilande og emerging markets. Mens indu-
striproduktionen i industrilandene stadig er 10 pct. lavere end toppunktet før finans-
krisen, ligger produktionen i emerging markets i øjeblikket 12 pct. over niveauet før 
krisen. 
 

Figur 2.1a Figur 2.1b 
Verdenshandel Industriproduktion 
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Kilde:  CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. 

 
Siden augustredegørelsen er der kommet nationalregnskabstal frem til 3. kvartal for 
de fleste lande, jf. figur 2.2a. På de danske nærmarkeder har væksten generelt været 
høj, det gælder navnlig i Sverige, hvor BNP er steget med knap 6 pct. i årets tre før-
ste kvartaler. Også i Tyskland har væksten været høj med en stigning på 3,9 pct. på 
årsbasis i 3. kvartal. Væksten i 3. kvartal var højere end den potentielle vækst, men 
naturligt nok lavere end den meget høje vækst i 2. kvartal. I Tyskland har både pri-
vatforbruget og de faste investeringer bidraget positivt til væksten de seneste tre 
kvartaler, mens betydningen af lagerændringer er aftaget i løbet af året.  
 
I euroområdet steg BNP med 0,4 pct. i 3. kvartal. BNP-væksten har overrasket posi-
tivt i årets tre første kvartaler, både når det gælder størrelse og sammensætning. La-
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gerændringerne ser ud til at spille en mindre rolle i vækstsammensætningen i euro-
området de seneste kvartaler, mens de vedvarende fald i de faste investeringer under 
finanskrisen er ophørt, jf. figur 2.2b. Privatforbruget har nu bidraget til væksten i fire 
kvartaler i træk. Overordnet har genopretningen været relativt moderat indtil videre, 
men med meget store regionale forskelle. 
 

Figur 2.2a  Figur 2.2b 
BNP i udvalgte lande BNP-vækst og vækstbidrag, euroområdet 
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Kilde:  Reuters EcoWin. 

 
Mens genopretningen har været kraftig blandt andet i Tyskland, er der andre lande i 
euroområdet, der halter efter. Samlet set er euroområdet vokset med 1,8 pct. i årets 
tre første kvartaler. Men mens BNP i Tyskland er steget med 3,6 pct. i de tre kvarta-
ler, er BNP i Grækenland faldet i samme størrelsesorden. 
 
Forskellene i genopretningen afspejler blandt andet, at nogle lande er ramt af stigen-
de rentespænd på grund af gældsproblemer samt tidlige stramninger af finanspolitik-
ken for at genoprette kreditværdigheden. Desuden er genopretningen forholdsvis 
stærk i de lande, som blev ramt hårdt via den internationale handel. Mens aktivitets-
nedgangen i nogle lande, herunder Tyskland, Sverige og Finland, især blev drevet af 
en nedgang i den eksterne efterspørgsel, var den blandt andet i Spanien og Irland 
karakteriseret af en kraftig nedgang i den indenlandske efterspørgsel herunder særligt 
som følge af en tilpasning på boligmarkedet og omfattende behov for konsolidering 
både i den private og offentlige sektor. Der er en tendens til, at væksten siden bun-
den har været højest i de lande, hvor BNP faldt mest under krisen, jf. figur 2.3a. 
 
I USA har væksten været noget mere afdæmpet i 2. og 3. kvartal i forhold til tidligere 
kvartaler med BNP-vækstrater på omkring ½ pct. (k/k), jf. figur 2.3b. Væksten har de 
seneste kvartaler især været drevet af privatforbruget og bidrag fra lagerændringerne. 
Erhvervsinvesteringerne har også været stigende indtil nu i år og har opvejet fortsatte 
fald i boliginvesteringerne. Samlet har efterspørgslen været ret høj i USA, men sam-
tidig har stigningen i importen været overraskende kraftig. 
 
I september meddelte The Business Cycle Dating Committee i The National Bureau of Eco-
nomic Research (NBER), at recessionen i USA officielt endte i juni 2009, jf. boks 2.1. 
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Figur 2.3a Figur 2.3b 
Samlet fald i BNP under recessionen og 
stigning fra bund til nu 

BNP-vækst og vækstbidrag, USA 
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Kilde:  Eurostat og Bureau of Economic Analysis (BEA). 

 
I Japan steg BNP med 1,1 pct. (k/k) i 3. kvartal, jf. figur 2.4a. Væksten var drevet af 
privatforbruget, hvilket dog skal ses i lyset af en række ekstraordinære forhold her-
under et højt bilkøb op til udfasningen af subsidier ved køb af brændstoføkonomiske 
biler i september. Eksportvæksten har været vigende på baggrund af apprecieringen 
af den japanske yen.  
 

Figur 2.4a Figur 2.4b 
BNP-vækst og vækstbidrag, Japan Industriproduktion og PMI fremstilling, 

Kina 
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Kilde:  Reuters EcoWin, ESRI og Bloomberg. 

 
I emerging markets er væksten aftaget lidt i forhold til i foråret, men i mange lande er 
den indenlandske efterspørgsel robust. I Kina er der igen tegn på stigende vækst efter 
en afdæmpning i første halvår. Afdæmpningen skal blandt andet ses på baggrund af 
en udfladning i myndighedernes infrastrukturinvesteringer og en afdæmpning i bolig-
investeringerne efter en stramning i kreditgivningen. I 3. kvartal var BNP-væksten 
9,6 pct. (å/å). En nedgang i den eksterne efterspørgsel har medført en afdæmpning i 
eksportvæksten, men fra et højt niveau. Detailhandlen har holdt sig oppe, og er-
hvervstilliden er igen stigende, jf. figur 2.4b. 
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Boks 2.1 
I USA varede recessionen fra december 2007 til juni 2009 

 
I USA bliver officielle tidspunkter for vendepunkter i konjunkturerne fastsat af The Business Cycle 
Dating Committee i The National Bureau of Economic Research (NBER). I en offentliggørelse i sep-
tember slog komiteen fast, at recessionen, som startede i december 2007, endte i juni 2009. 
 
Siden 1950 har Komiteen udpeget 10 recessioner. Den seneste konjunkturnedgang var den dybeste i 
perioden, jf. figur a. Recessionen varede således i 18 måneder (fra top til bund) og var den længste i 
USA siden anden verdenskrig. Recessionerne i 1973-75 og 1981-82 varede begge i 16 måneder. En 
eventuel ny nedtur vil ifølge komiteen regnes som en ny recession og ikke som en forlængelse af den 
forrige. 
 
BNP faldt med 4,1 pct. fra top til bund (fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009) og forventes at nå op på 
samme niveau som toppunktet før krisen i 4. kvartal 2010. Til sammenligning faldt BNP i fire år i træk 
under depressionen i 1930’erne og samlet med 26,7 pct. fra 1929 til 1933. Først i 1936 var BNP tilba-
ge på niveauet fra 1929, jf. figur b. 
 
Figur a Figur b 
BNP og recessioner i USA siden 1950 BNP under den seneste recession sammen-

lignet med depressionen i 1930’erne 
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Anm.: I figur b er t sat lig med henholdsvis 1929 og 2008. Den stiplede linje er skøn fra EU-Kommissionen. 
Kilde:  NBER, BEA, Reuters EcoWin og EU-Kommissionen. 
 
En recession defineres som en periode med faldende økonomisk aktivitet spredt på tværs af økono-
mien, som varer mere end nogle få måneder, og som normalt er synlig i fx realt BNP, reale indkom-
ster, beskæftigelse, industriproduktion og engros- og detailhandel. 

 
Nedtur og genopretning i USA, Japan og euroområdet 
En sammenligning af nedturen og genopretningen mellem de tre største industriali-
serede økonomier viser, at BNP faldt kraftigere i Japan end i euroområdet og USA1, 
men Japan er til gengæld vokset mest efter vendingen2, jf. figur 2.5a. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 I Japan faldt BNP med 10,1 pct. fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009, i euroområdet faldt BNP tilsvarende med 5,3 
pct. fra 1. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009, mens BNP i USA faldt med 4,1 pct. fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009. 
2 BNP i Japan er vokset med 7,5 pct. siden vendingen, mens det tilsvarende tal for USA og euroområdet er hen-
holdsvis 3,6 og 2,3 pct. Genopretningen er imidlertid kommet længst i USA, hvor BNP i 3. kvartal lå 0,6 pct. lavere 
end toppunktet inden recessionen, mens i euroområdet og i Japan lå BNP i 3. kvartal henholdsvis 2,9 og 3,4 pct. 
lavere. 



 

 

Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder 

46 Økonomisk Redegørelse · December 2010 

Figur 2.5a Figur 2.5b 
BNP under nedtur og genopretning i USA, 
Japan og euroområdet 

Vækstbidrag under nedtur og  
genopretning i USA, Japan og euroområdet 
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Anm.:  Figur 2.5a viser det samlede fald i BNP under nedturen. I USA regnes den seneste top inden nedturen som 

2. kvartal 2008, mens 1. kvartal 2008 regnes som top i Japan og euroområdet. Bunden blev nået i 1. kvartal 
2009 i Japan, mens det samme var tilfældet i 2. kvartal 2009 i euroområdet og i USA. Det seneste national-
regnskab er 3. kvartal 2010 for alle tre økonomier. Figur 2.5b viser bidragene fra de enkelte efterspørgsels-
komponenter til nedgangen og genopretningen i BNP i de samme perioder. 

Kilde:  Reuters EcoWin, BEA og ESRI.  

 
Produktionsnedgangen og genopretningen i Japan og euroområdet har i større grad 
været påvirket af den eksterne efterspørgsel end i USA, jf. figur 2.5b. I Japan var bi-
dragene fra importen imidlertid på linje med i USA under nedturen og mindre end i 
de andre økonomier under opsvinget. Privatforbruget spillede en mindre rolle for 
nedgangen i BNP i euroområdet end i USA og Japan. Mens lagerændringerne har 
haft størst betydning under opsvinget i euroområdet og i USA, er det kun i USA, at 
de faste investeringer har bidraget til opsvinget. 
 
Vækstudsigter på kort sigt 
De seneste indikatorer peger på, at der fortsat er et vist momentum i de industrialise-
rede lande. Den meget lempelige pengepolitik og forbedrede forhold på finansmar-
kederne forventes at understøtte den indenlandske efterspørgsel, og fortsat vækst i 
emerging markets forventes at give positive bidrag til genopretningen i de industriali-
serede økonomier via den eksterne efterspørgsel. Afdæmpningen sidst i 2010 som 
følge af svagere bidrag fra de midlertidige faktorer forventes således gradvist at blive 
afløst af mere selvbærende vækstdrivere fra første halvår 2011. Væksten forventes 
imidlertid at dæmpes af finanspolitisk konsolidering i de fleste industrialiserede lande, 
jf. Økonomisk Redegørelse, august 2010, samt fortsat konsolidering i den private sektor 
og høj ledighed i mange lande. 
 
Forventningerne om fortsat fremgang knytter sig blandt andet til tillidsindikatorer, 
herunder forbrugertilliden som ser ud til at være ved at stabiliseres i mange lande på 
et relativt højt niveau, jf. figur 2.6a. I euroområdet og især i Tyskland er forbrugertilli-
den fortsat opad de seneste måneder. I mange europæiske lande, herunder Sverige og 
Tyskland, er forbrugernes vurderinger af udsigterne på arbejdsmarkedet blevet væ-
sentligt forbedret siden starten af 2009, jf. figur 2.6b. 
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Figur 2.6a  Figur 2.6b 
Forbrugertillidsindikatorer Ledighedsforventninger i Europa  

(DG ECFIN) 
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Kilde: Reuters EcoWin. 

 
Den relativt svage udvikling i forbrugertilliden i USA i første halvår 2010 skal ses i 
lyset af tilstanden på arbejdsmarkedet, som amerikanske forbrugere vurderer ganske 
negativt, jf. figur 2.7a, samt en fortsat svag udvikling på boligmarkedet. Husholdnin-
gernes nettoformue faldt med ca. 30 pct. under recessionen, og genopretningen af 
formuerne har været beskeden over det seneste år, jf. figur 2.7b. Husholdningerne er 
derfor stadig i gang med at konsolidere deres balancer, hvilket afspejles i den relativt 
høje opsparingskvote. 
 

Figur 2.7a Figur 2.7b 
Forbrugernes vurdering af tilstanden på 
arbejdsmarkedet (Conference Board) 

USA, husholdningernes nettoformue og 
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Anm.: Figur 2.7a viser forbrugernes vurdering af muligheden for at finde beskæftigelse. Svarkategorierne er: ”Jobs 

are hard to get”, ”jobs are not so plentiful” og ”jobs are plentiful”. Nettoformuen og opsparingskvoten i fi-
gur 2.7b er vist i pct. af husholdningernes disponible indkomst. 

Kilde:  Reuters EcoWin. 

 
Erhvervstilliden ser ud til at pege opad igen efter at have vist tegn på udfladning eller 
svækkelse hen over sommeren, jf. figur 2.8a. Tilliden ligger i de fleste lande på niveau-
er, der normalt forbindes med stigende aktivitet. I Tyskland er stigningerne i er-
hvervstilliden fortsat, og i november lå det overordnede IFO-indeks for fremstil-
lingsindustrien på det højeste niveau siden starten af 1970’erne. I øjeblikket peger 
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indekset således på et ”boom” i tysk fremstillingsindustri, jf. figur 2.8b. Også i USA er 
erhvervstilliden steget i efteråret. Det gælder både ISM-indekset for store virksom-
heder og NFIB-indekset for små og mellemstore virksomheder. I USA har erhvervs-
tilliden ellers været vigende siden foråret. 
 

Figur 2.8a Figur 2.8b 
Erhvervstillidsindikatorer Konjunktur-ur (IFO-indekset), Tyskland 
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Anm.:  Figur 2.8 sammenligner udviklingen i (standardiserede og indekserede) erhvervstillidsindikatorer i forskellige 

lande. Figuren bygger på DG ECFIN’s erhvervstillidsindikatorer for Sverige, Storbritannien og euroområdet, 
ISM-indekset i USA og IFO-indekset i Tyskland. I Danmark er tallene fra Danmarks Statistiks konjunktur-
barometer for industrien. 

Kilde: Reuters EcoWin. 

 
Figur 2.9a Figur 2.9b 
OECD’s sammensatte ledende indikator for 
udvalgte lande i euroområdet 
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Anm.: Den globale indikator i figur 2.9b består af OECD-landene og de seks største emerging markets. 
Kilde: OECD. 

 
OECD’s sammensatte ledende indikator (Composite Leading Indicator – CLI) ligger 
i øjeblikket på relativt høje niveauer i de fleste lande. Der er væsentlige forskelle mel-
lem landene i euroområdet, hvor især Tyskland ligger højt, mens Grækenland ligger 
særligt lavt og på et niveau forbundet med faldende aktivitet. I mange lande ser indi-
katoren ud til at være omkring et toppunkt, jf. figur 2.9a og b. 
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Aktiekurserne har generelt fortsat den stigende tendens fra 2009 efter relativt kraftige 
fald i foråret, jf. afsnit 2.3. 
 
Vækstskøn 
Det globale BNP forventes at stige med mellem 4¼-4¾ pct. i 2010-12 og er dermed 
stort set på linje med forventningerne i augustredegørelsen, jf. figur 2.10a og tabel 2.1. 
I euroområdet forventes væksten at ligge mellem 1½ og 2 pct. i prognoseårene. I 
USA forventes væksten at ligge omkring 2 pct. næste år for så at stige til knap 3 pct. i 
2012. 
 

Tabel 2.1 
Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 

 
  2010 2011 2012  
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Pct., realvækst       
 Verden 4,5 4,8 4,3 4,2 4,4  
 USA 3,0 2,6 2,8 2,1 2,8  
 EU27  1,3 1,8 1,7 1,7 2,1  
 Euroområdet 1,2 1,7 1,6 1,6 1,9  
 Tyskland 1,9 3,3 1,9 2,2 2,1  
 Storbritannien 1,4 1,7 2,3 1,9 2,2  
 Sverige 3,4 4,5 2,5 3,3 2,8  
 Norge 1,0 0,5 2,1 1,8 2,3  
 Japan 3,2 3,0 1,8 1,6 1,5  
 Asien, ekskl. Japan 8,8 9,1 7,9 7,8 7,8  
 Kina  10,5 10,5 9,6 9,6 9,5  
 Rusland  4,3 4,0 4,1 4,3 4,4  
 Latinamerika 4,8 5,7 4,0 4,0 4,2  
 Eksportmarkedsvækst 5,3 6,9 5,8 5,8 6,3  
  

Anm.: Vækstskønnene blev fastlagt medio november 2010. 
Kilde: EU-Kommissionen, OECD, IMF og egne skøn. 
 

 

 
Figur 2.10a Figur 2.10b 
Vækst i verdensøkonomien  Eksportmarkedsvækst 
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Kilde: IMF og egne skøn. 
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Den samlede eksportmarkedsvækst for danske industrivarer er blevet opjusteret fra 
5,3 til 6,9 pct. i 2010, mens den er uændret på knap 6 pct. i 2011, jf. figur 2.10b. Opju-
steringen skal navnlig ses i lyset af opjusterede vækstskøn for Sverige og Tyskland i 
forlængelse af den meget kraftige fremgang indtil nu i år. 
 

Figur 2.11a Figur 2.11b 
Skøn for årsvækst i 2010, euroområdet Skøn for årsvækst i 2010, USA 
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Kilde: Consensus Economics, EU-Kommissionen, OECD og IMF. 

 
De seneste skøn fra internationale organisationer peger på en BNP-vækst i 2010 på 
1¾ pct. i euroområdet og 2½-2¾ pct. i USA, jf. figur 2.11a og b. Opjusteringerne af 
skøn for BNP-væksten, især sammenlignet med forventningerne i foråret 2009, illu-
strerer, at genopretningen indtil nu har været stærkere end forventet. For 2011 ligger 
de seneste skøn relativt tæt på hinanden. I euroområdet skønnes væksten til mellem 
1½-1¾ pct. og i USA til mellem 2-2½ pct., jf. figur 2.12a og b. 
 

Figur 2.12a Figur 2.12b 
Skøn for årsvækst i 2011, euroområdet Skøn for årsvækst i 2011, USA 
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Kilde: Consensus Economics, EU-Kommissionen, OECD og IMF. 

 
Arbejdsmarkeder og produktivitet 
Arbejdsmarkedet er stabiliseret både i euroområdet og i USA. I første halvår har 
beskæftigelsen været stort set uændret i euroområdet, og ledigheden er stabiliseret på 
10 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur 2.13a. Det er ca. 1 pct.-point højere end både den 
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estimerede strukturelle ledighed (ifølge EU-Kommissionen) og ledighedsniveauet i 
2005, inden højkonjunkturen medførte øget pres på arbejdsmarkederne. 
 

Figur 2.13a Figur 2.13b 
Beskæftigelse og ledighed, euroområdet Beskæftigelse og ledighed, USA 
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Kilde: Reuters EcoWin. 

 
I USA er beskæftigelsen steget med 951.000 personer siden årsskiftet (¾ pct.)3, men 
idet beskæftigelsesvæksten stort set har svaret til stigningen i arbejdsstyrken, har 
ledigheden været nogenlunde stabil4. Ledigheden lå på 9,8 pct. i november og er 
således ikke reduceret nævneværdigt i forhold til, da den toppede i efteråret 2009, jf. 
figur 2.13b. Ifølge EU-Kommissionens seneste prognose ligger den strukturelle ledig-
hed i USA på 7,3 pct. i 2010. 
 
Under nedgangen er ledigheden steget kraftigere i USA end i euroområdet, til trods 
for at produktionsfaldet har været større i euroområdet. I USA er ledigheden imidler-
tid steget fra et lavere udgangspunkt, jf. figur 2.13a og b. Det afspejler givetvis en stør-
re fleksibilitet i mulighederne for afskedigelser og ansættelser i USA og større udbre-
delse af arbejdsdelingsordninger i euroområdet. 
 
BNP pr. beskæftiget (mandeproduktiviteten) er øget betydeligt i USA siden slutnin-
gen af 2008, mens den i euroområdet er steget mere moderat efter et betydeligt fald 
frem til starten af 2009. Der er imidlertid stor forskel mellem de europæiske lande. 
Blandt de store lande i euroområdet har udviklingen i mandeproduktiviteten været 
særlig negativ i Tyskland og Italien, mens den i Spanien er steget på linje med USA, 
jf. figur 2.14b. Forskellene skyldes blandt andet, at tilpasningen på arbejdsmarkedet i 
mange europæiske lande, herunder Tyskland, delvist er sket gennem nedgang i antal-
let af arbejdede timer per beskæftiget. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Væksten i den samlede beskæftigelse i USA har i år været præget af stor volatilitet i forbindelse med årets folketæl-
ling. Stigningen i den offentlige beskæftigelse i forbindelse med folketællingen bidrog især til den samlede beskæfti-
gelsesvækst fra marts til maj, mens der i månederne juni til september var et signifikant negativt bidrag fra den 
offentlige beskæftigelse, blandt andet som følge af opsigelser efter afslutningen af folketællingen. 
4 Befolkningstilvæksten har endvidere været højere end stigningen i arbejdsstyrken indtil nu i år, og erhvervsfrekven-
sen var i november på det laveste niveau siden 1984. 
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Figur 2.14a Figur 2.14b 
Beskæftigelse i udvalgte lande Mandeproduktivitet (BNP pr.beskæftiget) 
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Kilde: Reuters EcoWin og Eurostat. 

 
Inflation 
Inflationen er steget lidt i euroområdet i løbet af året og ligger i øjeblikket på knap 2 
pct. (å/å). Stigningen skal blandt andet ses i lyset af stigende energipriser og vejr-
relaterede stigninger i fødevarepriserne, jf. figur 2.15a. Også i USA er det i høj grad 
ændringer i fødevare- og energipriser, der har drevet bevægelserne i den overordnede 
inflation, som i øjeblikket ligger på godt 1 pct., jf. figur 2.15b. De underliggende pris-
stigninger er relativt afdæmpede på begge sider af Atlanten og ligger i øjeblikket om-
kring 1 pct. i euroområdet og godt ½ pct. i USA. Lav kapacitetsudnyttelse og løn-
stigninger forventes at føre til relativt lave prisstigninger i prognoseperioden, men 
ikke deflation. 
 

Figur 2.15a Figur 2.15b 
Inflation, euroområdet  Inflation, USA 
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Kilde:  Reuters EcoWin. 

 
Mens inflationen har været relativt afdæmpet i de industrialiserede lande, har der 
været tegn på inflationspres i mange emerging markets. En stor del af den stigende 
inflation skyldes stigende fødevarepriser, en komponent som typisk har større vægt i 
det samlede forbrugerprisindeks i lavindkomstlande. I Kina er den overordnede in-
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flation steget fra 1½ pct. (å/å) ved starten af året til 4½ pct. i oktober, herunder med 
en årlig stigning i fødevarepriserne i oktober på godt 10 pct., jf. figur 2.16a. 
 

Figur 2.16a Figur 2.16b  
Inflation, Kina Globale ubalancer (bet.bal. i pct. af globalt 

BNP) 
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Anm.: I figur 2.16b angiver OCADC en gruppe Øst- og Sydeuropæiske lande med underskud på betalingsbalancen, 

samt Storbritannien og Irland. 
Kilde: Reuters EcoWin og IMF. 

 
Globale ubalancer 
Ifølge IMF forventes de globale ubalancer ikke at reduceres yderligere, jf. figur 2.16b. 
Det skal blandt andet ses i lyset af forventninger om fortsat høj kapitaltilstrømning til 
emerging markets, herunder som følge af stigende trendvækst i forhold til de indu-
strialiserede lande og meget lempelig pengepolitik blandt andet i USA. I flere emer-
ging markets har der været problemer knyttet til at absorbere kapitaltilstrømningen 
effektivt. Dette har blandt andet ført til opbygning af reserver i flere lande for at 
beskytte mod pludselige vendinger i kapitaltilstrømningen, hvilket historisk er sket 
flere gange. Betalingsbalanceoverskuddet i asiatiske lande forventes således at stige i 
forhold til det globale BNP. Makroøkonomiske ubalancer forekommer imidlertid 
ikke kun globalt, men også internt i euroområdet, jf. boks 2.2. 
 

Boks 2.2 
Makroøkonomiske ubalancer i euroområdet 

 
EU-Kommissionen har fremsat forslag med henblik på at styrke det økonomiske samarbejde i EU og i 
euroområdet. Forslagene skal ses på baggrund af den økonomiske og finansielle krise og er udarbej-
det på basis af en rapport fra den såkaldte Taskforce, som har arbejdet under ledelse af DER-
formanden og med deltagelse af EU’s finansministre. Kommissionen foreslår blandt andet indførelsen 
af en procedure for ”uforholdsmæssigt store ubalancer”. Forslaget skal ses i lyset af udviklingen i 
årene op til finanskrisen, hvor der i mange lande blev opbygget makroøkonomiske ubalancer, som 
forstærkede krisen og reducerede mulighederne for at dæmpe virkningerne af den.  
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Boks 2.2 (fortsat) 
 

I perioden fra 1998 til 2007 var der en tydelig trend i euroområdet med en vedvarende forværring af 
betalingsbalancen i enkelte lande og en tilsvarende forbedring i andre, jf. figur a. Udviklingen kan 
skyldes flere forhold, herunder udviklingen i konkurrenceevne og eksportvækst, finanspolitik og 
demografiske faktorer. I landene med stigende underskud kan forværringen skyldes høj importvækst 
på baggrund af stærk indenlandsk efterspørgsel samt en reduktion i risikopræmier og lettere adgang 
til international finansiering, mens udviklingen i overskudslande som Tyskland, Holland og Østrig kan 
afspejle svag privat indenlandsk efterspørgsel. 
 
Figur a Figur b 
Betalingsbalancer i euroområdet og Dan-
mark 
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Anm.:  Den effektive valutakurs i figur b er baseret på BNP-deflatoren. 
Kilde: Ameco og DG ECFIN’s ”Price and Cost Competitiveness”-indikatorer. 
 
I perioden 1998-2007 var der signifikante og vedvarende forskelle i udviklingen i konkurrenceevnen i 
landene, jf. figur b og c. Mens enkelte lande, som Tyskland og Finland, har oplevet et markant fald i 
den reale effektive valutakurs i forhold til de øvrige lande i euroområdet, har lande som Spanien og 
Irland oplevet en nærmest uafbrudt appreciering i perioden. 
 
Forskellene kan til dels skyldes ændringer i relative priser som følge af en konvergens i prisniveauerne 
i konkurrenceudsatte sektorer som følge af det indre marked og øget transparens efter indførelsen af 
den fælles valuta. I enkelte lande kan apprecieringen også skyldes et kraftigt opsving i perioden, men 
skal også i nogle tilfælde ses i lyset af rigide arbejdsmarkeder. 
 
Figur c Figur d 
Samlet stigning i nominelle  
enhedslønomkostninger 1998-2007 
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Kilde:  Ameco. 
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Boks 2.2 (fortsat) 
 
I perioden var der også markante forskelle i eksportvæksten på tværs af landene, jf. figur d. Forskelle-
ne afspejler til dels forskelle i den geografiske specialisering, hvor enkelte lande har vundet større 
indpas på hurtigt voksende markeder i Østasien og Østeuropa. Forskellene skyldes imidlertid i større 
grad udviklingen i markedsandele i de forskellige lande. Mens enkelte lande, herunder Italien, Frankrig 
og Portugal, mistede store markedsandele i perioden, og eksporten kun voksede moderat, var der 
andre lande, herunder Irland og Tyskland, hvor markedsandelene steg, og eksporten voksede hurtigt, 
jf. figur e. 
 

Tabet af konkurrenceevne og opbygningen af 
store betalingsbalanceunderskud i nogle lande 
kan relateres til en række underliggende inden-
landske makroøkonomiske ubalancer, blandt 
andet høj lønvækst og svag produktivitetsudvik-
ling. I nogle lande lagde den høje kapitaltilstrøm-
ning grundlaget for en stigning i gældsætningen i 
den private sektor og opbygningen af boligpris-
bobler, mens høj udlandsgæld gjorde landene 
mere udsatte for internationale finansielle chok. 
 
EU-Kommissionens forslag til håndteringen af de 
makroøkonomiske ubalancer er dels et forslag til 
forebyggelse og korrektion af ubalancerne ved 
indførelse af et scoreboard og en procedure for  
uforholdsmæssigt store ubalancer, og dels indfø- 

Kilde:  Ameco. relse af håndhævelsesmekanismer i form af et 
  sanktionssystem, som skal sikre effektiv korrekti-
on af ubalancerne i euroområdet. Forslaget kan således styrke den makroøkonomiske overvågning og 
bidrage til, at ubalancer i fremtiden bliver identificeret på et tidligt stadie. 
 

Figur e 
Markedsandele 

60

70

80

90

100

110

120

130

140

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
60

70

80

90

100

110

120

130

140

DEU ESP PRT GRC FRA IRE
ITA NLD AUT FIN DK

Indeks 1998=100 Indeks 1998=100

 

 
 
2.2 Offentlige finanser 
De offentlige finanser er blevet kraftigt forværret i de fleste industrialiserede lande, 
både som følge af den globale økonomiske krise, men også som resultat af diskretio-
nære finanspolitiske tiltag, som blev gennemført for at dæmpe de negative virkninger 
af krisen og understøtte aktiviteten og beskæftigelsen, jf. figur 2.17a og b.  
 
Landenes finanspolitiske fokus er generelt skiftet fra lempelser under krisen i 2008-
09 til konsolidering fra 2010. Den finanspolitiske strategi har således afstemt med 
konjunkturudviklingen og landenes forskellige råderum. Lande med moderate under-
skud gennemførte generelt finanspolitiske lempelser, der styrkede aktivitet og be-
skæftigelse, da der var mest brug for det under krisen. Stramningerne starter i 2010 
eller 2011 og indfases gradvist i takt med forbedringen af konjunkturerne. 
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Figur 2.17a Figur 2.17b 
Offentlig saldo i diverse lande Euroområdet, offentlige indtægter og 

udgifter 
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Kilde: EU-Kommissionen, OECD og Eurostat. 

 
Formålet med den konsolidering, som de fleste europæiske lande i varierende om-
fang er i gang med, er blandt andet at undgå en negativ gældsdynamik med høje un-
derskud og stigende gæld, der dels i sig selv øger renteudgifterne og dermed under-
skuddene, og dels presser landenes rentespænd op og yderligere forværrer gældsdy-
namikken, jf. figur 2.18a og b. 
 
Udviklingen det seneste år har vist, med Grækenland og Irland som de mest akutte 
eksempler, at finansmarkederne i større grad kræver en risikopræmie på statsobligati-
oner i lande med usunde offentlige finanser. Dette gør det dyrere for disse lande at 
finansiere gælden og forværrer deres gældsdynamik. Konsolideringsbehovet skærpes 
af fremadrettede udfordringer knyttet til især den demografiske udvikling, hvor ande-
len af befolkningen i de mest erhvervsaktive aldre falder fremover.  
 

Figur 2.18a Figur 2.18b 
Bruttogæld i diverse lande Euroområdet, gældsdynamik 
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Kilde: EU-Kommissionen og egne skøn. 

 
EU-landene oplever aktuelt store offentlige underskud og stigende gæld, jf. figur 
2.18a. EU’s finansministre (ECOFIN) har på nuværende tidspunkt vedtaget henstil-
linger til 23 lande om at bringe deres offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP 
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inden for givne frister, og Grækenland har modtaget et pålæg (en skærpet henstil-
ling), jf. Økonomisk Redegørelse, august 2010. Konsolideringen er differentieret på tværs 
af landene i lyset af deres udfordringer, således at konsolideringen generelt er omfat-
tende og starter tidligt i lande med store underskud og kraftigt stigende gældskvoter 
samt høje rentespænd. 
 
Alle 24 lande planlægger at efterleve deres henstillinger. På nuværende tidspunkt har 
ECOFIN vurderet 2/3 af landene og konkluderet, at de har gennemført effektive 
tiltag i form af finanspolitiske stramninger, der udgør passende fremskridt i forhold 
til deres henstillinger. Vurderinger af Danmarks opfølgning på henstillingen om at 
konsolidere med i alt 1½ pct. af BNP i perioden 2011-2013 og at bringe underskud-
det ned under 3 pct. af BNP i 2013 forventes at blive foretaget i starten af 2011. 
 
Storbritannien har i oktober fremlagt en omfattende konsolideringsplan, der blandt 
andet indebærer, at ministeriernes drifts- og investeringsbudgetter reduceres med ca. 
20 pct. i reale termer frem mod 2014-15 (bortset fra sundhed og ulandsbistand). 
Storbritannien er blandt de lande, der samlet set skal konsolidere de offentlige finan-
ser mest og allerede med start i 2010. I den 5-årige periode fra 2010-14 udgør stram-
ningskravet ifølge Storbritanniens henstilling således knap 9 pct. af BNP. 
 
Også Irland har fremlagt en omfattende genopretningsplan. Irland har været i gang 
med at konsolidere i flere år og har gennemført en sparepakke på 2½ pct. af BNP i 
2010 med betydelige reduktioner i offentlige lønninger, offentligt forbrug, social 
velfærd og offentlige investeringer. Irland planlægger nu en finanspolitisk konsolide-
ring på 15 mia. euro i perioden 2011-14 svarende til ca. 10 pct. af BNP fordelt på 
udgiftsreduktioner på 10 mia. euro og øgede indtægter på 5 mia. euro. Planen inde-
holder en ”frontloading” af konsolideringen med omkring 6 mia. euro i 2011, sva-
rende til ca. 4 pct. af BNP. Irlands konsolideringsplaner skal ses i sammenhæng med 
Irlands henstilling og låneprogrammet til Irland.  
 
 
2.3 Obligations- og aktiemarkederne 
Banksektoren i den vestlige verden har styrket sit kapitalgrundlag væsentligt siden 
efteråret 2008, og der er gennemført betydelige afskrivninger. Usikkerheden på de 
finansielle markeder er imidlertid fortsat høj. Det skyldes blandt andet de store pro-
blemer med offentlig gæld og underskud i mange især europæiske lande samt usik-
kerheden om opsvingets styrke. På det seneste har Irlands offentlige finanser og 
størrelsen af de potentielle tab i den irske banksektor været i fokus. Den stadigt høje 
markedsusikkerhed afspejler sig i en række markeder, herunder i aktie-, obligations- 
og kreditmarkederne.  
 
Inden for EU og euroområdet er der tydelige tegn på en opdeling i lande med gode 
og dårlige offentlige finanser. Det afspejler sig blandt andet i spændet mellem renter-
ne på de respektive landes statsobligationer, der bliver handlet på markederne, jf. figur 
2.19a og b. Blandt flere af EU-kernelandene har der i november været tegn på en 
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ikke ubetydelig udvidelse af spændet til de tyske lange renter. Rentespændet for 
navnlig de såkaldte PIIGS-lande5 samt Belgien er øget markant.  
 
Obligationer udstedt af lande med høj gæld og/eller store underskud handles således 
i renteniveauer, der ligger væsentlig over de øvrige landes og Tysklands i særdeleshed. 
Det understreger, at den væsentligste forklaring på forskelle i renteniveauerne i det 
lange rentesegment er, hvorvidt der er tillid til de offentlige finanser samt den politi-
ske evne og vilje til at gennemføre en tilstrækkelig konsolidering. Markederne er 
således meget følsomme over for forhold, der kan påvirke holdbarheden og trovær-
digheden af de offentlige finanser.  
 

Figur 2.19a Figur 2.19b 
10-årige rentespænd til Tyskland –  
udvalgte EU-lande  

10-årige rentespænd til Tyskland –  
PIIGS-lande  
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Kilde:  Bloomberg. 

 
Det samme billede tegner sig i markedsprisen for at forsikre sig imod, at stater mis-
ligholder deres forpligtelser (de såkaldte Credit Default Swaps), jf. figur 2.20a og b. 
Her er der ligeledes betydelige niveauforskelle mellem lande med dårlige offentlige 
finanser og lande med god offentlig økonomi. Statsobligationer i en række lande 
bliver således i markederne vurderet til at have en højere kreditkvalitet end virksom-
hedsobligationer6, mens græske og irske statsobligationer bliver vurderet til at være af 
dårligere kreditkvalitet end sub-investmentgrade virksomhedsobligationer7, dvs. virk-
somhedsobligationer, der har en lavere kreditvurdering end BBB-/Baa3. Portugisiske 
statsobligationer bliver kun vurderet til at være svagt bedre end de lavt ratede virk-
somhedsobligationer.  
 
CDS-spænd steg i 2. kvartal i år for en række lande i forbindelse med uroen omkring 
Grækenland, og spændene er steget yderligere i efteråret. I 2. kvartal havde fx Portu-
gal og Spanien større forfald i deres obligationsserier. Store forfald af obligationsseri-
er mv. – der som udgangspunkt skal refinansieres – kan således være med til perio-
devist at øge presset på udstedelserne for de udsatte lande. Forfaldet af obligationer 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Portugal, Irland, Italien, Grækenland og Spanien. 
6 Sammenlignet med indekset for CDS’ere på europæiske virksomhedsobligationer, Itraxx, Europe. 
7 Sammenlignet med indekset for CDS’ere på europæiske sub-investmentgrade obligationer, Itraxx, Crossover.  
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mv. inden for en given periode udgør en væsentlig del af refinansieringsbehovet og 
giver derfor et billede af sårbarheden over for svigtende markedsadgang. Dertil 
kommer den stigning i lånebehovet, som skyldes de store underskud i landene.  
 

Figur 2.20a  Figur 2.20b  
CDS-spænd for udvalgte EU-lande, 2010 CDS-spænd for PIIGS-lande, 2010 
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Kilde: Reuters EcoWin. 

 
Den andel af et lands gæld, der skal refinansieres inden for en given periode, afhæn-
ger således også af udstedelsesstrategien, herunder navnlig i hvilket omfang man 
benytter sig af kort finansiering, der skal refinansieres ofte (fx T-bills). Finansierer et 
land sig således i væsentligt omfang ved korte lån, vil refinansieringsbehovet ligeledes 
være højt. Selv om et land ikke har et væsentligt omfang af kort finansiering, kan det 
imidlertid være eksponeret overfor udviklingen i den korte rente alligevel. Det kan 
være tilfældet når statsgældsstrategien består i at udstede lange obligationer og efter-
følgende benytte sig af såkaldte swap-kontrakter, som betyder, at man reelt er ekspo-
neret overfor en kortere rente. Det gør sig i et vist omfang gældende i Danmark.  
 
Danske statsobligationer klarer sig fortsat relativt godt i både de primære og sekun-
dære markeder. Rentespændet mellem handlede danske og tyske statsobligationer er 
således fortsat lavt, og renteniveauerne er lave, jf. figur 2.21a og b. Alle udstedelser af 
danske statsobligationer i Danmark i 2010 har været overtegnede og har fundet sted 
til lave renter, jf. tabel 2.2. Det afspejler en fortsat stor interesse for danske statspapi-
rer. 
 
Den relativt favorable udvikling i danske statsrenter skal navnlig ses i lyset af det i 
international sammenligning forholdsvis gode danske finanspolitiske udgangspunkt 
og viljen til at genoprette finanserne, som, sammen med en stor valutareserve, er 
med til at understøtte tilliden til fastkurspolitikken. Danmark har derfor haft karakter 
af at være en ”sikker havn” i perioder med stor usikkerhed om udviklingen i andre 
EU-lande. Derudover er lånebehovet i obligationer i Danmark for 2010 dækket ved 
de nuværende udstedelser, hvilket isoleret set mindsker presset på kommende aukti-
oner og udstedelser, jf. kapitel 5.  
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Figur 2.21a Figur 2.21b 
Rentespænd mellem danske og tyske 
statsobligationer  
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Kilde:  Danmarks Nationalbank, Bloomberg, Reuters EcoWin og egne beregninger. 

 
Tabel 2.2 
Resultatet af statsobligationsauktioner i 2010 

 
 

 Segment 
Bud,  

mio. kr. 

Nominelt 
salg 

 mio. kr. 
Låneprove-
nu mio. kr. 

Pro-
rata 

Effektiv 
rente, pct. 

 

 2. november 5-årig 3.300 2.880 3.165 100 1,92 
 2. november 10-årig 3.400 1.120 1.246 80 2,59 
 5. oktober 10-årig 3.540 1.760 1.996 100 2,34 
 21. september 2-årig (’13) 3.700 2.840 3.166 100 1,25 
 7. september 10-årig 5.600 3.960 4.495 100 2,35 
 17. august 2-årig (’13) 8.680 4.000 4.490 77 1,12 
 7. juli 2-årig (’13) 7.460 4.020 4.508 90 1,27 
 23. juni 30-årig 21.160 10.040 12.194 97 3,34 
 2. juni 10-årig 8.640 3.620 4.015 100 2,67 
 26. maj 2-årig (’12) 10.820 4.000 4.306 75 0,84 
 11. maj 10-årig 5.140 2.920 3.138 100 3,08 
 20. april 10-årig 25.620 3.840 4.047 5 3,33 
 13. april 2-årig (’12) 9.980 4.000 4.246 90 1,55 
 22. marts 5-årig 10.620 4.020 4.300 48 2,65 
 2. marts 10-årig 5.980 4.040 4.239 100 3,39 
 16. februar 10-årig 5.800 2.860 2.971 100 3,52 
 8. februar 5-årig 7.100 4.040 4.295 46 2,80 
 26. januar 10-årig 11.360 5.040 5.234 60 3,53 
 14. januar 2-årig (’12) 9.420 2.220 2.343 100 1,96 
  

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
 

 

 
De lave renter i Danmark, Tyskland og USA skal således ses i lyset af, at markederne 
ofte søger mod ”sikre investeringer” i perioder med markedsuro, herunder traditio-
nelt tyske og amerikanske statsobligationer (og under de nuværende forhold også 
danske statsobligationer). Siden august, hvor renteniveauerne i fx Danmark og euro-
området var på historisk lave niveauer, er renten på lange statsobligationer steget 
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betydeligt i de nævnte lande, herunder navnlig i Tyskland, hvilket kan afspejle vok-
sende tillid til den økonomiske udvikling.  
 
Generelt er renteniveauerne dog lavere end ventet i augustvurderingen, blandt andet 
påvirket af uroen i tilknytning til de finanspolitiske problemer i Irland og andre euro-
lande, og skønnet for renterne i 2010 og 2011 er nedjusteret, jf. tabel 2.3. Det ventes 
fortsat, at renteniveauet vil stige gradvist i 2011 og 2012, men niveauet skønnes fort-
sat at være lavt i hele perioden.  
 

Tabel 2.3 
Lange renter, 2009-12 

 

   2009 2010 2011 2012 
    Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 Gennemsnitligt årligt niveau, pct.        
 10-årig statsrente, Danmark  3,6 3,2 2,9 3,6 3,4 4,0 
 10-årig statsrente, Tyskland  3,3 3,0 2,8 3,4 3,3 3,9 
 10-årig statsrente, USA  3,2 3,4 3,1 3,8 3,4 3,9 
 30-årig realkreditobligation  5,5 4,7 4,5 5,3 4,9 5,5 
  

Kilde:  Reuters EcoWin samt egne beregninger og skøn. 
 

 
Renten på lange realkreditobligationer følger historisk udviklingen i de lange statslige 
rentesegmenter. Det er forudsat, at det nuværende spænd mellem de lange realkredit- 
og statsobligationsrenter gradvist nærmer sig det historiske niveau igennem 2011.  
 
Usikkerhederne i aktiemarkederne er taget markant af siden efteråret 2008, men er 
større end før finanskrisen og forøges hver gang, der opstår usikkerhed om forskelli-
ge landes evne til at svare deres gældsforpligtelser, jf. figur 2.22a, som viser udviklin-
gen i VIX og VSTOX, der er to meget anvendte indeks for markedsforventningerne 
til usikkerheden i aktier. Begge indeks var fx meget volatile i perioden omkring an-
nonceringen af lånepakken til Irland. Samme billede tegnes af MOVE-indekset, der 
afspejler en ækvivalent markedsforventning til usikkerheden i amerikanske statsobli-
gationer, jf. figur 2.22b.  
 
De europæiske finansministre meddelte den 21. november, at man accepterede den 
irske ansøgning om støtte, herunder til at oprette en fond der skal bruges til at imø-
degå eventuelle tab i irske banker, jf. boks 2.3. Det har medvirket til at dæmpe mar-
kedsusikkerheden i såvel aktie- som obligationsmarkederne. Omvendt løser lånepak-
ker ikke de fundamentale problemer i hverken den irske eller græske økonomi, men 
køber alene tid til at få gennemført de nødvendige reformer og konsolidering. Det 
må derfor forventes, at de pågældende landes udestående gæld mv. fortsat handles til 
betydelige rente- og risikopræmier i forhold til andre og mere velkonsoliderede lande.  
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Figur 2.22a Figur 2.22b  
Indeks over usikkerhed i aktier  Indeks over usikkerhed i statsobligationer, 
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Anm.:  VIX og VSTOXX er indeks, der afspejler den implicit forudsatte volatilitet i optionskontrakter på aktiein-

deks. For USA er det optioner på S&P500-indekset, mens det for Europa er optioner på Euro Stoxx 50-
indekset. MOVE-indekset angiver en vægtet gennemsnitsvolatilitet på den implicitte volatilitet i handlede 
renteoptionskontrakter af forskellig længde. Vægtningen er fordelt med 20 pct. 2-årige, 20 pct. 5-årige, 40 
pct. 10-årige og 20 pct. 30-årige renteoptionskontrakter. 

Kilde: Chicago Board Options Exchange, STOXX Limited, Merril Lynch og Reuters EcoWin. 

 
Boks 2.3 
Lån til Irland 
Irland anmodede d. 21. november 2010 de øvrige EU-lande og IMF om låneassistance med henblik på 
at genoprette den finansielle sektor, sikre den finansielle stabilitet og understøtte de offentlige finan-
ser. Den 28. november 2010 blev der opnået overordnet enighed om et program på 85 mia. euro, 
hvoraf 50 mia. euro anvendes til at dække den irske stats finansieringsbehov i to år, og 35 mia. euro 
stilles til rådighed for yderligere kapitalindskud mv. i irske banker. 
 
Låneprogrammet finansieres via IMF, EU-mekanismen EFSM, eurozone-faciliteten EFSF, samt bilatera-
le lån fra Danmark, Storbritannien og Sverige. Irland vil desuden selv bidrage til programmet med 
17,5 mia. euro ved hjælp af overskydende likviditet, som Irland aktuelt har til rådighed. EU-
mekanismen EFSM vil konkret bidrage til låneprogrammet til Irland med 22½ mia. euro, jf. tabel a. 
 
De bilaterale långivere yder lån for i alt 4,8 mia. euro, mens eurolandene gennem EFSF yder lån for i 
alt 17,7 mia. euro, i alt 22½ mia. euro. De tre bilaterale långivere Danmark, Storbritannien og Sverige 
yder således hver især forholdsvise bidrag, der er proportionale med de enkelte eurolandes forholds-
vise bidrag gennem EFSF. 
 
Det irske låneprogram ventes tilrettelagt inden for en ramme, hvor lånet udbetales over en periode 
på 3-4 år og tilbagebetales i en periode, der starter kort efter sidste udbetaling og slutter 10 år efter 
første udbetaling. Den præcise forrentning og timing af låneprogrammet til Irland er ikke endeligt 
fastlagt. Låneprogrammet ventes at forudsætte, at der fastsættes nærmere betingelser, der skal sikre 
en holdbar udvikling i Irland.  
 
Det forventes blandt andet, at låneprogrammet til Irland vil være betinget af gennemførelsen af 
yderligere tiltag i den finansielle sektor for at sikre finansiel stabilitet. Irland har over de seneste to år 
gennemført betydelige rekapitaliseringer af de største irske banker. Det forventes, at en del af låne-
programmet skal anvendes til at rekapitalisere de levedygtige banker, samt at ikke-levedygtige ban-
ker afvikles. Desuden er Irland ved at gennemføre en proces, hvor dårlige lån knyttet til især ejen-
domshandel og byggeri fjernes fra bankernes balance og flyttes over i et afviklingsselskab, med det 
formål at fremskynde afskrivning af tab og en realistisk værdiansættelse af bankernes udlånsporteføl-
jer. Det ventes således, at låneprogrammets betingelser vil bygge videre på de hidtidige irske tiltag. 
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Boks 2.3 (fortsat) 
 

Tabel a 
Fordeling af bidrag til samlet låneprogram 
Forventet samlet programbeløb, mia. EUR  

Irlands overskydende likviditet 17,5 
Eksternt lånebehov: 67,5 
IMF’s andel, 1/3 af lånebehovet ekskl. Irlands likviditet 22,5 
EU27-facilitet (EFSM), 1/3 af lånebehovet ekskl. Irlands likviditet 22,5 
Eurozone-facilitet (EFSF), forholdsmæssig andel af tilbageværende 1/3 17,7 
Bilaterale lånebilag fra DK, Storbritannien  og SE, do. 4,8 
- heraf dansk bilateralt lånebidrag 0,4 
I alt 85,0 
 
For så vidt angår finanspolitikken er Irland på baggrund af et offentligt underskud på 14,3 pct. af BNP i 
2009 omfattet af en EU-henstilling fra december 2009. For at indfri henstillingen skal Irland bringe det 
offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP senest i 2014 og gennemføre strukturelle stramninger af 
finanspolitikken på 2 pct. af BNP om året i gennemsnit i perioden 2010-14. Den 7. december 2010 
besluttede ECOFIN at revidere den eksisterende EU-henstilling til Irland og udsætte Irlands frist for at 
bringe det offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP fra 2014 til 2015. 
 
Irland gennemførte i budgettet for 2010 en sparepakke på 2½ pct. af BNP med betydelige reduktioner 
i offentlige lønninger, offentligt forbrug, social velfærd og offentlige investeringer. Efterfølgende har 
Irland fremlagt en opretningsplan, der indebærer yderligere finanspolitisk konsolidering på 15 mia. 
euro i perioden 2011-14, svarende til 10 pct. af BNP. Det omfatter udgiftsreduktioner på 10 mia. euro 
og øgede indtægter på 5 mia. euro. Genopretningsplanen indeholder en ”frontloading” af konsolide-
ringen med omkring 6 mia. euro i 2011, svarende til ca. 4 pct. af BNP. Det ventes, at låneprogrammet 
til Irland som minimum vil være betinget af en finanspolitisk konsolidering i denne størrelsesorden, og 
at den planlagte konsolidering konkretiseres yderligere og implementeres effektivt. 
 
Danmarks bidrag  
For Danmarks vedkommende indebærer den anvendte fordelingsnøgle et bilateralt lån på ca. 0,4 mia. 
euro svarende til i størrelsesordenen 3 mia. kr. Til sammenligning bliver Storbritanniens og Sveriges 
bilaterale lån på hhv. ca. 3,8 mia. euro og ca. 0,6 mia. euro. 
 
På linje med alle andre EU-lande deltager Danmark proportionalt i EU-faciliteten EFSM med en andel 
svarende til andelen af EU-budgettet, dvs. ca. ½ mia. euro eller ca. 3,7 mia. kr. i det konkrete lånepro-
gram til Irland, hvor EFSM’s tredjedel af det eksterne finansieringsbidrag svarer til 22½ mia. euro. Det 
indebærer imidlertid ikke, at Danmark i forbindelse med lånepakken til Irland konkret skal stille midler 
til rådighed for EFSM. EFSM’s finansiering tilvejebringes ved, at EU-Kommissionen med sikkerhed i EU-
budgettet, optager lån på markedet, som genudlånes til Irland. Danmark vil først skulle stille midler til 
rådighed for EFSM i en situation, hvor Irlands lån fra EFSM ikke tilbagebetales, når disse forfalder i 
fremtiden, og hvis EU-Kommissionen i denne situation finder det nødvendigt at trække forholdsmæs-
sigt på medlemslandene for den manglende tilbagebetaling. 
 
Derudover yder Danmark også indirekte støtte til lånepakken gennem sit medlemskab af IMF. Heller 
ikke dette indebærer, at Danmark i forbindelse med lånepakken til Irland konkret skal stille midler til 
rådighed for IMF. Danmark vil først skulle dække sin andel i en situation, hvor IMF’s lån til Irland ikke 
tilbagebetales, når disse forfalder i fremtiden, og hvis IMF i denne situation finder det nødvendigt at 
trække forholdsmæssigt på medlemslandene for den manglende tilbagebetaling. I et sådant scenari-
um vil Danmarks andel af IMF’s lån i forbindelse med det irske låneprogram være ca. 1,3 mia. kr. (ud 
fra Danmarks IMF-kvote). IMF råder dog blandt andet over betydelige reserver, der i første omgang vil 
kunne dække udlån, der ikke forfalder som aftalt. 
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På kreditmarkederne afspejler CDS-priserne på virksomhedsobligationer, at kredit-
usikkerheden på finansielle virksomheders gæld pt. er omtrent på højde med toppen 
i 2008 og knap 10-15 pct. under de historiske toppe i 2009 og 2010, jf. figur 2.23a. 
Den høje usikkerhed på finansielle virksomheders gæld har ligeledes betydet en mar-
kant udvidelse af spændet mellem europæiske finansielle og ikke-finansielle virksom-
heders kreditrisiko igennem de seneste måneder. Det må formodes, at en del af den-
ne udvidelse skyldes en fortsat usikkerhed om bankernes balancer og solvens i mar-
kederne, herunder eksponeringen mod statsgæld fra lande med høj gæld og store 
finanspolitiske udfordringer. 
 
Også på lån bankerne imellem har der været tegn på en udvidelse af kreditspændet i 
november efter betydelige fald i september, fx afspejlet ved spændet mellem xIBOR-
satser og de tilsvarende swaprenter, jf. figur 2.23b. I Danmark har der ligesom i euro-
området været markante stigninger i spændet i november, mens der i fx USA og 
Storbritannien ikke har været tegn på stigende kreditspænd på interbankmarkederne 
de seneste uger.  
 

Figur 2.23a Figur 2.23b 
Kreditrisiko på virksomheder  3-mdrs. kreditspænd 
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Anm.:  Itraxx crossover er et indeks over prisen på de 50 mest likvide sub-investment grade CDS’ere (såvel finan-

sielle som ikke-finansielle). Itraxx senior financials er et indeks for prisen på CDS’ere på seniorgæld udstedt 
af finansielle virksomheder i euroområdet. Itraxx, Europe er et indeks over 125 mest likvide CDS’ere på in-
vestment-grade gæld på virksomhedsobligationer i euroområdet (såvel finansielle som ikke-finansielle). Kre-
ditspændet i figur 2.30b afspejler forskellen mellem 3-mdrs. xIBOR-satser og 3-mdrs. swap-renter.  

Kilde:  Markit Iboxx Limited og Reuters EcoWin. 

 
Flere af de centrale aktieindeks har – afbrudt af kortvarige større korrektioner – fort-
sat den kraftige stigning siden 2009, jf. figur 2.24a. Det samme gælder det danske 
OMXC-indeks, der inklusive reinvesterede udbytter er fordoblet siden bunden i 
marts 2009. Udviklingen i udviklingsøkonomierne har dog været væsentligt stærkere 
end på de vestlige aktiemarkeder, jf. figur 2.24b.  
 
Korrigeret for risikoen har investeringer i emerging markets aktier klaret sig bedre 
end aktier fra de udviklede økonomier siden medio 2003. Omtrent samme billede 
tegner sig for obligationer udstedt af emerging markets. Det afspejler blandt andet 
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kraftig indstrømning af kapital til både aktie- og obligationsmarkeder i emerging 
markets. 
 

Figur 2.24a Figur 2.24b 
Udvalgte aktieindeks, inkl. reinvesterede 
udbytter mv. 
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Kilde:  Bloomberg og Reuters EcoWin. 

 
Navnlig lande i Latinamerika og Asien har oplevet kraftig indstrømning af kapital, 
herunder til aktie- og obligationsmarkederne. En del af disse kapitalstrømme er por-
teføljeomlægninger hos investorer i den øvrige verden, som er påvirket af den førte 
penge- og finanspolitik i de udviklede økonomier, jf. boks 2.4. Lave renter og rigelig 
adgang til likviditet kombineret med en relativt fordelagtig risiko-afkast profil på 
investeringer i udviklingslande gør det attraktivt at låne i den vestlige verden og inve-
stere i emerging markets. IMF advarer således i oktoberudgaven af Global Financial 
Stability Report om, at der i et vist omfang kan være tale om flok-mentalitet blandt 
investorer. Kapitalstrømmene kan derfor undertiden virke destabiliserende, særligt i 
de tilfælde, hvor de medvirker til lempelig kreditgivning og gearede udlån i modtager-
landene. En risikofaktor er, at de – indtil nu – relativt stabile kapitalstrømme til 
emerging markets kan blive efterfulgt af en hurtig vending, hvilket kan påvirke væk-
sten i de ramte lande og i sidste ende i resten af verden.  
 

Boks 2.4 
Kapitalstrømme til emerging markets 

 
Flere emerging markets, herunder navnlig asiatiske og latinamerikanske lande, oplever en fortsat 
kraftig kapitaltilstrømning. En stor del af disse kapitalbevægelser skyldes høj vækst og gode vækstud-
sigter i modtagerlandene, samt at det er muligt at finansiere investeringerne til en meget lav rente i 
vestlige lande, blandt andet som følge af den lempelige pengepolitik og den rigelige likviditet. 
 
Der kan være betydelige negative risici forbundet med disse kraftige kapitalbevægelser, herunder i 
prisdannelsen på ejendomme, råvarer mv.  Bobledannelser og de såkaldte boom-and-bust cykler kan 
således være en konsekvens, hvis kapitalstrømmene, der indtil videre har vist sig stabile, fortsætter 
og siden – inden for kort sigt – vender, og penge trækkes ud af markederne.  
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Boks 2.4 (fortsat) 
 

Omvendt har flere institutionelle investorer fortsat undervægtet emerging markets i deres porteføl-
jer. Et IMF-survey over porteføljesammensætningen blandt amerikanske investorer afspejler således, 
at aktier i emerging markets udgjorde omtrent 2 pct. af de samlede amerikanske porteføljer i 2009, 
mens den samlede værdi af emerging markets-aktier udgør knap 16 pct. af den samlede værdi af 
aktier i verden, jf. figur a. Samlet er der således basis for store yderligere omlægninger til emerging 
markets aktiver. IMF vurderer, at en reallokering af aktie- og gældsporteføljerne til emerging markets 
på 1 pct.-point af de samlede aktie- og gældsporteføljer i G4-landene isoleret set vil medføre yderlige-
re kapitaltilstrømninger på USD 485 mia., hvilket overstiger rekordindtrømningen på USD 424 mia. i 
2007, jf. figur b. Lande, der modtager en større del af disse strømme, kan således stå med betydelige 
udfordringer.  
 
Figur a Figur b 
Emerging markets aktiemarkedsandele og 
andel af amerikanske porteføljer 
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Kilde:  Bloomberg, Haver Analytics, IMF og Fed. 
 
Der har været flere eksempler på tiltag og politikker for at håndtere udfordringerne ved kraftige 
kapitaltilstrømninger. I en række asiatiske lande, hvor valutaen er apprecieret relativt lidt, har væk-
sten i valutareserverne været betydelig. Ifølge IMF er dette til dels søgt modgået ved sterilisering af 
effekten af de stigende reserver på den indenlandske likviditet og de indenlandske priser. En række 
lande har gennemført tiltag, der sigter mod at dæmpe væksten i kreditgivningen, boligpriserne og 
usikkerheden i særligt udsatte indenlandske markeder, herunder Kina, Indonesien og Korea. I Latin-
amerika har Brasilien indført en skat på kapitalstrømme. Ifølge IMF skal den gennemførte politik have 
som mål at øge lokale markeders kapacitet til at absorbere de indkomne kapitalstrømme, herunder 
så der i højere grad tilføres langsigtskapital, samt at mindske effekten af kapitalstrømmene på be-
skæftigelsen og den realøkonomiske vækst. Midler hertil kan være standardisering af offentlige 
gældsudstedelser, forenkling af virksomhedsobligationsmarkederne, at fjerne generelle og specifikke 
udstedelsesbarrierer samt at forbedre den generelle markedsinfrastruktur, herunder i relation til 
regulerings- og lovgivningsrelaterede forhold. 
 

 
 
2.4 Penge- og kreditpolitik 
De pengepolitiske styringsrenter er fortsat historisk lave i store dele af verden og 
pengepolitikken fortsat generelt lempelig. Dertil kommer de finansielle tiltag, herun-
der garantier for lån og udstedelser. Senest har ECB annonceret, at man udskyder 
tilbagetrækningen af de udvidede kreditfaciliteter og dermed normaliseringen af pen-
gepolitikken.  
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Med afdæmpede inflationsforventninger, udsigt til et fortsat moderat opsving og 
fortsat høj usikkerhed på de finansielle markeder ventes pengepolitikken i euroområ-
det og USA at være ret lempelig i hele prognoseperioden. Der er således ikke tegn på, 
at hverken ECB eller Fed vil hæve styringsrenterne før tidligst i andet halvår af 2011. 
En række andre lande er omvendt begyndt at stramme pengepolitikken af stabilise-
ringspolitiske grunde. Det gælder fx Norge, Sverige, Indien, Kina, Australien og Bra-
silien, jf. figur 2.25a  
 
Fed annoncerede d. 3. november 2010, at man vil opkøbe statsobligationer for yder-
ligere USD 600 mia. frem til og med 2. kvartal 2011, svarende til omtrent USD 75 
mia. per måned ud over det allerede annoncerede, jf. figur 2.25b. Det vil isoleret inde-
bære knap en fordobling af Feds beholdning af amerikanske statsobligationer, hvilket 
skal lægges oven i, at Fed allerede har meldt ud, at man vil erstatte de opkøbte Mort-
gage-Backed-Securities (MBS) med statsobligationer i takt med forfaldet. Samlet 
estimerer Fed, at opkøbet af amerikanske statsobligationer, inklusive reinvesteringen 
af provenuet fra MBS, vil udgøre ca. USD 850-900 mia. frem til 2. kvartal 2011. Det 
er således et kraftigt signal om, at Fed fortsat ønsker at understøtte lave renter og vil 
intervenere i markederne.  
 
Selv om der allerede siden Fed-mødet i Jackson Hole i august og formentlig også før 
har været spekuleret i endnu et Fed-initiativ, havde udmeldingen umiddelbare virk-
ninger på både aktie-, obligations- og ikke mindst valutamarkederne. Udmeldingen 
bidrog således til at lægge et nedadgående pres på dollaren. 
 

Figur 2.25a Figur 2.25b 
Centralbankernes styringsrenter  Fed’s beholdning af MBS og amerikanske 
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Kilde:  Fed og Reuters EcoWin.  

 
ECB undlod at forny den ekstraordinært lange 12-måneders facilitet på ca. 440 mia. 
euro i juni 2010 og signalerede dermed, at man gradvist vil afvikle de omfattende 
likviditetstiltag, jf. figur 2.26a. Udfasningen medførte blandt andet en forøgelse af de 
korte pengemarkedsrenter i euroområdet, jf. figur 2.26b. Stigningerne i de korte mar-
kedsrenter i euroområdet kan således ses som udtryk for en normalisering af penge-
politikken, hvor lån flyttes fra ECB og ud i pengemarkederne. Det var forventnin-
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gen, at udfasningen af de øvrige ekstraordinære likviditetstiltag ville fortsætte inden 
egentlige stigninger i de centrale styringsrenter kommer på tale. ECB har dog med 
annonceringen af forlængelsen af ordningerne udskudt tidspunktet, hvor der kan 
forventes stigninger i styringsrenterne i euroområdet.  
 
Samlet set er omfanget af likviditetstilførsler fra ECB dog reduceret igennem de se-
neste måneder, hvilket navnlig skal ses i lyset af en reduktion af mængden af den 
tilførte likviditet i de lange faciliteter. En fortsat stærk vækst i nogle EU-lande, her-
under Tyskland, og fortsat mere afdæmpet vækst i de eurolande med de største fi-
nanspolitiske udfordringer, kan isoleret set gøre det vanskeligere at time normalise-
ringen af pengepolitikken i euroområdet. 
 

Figur 2.26a  Figur 2.26b 
Likviditetsfaciliteter i ECB 3-mdrs. pengemarkedsrenter 
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Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB og Reuters EcoWin.  

 
Danmarks Nationalbank har hævet renten på både indskudsbeviser og foliokonti i 
oktober 2010, jf. figur 2.27a. De højere indlånsrenter mindsker isoleret set National-
bankens rentemarginal overfor pengeinstitutterne, jf. figur 2.27b.  
 

Figur 2.27a Figur 2.27b 
Danske pengepolitiske renter og  
Nationalbankenkens valutareserve 
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Kilde: Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 
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Der har således heller ikke været en væsentlig effekt på de korte pengemarkedsrenter 
i Danmark, der fortsætter normaliseringen overfor euroområdet, jf. figur 2.28a. De 
korte danske realkreditobligationsrenter blev dog påvirket kortvarigt, jf. figur 2.28b, 
idet de – ligesom indskud i Nationalbanken og pengemarkederne – bruges i likvidi-
tetsstyringen i bankerne.  
 

Figur 2.28a  Figur 2.28b 
Spænd mellem pengemarkedsrenter i 
Danmark og euroområdet 
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Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB, Realkreditrådet og Reuters EcoWin.  

 
Skønnet for renten på de korte realkreditobligationer opjusteres svagt i 2010 afledt af 
et svagt højere renteniveau igennem de seneste måneder end forudsat i augustvurde-
ringen, mens de korte pengemarkedsrenter i både Danmark og euroområdet skønnes 
svagt lavere i 2010 end skønnet i august, jf. tabel 2.4. De korte renter ventes at stige i 
takt med, at pengepolitikken gradvist normaliseres. 
 

Tabel 2.4 
Korte renter, 2009-12 

 

   2009 2010 2011 2012 
    Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 Gennemsnitligt årligt niveau, pct.        
 3-mdrs. pengemarked, Danmark 2,5 1,3 1,2 2,1 1,6 2,2 
 3-mdrs. pengemarked, euroområdet 1,2 0,8 0,8 1,7 1,4 2,0 
 3-mdrs. pengemarked, USA 0,7 0,5 0,3 2,0 0,7 1,3 
 1-årig rentetilpasningsrente, Danmark 2,5 1,2 1,3 2,2 1,7 2,3 
  

Kilde:  Reuters EcoWin samt egne beregninger og skøn. 
 

 
På trods af de udvidede kreditfaciliteter i euroområdet er væksten i de bredere pen-
gemængder og udlånet i både euroområdet og Danmark fortsat begrænset, jf. figur 
2.29a og b. Den kvartalsvise vækst i udlånet til erhvervsvirksomheder har således 
været negativ i euroområdet de seneste måneder.  
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Det samlede udlån i Danmark er omtrent uændret, hvilket afspejler fortsat stigende 
udlån fra realkreditinstitutterne, mens bankernes udlån har været aftagende, jf. figur 
2.30a. I pengeinstitutterne har især erhvervsudlån været aftagende, mens udlånet til 
husholdningerne har været stigende de seneste måneder, jf. figur 2.30b.  
 

Figur 2.29a Figur 2.29b 
Pengemængder og udlån i euroområdet Pengemængder og udlån i Danmark  
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Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB og Reuters EcoWin.  

 
Figur 2.30a Figur 2.30b 
Penge- og realkreditudlån i Danmark Bankernes indenlandske udlån 
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Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB og Reuters EcoWin.  

 
Kreditvilkårene i bankerne er – ligesom efterspørgslen efter lån – omtrent uændrede 
gennem de seneste kvartaler i Danmark og euroområdet ifølge kreditcheferne i ban-
kerne, jf. figur 2.31a og b. Dermed er stramningerne fra 2008 og starten af 2009 fast-
holdt. 
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Figur 2.31a Figur 2.31b 
Ændring i kreditpolitikken overfor  
erhvervslivet i Danmark og efterspørgslen 
efter lån i de store banker (gruppe 1) 
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Anm.:  Nationalbankens udlånsundersøgelse er kvalitativ og foretages ved, at kreditcheferne i de deltagende institu-

tioner besvarer spørgeskemaer vedrørende ændringer i deres udlån og udlånspolitik. Institutternes svar væg-
tes med deres andel af det samlede udlån og sammenfattes i nettotal, hvor -100 svarer til, at der er strammet 
en del (efterspørgslen efter lån er mindsket en del) i forhold til kvartalet før, mens +100 svarer til, at der er 
lempet en del (efterspørgslen efter lån er øget en del) i forhold til kvartalet før. Der spørges endvidere til de 
deltagende institutioners forventning til ændringen i udlånspolitikken i det kommende kvartal i forhold til det 
nuværende. ECB’s analyse er baseret på spørgeskemaundersøgelser i udvalgte finansielle institutioner, og 
procentsatsen angiver et vægtet gennemsnit for andelen af finansielle institutioner, der har strammet kredit-
vilkårene i forhold til kvartalet før (oplever øget efterspørgsel efter lån) i forskellige segmenter. Positive tal 
indikerer dermed en opstramning af kreditvilkårene (øget efterspørgsel) i forhold til kvartalet før. 

Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB og Reuters EcoWin.  

 
 
2.5 Råvare- og valutamarkeder 
Råvarepriserne har generelt været stigende i løbet af året. Mens de generelle prisstig-
ninger skal ses på baggrund af kraftig efterspørgsel, herunder især fra Kina, skal stig-
ningen i fødevarepriserne primært ses i lyset af ugunstige vejrforhold. 
 

Tabel 2.5 
Olieprisforudsætninger 

 
  2010 2011 2012  
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Pris pr. tønde       
 USD 77,0 79,2 80,6 89,2 93,1  
 EUR 59,0 59,5 62,4 64,4 67,2  
 DKK 439,1 443,2 465,1 479,7 500,7  
  

Anm.: Olieprisskønnet blev fastlagt den 17. november 2010. 
Kilde: Reuters EcoWin, IEA og egne skøn. 
 

 

 
Prognoseforudsætningerne indebærer en stigning i olieprisen fra et årsgennemsnit på 
USD 79,2 per tønde i 2010 til henholdsvis USD 89,2 og 93,1 i 2011 og 2012, jf. figur 
2.32a og tabel 2.5. I forhold til augustredegørelsen er den skønnede oliepris (regnet i 
USD) justeret op med 2,9 pct. i 2010 og med 10,7 pct. i 2011. I danske kroner er 
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opjusteringen noget mindre, henholdsvis 0,9 og 3,1 pct., idet den skønnede dollar-
kurs er blevet nedjusteret i forhold til i augustredegørelsen. 
 

Figur 2.32a Figur 2.32b 
Faktisk og skønnet pris på Brent-olie i USD  Råvarepriser  
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Anm.:  De stiplede blå linjer i figur 2.33a angiver skønnet oliepris (årsniveauer) i 2010-12.  
Kilde: Reuters EcoWin, IMF og egne beregninger. 

 
Den effektive kronekurs har svinget lidt de seneste måneder, navnlig som følge af 
svækkelsen af amerikanske dollar og britiske pund frem til oktober og den efterføl-
gende styrkelse af de samme valutaer i november, jf. figur 2.33a. 
 

Figur 2.33a  Figur 2.33b 
Effektiv kronekurs (ændring m/m) Udviklingen i udvalgte valutaer  
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Kilde:  Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 

 
Amerikanske dollar svækkedes med 14 pct. over for euroen fra midten af juni til 
starten af november. Efter at uroen omkring den ”offentlige gældskrise” blussede op 
igen i november, er dollaren styrket igen og i løbet af måneden steget med 7 pct. i 
forhold til euroen, jf. figur 2.33b. I starten af december handledes den amerikanske 
dollar til 5,6 kroner. 
 
I prognoseperioden antages valutakurserne at ligge uændret på samme niveau som i 
perioden 3. til 16. november, hvilket indebærer en nedjustering af amerikanske dollar 
i forhold til augustredegørelsen, jf. tabel 2.6. 
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Tabel 2.6 
Valutakursforudsætninger 

 
  2010 2011 2012  
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Dollar pr. 100 euro        
 EUR/USD  130,6 133,1 129,2 138,6 138,6  
 Kr. pr. 100 enheder udenlandsk 

valuta      
 

 EUR/DKK  744,7 744,7 745,2 745,4 745,4  
 USD/DKK 570,2 559,6 577,0 537,8 537,8  
 Indeks (1980=100)       
 Effektiv kronekurs 103,9 104,1 103,2 104,2 104,2  
  

Anm.: Beregningsteknisk er valutakurserne fremskrevet med gennemsnittet af ti handelsdage fra 3. til 16. 
november 2010. 

Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 

 

 



 



 

 

 Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 Økonomisk Redegørelse · December 2010 75

3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

Husholdningernes reale disponible indkomst skønnes at stige med 1½ pct. i 2011 – efter en kraftig 
fremgang i 2010 på 5¾ pct. som følge af skattenedsættelserne og faldet i renten. Stigningen i 2011 
skyldes blandt andet fortsat fald i nettorenteudgifterne, mens skatteforhøjelserne i medfør af genop-
retningsaftalen mv. trækker den anden vej. I 2012 ventes en mindre, yderligere forøgelse af hushold-
ningernes reale disponible indkomst på ½ pct. blandt andet som følge af vendingen på arbejdsmar-
kedet og reallønsfremgang, mens skatteforhøjelser virker modsat. Husholdningernes reale nettoformue 
skønnes at vise en ret stor vækst på 6 pct. gennem 2010 som følge af højere aktiekurser. Gennem 
2011 og 2012 ventes formuen at være ret uændret. De danske husholdninger er under ét velkonso-
liderede, og den gennemsnitlige nettoformue per familie (inkl. pensionsformue) er ca. 1,1 mio. kr. 
 
Privatforbruget skønnes at stige med 2,2 pct. i år. Fremgangen understøttes i øjeblikket af den kraf-
tige stigning i husholdningernes reale disponible indkomster og en stabilisering af formuerne. Væk-
sten i privatforbruget forventes at fortsætte gennem 2011 og 2012 og på årsbasis at udgøre hen-
holdsvis 2,2 og 1,8 pct. i de to år. Væksten i 2012 skal ses i lyset af et forventet fald i opsparings-
kvoten. Opsparingskvoten ligger på et højt niveau i hele prognoseperioden. 
 
Boligpriserne er steget pænt på landsplan oven på de store fald i kvartalerne efter finanskrisen eska-
lerede i september 2008. Det skal blandt andet ses i lyset af det markante fald i renteniveauet samt 
fremgangen i husholdningernes indkomster. På årsbasis skønnes boligpriserne at stige med 3 pct. i 
2010, med 2 pct. i 2011 og at være uændrede i 2012. Opbremsningen i 2012 skal ses i sammen-
hæng med, at boligomkostningerne ventes at stige lidt, og at fremgangen i indkomsterne er mindre 
end i 2010 og 2011. Stigningen i boligpriserne har bidraget til, at det kraftige fald i boliginvesterin-
gerne siden 2006 ser ud til at være bremset op på det seneste, men samlet ventes boliginvesteringerne 
at falde med 13 pct. i 2010 som følge af de store fald igennem 2009 og første del af i år. I 2011 og 
2012 ventes der svage stigninger i boliginvesteringerne på henholdsvis 1½ og 3 pct. 
 
Virksomhedernes investeringer er øget det seneste halve år, men som følge af et lavt niveau i starten 
af året skønnes niveauet for 2010 som helhed at ligge godt 7 pct. lavere end året før. I 2011 og 
2012 ventes en fortsat moderat vækst i erhvervsinvesteringerne på henholdsvis 5 pct. og godt 4 pct. i 
kraft af blandt andet fremgang i produktionen, lave renter og gradvist bedre finansielle forhold. 
 
Eksporten skønnes at stige med 4½ pct. i 2010 efter fortsat fremgang i 3. kvartal. Siden bunden i 
4. kvartal 2009 er eksporten vokset med knap 5 pct. I 2011 og 2012 ventes eksporten at stige 
med knap 4 pct. med baggrund i fortsat vækst på Danmarks eksportmarkeder og stigende verdens-
handel. Som følge af svækkelsen af kronekursen i 2010 ventes lønkonkurrenceevnen styrket i 2010 
og uændret i 2011-12, men det forudsættes, at Danmark fortsat taber markedsandele i mindre om-
fang efter den kraftige forværring af lønkonkurrenceevnen i det foregående tiår. Importen ventes at 
stige med 3,7 pct. i 2010 og knap 4½ pct. i 2011 og 2012. 
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3.1 Indkomster og formue 
 
Husholdningernes reale disponible indkomst 
I 2011 ventes en fremgang i husholdningernes reale disponible indkomst på godt 1½ 
pct. efter en kraftig stigning i 2010 på 5¾ pct., jf. tabel 3.11 og figur 3.1a. Fremgangen i 
2011 skyldes blandt andet fortsat fald i nettorenteudgifterne, voksende udbetalinger 
fra pensionskasser mv. og stigende offentlige indkomstoverførsler, mens skattefor-
højelserne i medfør af genopretningsaftalen mv. trækker den anden vej. Den store 
indkomstfremgang i 2010 skyldes navnlig skattenedsættelserne i forårspakke 2.0, la-
vere rente og stor stigning i offentlige indkomstoverførsler blandt andet på grund af 
høj satsregulering. 
 
Efter den betydelige indkomstfremgang i 2010 og 2011 på i alt 7½ pct. skønnes i 
2012 en mindre, yderligere forøgelse af husholdningernes reale disponible indkomst 
på ½ pct. For første gang siden 2008 ventes et positivt bidrag fra den reale lønsum 
som følge af vendingen på arbejdsmarkedet i retning af ny – svag – vækst i beskæfti-
gelsen og stigende realløn. Hertil kommer fortsat relativt store udbetalinger fra pen-
sionskasser mv. I modsat retning trækker stigende nettorenteudgifter og skatteforhø-
jelser. 
 

Tabel 3.1  
Væksten i de reale disponible indkomster  

 
 

Vækst, pct. 
Gnst. 

90-09 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Husholdningernes nominelle 
disponible indkomst1) 3,4 4,0 1,9 3,2 0,3 9,6 4,3 2,2 

 

 Forbrugerprisindekset 2,0 1,9 1,7 3,4 1,3 2,3 1,7 1,7  
 Real disponibel indkomst          
 Husholdninger1) 1,2 2,1 0,1 -0,2 -1,0 7,2 2,6 0,5  
   Husholdninger korrigeret2)          
     Ekskl. SP og selvpens.3) .. 3,1 -0,8 0,5 0,7 5,8 1,6 0,5  
     Inkl. SP og selvpens.3) .. 3,1 -0,8 0,5 4,5 2,8 0,8 0,5  
 Samlet privat sektor4) 1,6 4,2 1,2 0,3 -1,6 3,2 3,2 0,4  
  

Anm.: Nationalregnskabstallene for 2008-2009 er foreløbige. 
1)  Efter nationalregnskabets definition, jf. bilagstabel B.15.  
2) Korrigeret for blandt andet bruttooverskud i ejerboliger, udsving i pensionsafkastskatten og skattefra-

draget for individuelle pensionsordninger mv. samt – for indkomsten ekskl. SP – skat vedrørende SP-
udbetalingerne i 2009 og 2010.  

3) SP betegner udbetalingerne fra Særlig Pensionsopsparing (i 2009 og 2010), og ”selvpens.” betegner mu-
ligheden for skattefri udbetalinger fra pensionsopsparingskonti for under 60-årige i 2010. 

4) 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 varie-
re betydeligt. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Rækken i tabel 3.1. med ”husholdninger korrigeret, ekskl. SP og selvpensioneringskonti”. I 2010 kan under 60-årige 
skattefrit hæve indeståender på selvpensioneringskonti. Beløbet anslås til ca. 4 mia. kr. svarende til ½ pct. af hus-
holdningernes disponible indkomst. 



 

 

 Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 Økonomisk Redegørelse · December 2010 77

Den betydelige skattenedsættelse i 2010 i medfør af forårspakke 2.0 yder et bidrag til 
væksten i husholdningernes reale disponible indkomst på 2½ pct.-point, når der 
modregnes for de finansieringselementer, der påvirker husholdningernes betalinger 
af indkomstskat i 2010, jf. tabel 3.2.  
 

Tabel 3.2  
Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst1)  

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Bidrag (pct.-point) fra        
 - Lønsum2) 2,9 3,2 1,5 -1,7 -0,9 -0,3 0,4 
 - Pensionsbidrag3) -0,7 -0,6 -0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 

 - Lønsum ekskl. pensionsbidrag 2,3 2,7 1,0 -1,4 -0,5 -0,1 0,5 
 - Samlede offentlige indkomstoverførsler  -0,5 -0,2 -0,3 1,5 1,2 0,4 -0,1 

 I alt løn (ekskl. pensionsbidrag) og overførsler 1,8 2,5 0,7 0,1 0,7 0,3 0,4 
 Nettorenteindkomst -0,2 -1,2 -0,8 -0,1 1,5 1,0 -0,2 
 Aktieudbytter mv.4) 0,9 -0,2 0,1 -1,3 0,4 0,0 0,0 
 Udbetalinger fra pensionsordninger3) 0,7 0,3 -0,2 0,3 0,1 0,5 0,5 
 Ændret beskatning - - 0,3 1,2 2,6 -0,5 -0,4 
 Strejkeunderstøttelse (netto for øgede bidrag) - - 0,2 -0,3 0,0 0,1 0,0 
 I øvrigt5) -0,1 -2,2 0,2 0,8 0,5 0,2 0,2 

 I alt procentvis vækst1) 3,1 -0,8 0,5 0,7 5,8 1,6 0,5 
 Udbetalinger fra SP og selvpensioneringskonti - - - 3,8 -3,0 -0,7 - 
 I alt inkl. SP og selvpensioneringskonti 3,1 -0,8 0,5 4,5 2,8 0,8 0,5 
  
1)  Den korrigerede indkomst, jf. tabel 3.1. 
2) Vedrørende lønmodtagere bosiddende i Danmark. 
3)  Arbejdsmarkedspensioner mv. (men ikke individuelle pensionsordninger i pengeinstitutter mv.).  
4) Inkl. udlodninger fra investeringsforeninger. 
5) Vedrører blandt andet bruttooverskuddet i enkeltmandsvirksomheder (ekskl. ejerboliger), den automati-

ske opregulering af beløbsgrænserne på skatteskalaen i forhold til den nominelle indkomstudvikling samt 
personlig aktieindkomstskat af kursændringer. 

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 

 
Noget af finansieringen af 2010-skattenedsættelserne består af forhøjelser af afgifter-
ne på energi og cigaretter mv., hvilket reducerer væksten i husholdningernes reale di-
sponible indkomst med ca. ½ pct.-point i 2010 i kraft af en forøgelse af forbruger-
prisstigningen. 
 
Skattereformen i forårspakke 2.0 er på sigt fuldt finansieret opgjort som varig virk-
ning før indregning af adfærdsvirkninger. Skattenedsættelserne indfases først – i vidt 
omfang i 2010 – mens finansieringselementerne indfases mere gradvis. Underfinan-
sieringen i de første år bidrager isoleret set til at stimulere efterspørgslen og dermed 
reducere finanskrisens negative virkninger på produktion og beskæftigelse. Skattere-
formen vurderes at styrke de offentlige finanser fra 2013 og frem også før indregning 
af adfærdsvirkninger. 
 
I 2011 er der et negativt bidrag til husholdningernes reale disponible indkomster på 
½ pct.-point fra indkomstskatteændringer navnlig som følge af suspension af den 
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automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter og loft over fradrag for faglige 
kontingenter i medfør af genopretningsaftalen. Desuden indebærer øgede afgifter på 
fedtstoffer mv. en forøgelse af stigningen i forbrugerpriserne med ca. ¼ pct.-point. 
 
I 2012 sker der en fortsat forhøjelse af skatterne af lignende størrelse som i 2011 i 
form af blandt andet videreførelse af suspensionen af den automatiske regulering af 
beløbsgrænserne og en begyndende reduktion af skatteværdien af nettorenteudgifter, 
der ligger over 50.000 kr. per person, og af øvrige fradrag i medfør af forårspakke 
2.0. Virkningen af øgede afgifter er i 2012 ca. 0,1 pct.-point på forbrugerprisstignin-
gen. 
 
Den store reduktion i renten på navnlig etårige rentetilpasningslån indebærer, at der 
skønnes et stort fald i husholdningernes nettorenteudgifter2 i 2010 og 2011. Nettorente-
udgifterne er desuden påvirket nedad af, at andelen af rentetilpasningslån er steget til 
64 pct. i slutningen af 3. kvartal 2010 mod 46 pct. ved udgangen af 2008. 
 
Udviklingen i nettorenteudgifterne skønnes på denne baggrund at yde et betydeligt 
positivt bidrag til væksten i indkomsterne på 1½ pct.-point i 2010 og 1 pct.-point i 
2011. I 2011 vil faldet i nettorenteudgifterne dermed indebære en stigning i indkom-
sterne, der er dobbelt så stort som virkningerne af de skattestramninger, der følger af 
genopretningsaftalen. 
 
I 2012 ventes en lidt højere rente at føre til, at husholdningernes nettorenteudgifter 
vil øges svarende til et negativt vækstbidrag på ¼ pct.-point.  
 

Figur 3.1a Figur 3.1b  
Vækst i husholdningernes og i hele den 
private sektors reale disponible indkomst  

Vækst i den private sektors reale  
disponible indkomst og i det reale BNP 
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Anm.: Husholdningerne indkomster er korrigeret, jf. tabel 3.1. I 2009 var stigningen i husholdningernes reale dispo-

nible indkomst inkl. SP-udbetalinger 4½ pct. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Ekskl. afkastet af pensionsformuerne i pensionskasser mv.  
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Ud over renteudviklingen og sammensætningen af lån og indskud mv. er nettorente-
udgifterne påvirket af udviklingen i husholdningernes nettolåntagning (ekskl. pen-
sionsopsparing), der falder stærkt i disse år efter toppunktet i 2007 som følge af stig-
ningen i opsparingskvoten og faldet i boliginvesteringerne, jf. tabel 3.3.  
 
Således skønnes nettolåntagningen at falde fra 165 mia. kr. i 2007 eller godt 20 pct. af 
husholdningernes disponible indkomst til mellem 50 og 65 mia. kr. i hvert af årene 
2010-12 (6-7 pct. af den disponible indkomst). Hermed kommer husholdningernes 
nettolåntagning i forhold til disponibel indkomst ned på det laveste niveau siden be-
gyndelsen af 1990’erne. Størstedelen af husholdningernes nettolåntagning består af 
optagelse af realkreditlån i ejerboliger. 
 
Husholdningernes nettofordringserhvervelse ventes at være (svagt) positiv i 2010 og 
2011. Sidst husholdningerne havde positiv nettofordringserhvervelse var i 1991-93 
(da ledigheden var over 300.000 personer) og i 1980-83 (under lavkonjunkturen som 
følge af anden oliekrise) samt – med et meget lille beløb – under lavkonjunkturen i 
2002. I 2012 ventes nettofordringserhvervelsen igen at blive negativ. 
 

Tabel 3.3  
Husholdningernes nettolåntagning og nettofordringserhvervelse  

 
 Mia. kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Disponibel bruttoindkomst 756,8 770,9 795,9 798,5 875,5 913,3 933,5  
 Privat forbrug 786,6 820,4 840,2 813,6 850,5 884,0 914,9  
 Bruttoinvesteringer 107,7 116,3 112,0 87,9 77,1 80,2 83,9  

 ”Direkte” nettolåntagning1) 137,5 165,8 156,3 103,0 52,1 50,9 65,3  
 Formuetilvækst i l&p2) 75,1 85,9 88,9 83,3 51,6 74,9 58,2  
 Nettokapitaloverførsler3) 0,4 -0,8 7,0 -0,5 3,5 -0,5 -1,0  

 Nettofordringerhvervelse4) -62,0 -80,6 -60,4 -20,3 3,0 23,6 -8,1  

 Pct. af disponibel indkomst         
 ”Direkte” nettolåntagning 18,2 21,5 19,6 12,9 6,0 5,6 7,0  
 Nettofordringserhvervelse -8,2 -10,5 -7,6 -2,5 0,3 2,6 -0,9  
  

1)  Husholdningernes nettooptagelse af lån (inkl. nettokøb af aktier, ekskl. formuetilvækst i l&p). 
2) Nettoindbetalinger til og forrentning (ekskl. pensionsafkastskat) af husholdningernes kapitaler i livsfor-

sikringsselskaber og pensionskasser (l&p). 
3) De positive beløb i 2008 og 2010 indeholder engangsoverførsler fra staten som følge af ændringer af 

pensionsafkastskatten. 
4) Husholdningernes erhvervelse (netto) af finansielle fordringer (inkl. aktier) på andre sektorer. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Se også Bilagstabel B.15. 
 

 
Det påvirker husholdningernes indkomster negativt i 2010, at arbejdsstyrke og be-
skæftigelse falder med – skønsmæssigt – henholdsvis 1¼ og knap 2 pct.3 De store 
fald er navnlig en følge af den kraftige reduktion igennem 2009. Fra 2010 til 2012 
ventes en lille vækst i arbejdsstyrke og beskæftigelse.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 En del af ændringerne i arbejdsstyrke og beskæftigelse vedrører udenlandske arbejdstagere. Det er kun ændringen i 
danske arbejdstageres arbejdsstyrke og beskæftigelse, der påvirker husholdningernes indkomst. 
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Reallønnen på det private arbejdsmarked skønnes at reduceres med ¼ pct. i 2010. I 
2011 og 2012 ventes fornyet reallønsfremgang på henholdsvis ¾ og 1 pct. som følge 
af moderat øgede lønstigninger på baggrund af efterhånden svagt faldende ledighed 
samtidig med reduktion af forbrugerprisstigningen. I 2009 var den private realløns-
fremgang 1¾ pct. 
 
Samlet set skønnes udviklingen i den reale lønsum (ekskl. pensionsbidrag) at give et 
negativt bidrag til væksten i husholdningernes reale disponible indkomst på ½ pct.-
point i 2010. I 2011 skønnes et vækstbidrag fra den reale lønsum tæt på nul, mens 
der i 2012 ventes et positivt vækstbidrag på ½ pct.-point. 
 
Den negative virkning på indkomsterne i 2010 fra faldet i beskæftigelsen modvirkes 
af en forøgelse af de offentlige indkomstoverførsler, som i alt skønnes at yde et positivt 
vækstbidrag på 1¼ pct.-point4. I 2011, hvor stigningen i ledigheden ventes at høre 
op, skønnes overførslernes vækstbidrag at reduceres til knap ½ pct.-point, og i 2012, 
hvor ledigheden ventes at falde moderat, ventes et vækstbidrag fra overførslerne tæt 
på nul.  
 
Ud over stærkt stigende udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælp samt 
aktivering mv. i 2010 er der en ret stor vækst i udgifterne til folkepension. Også i 
2011 og 2012 vokser udgifterne til folkepension relativt meget som følge af det sti-
gende antal ældre i befolkningen. Derimod skønnes udgifterne til efterløn at falde 
noget i de tre år i fortsættelse af udviklingen i 2009. 
 
I udgifterne til overførsler i 2010 indgår, at der i henhold til forårspakke 2.0 sker en 
forhøjelse af pensionstillægget på 2.000 kr. (2009-niveau). Desuden er gennemført en 
forhøjelse af formuegrænsen for modtagelse af den supplerende pensionsydelse såle-
des, at antallet af modtagere forøges fra ca. 225.000 til ca. 238.000. Stigningen i udgif-
terne til overførsler begrænses i 2011 og 2012 blandt andet af tilpasningerne af bør-
nefamilieydelsen i medfør af genopretningsaftalen.  
 
Det bidrager til den forholdsvis store reale vækst i overførslerne i 2010, at satsregule-
ringsprocenten er 3,7 – fastsat på grundlag af stigningen i årslønnen (ekskl. pensi-
onsbidrag mv.) i 2008. Det er den højeste satsreguleringsprocent i ordningens histo-
rie (dvs. siden 1991). Stigningen i forbrugerpriserne i 2010 skønnes at blive 2,3 pct. 
For 2011 er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,9 på grundlag af lønudviklingen i 
2009. I 2012 skønnes satsreguleringsprocenten at blive 2,05. Forbrugerprisstigningen 
ventes at blive 1,7 pct. i begge år.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 En ret betydelig del af faldet i beskæftigelsen modsvares af fald i arbejdsstyrken, jf. afsnit 4.2, og bevirker derfor ikke 
forøgelse af de ledighedsrelaterede overførsler. I øvrigt har det store fald i arbejdsstyrken ikke sat sig spor i nogen 
mærkbar tendens til ekstraordinær stigning i de øvrige overførsler til personer i de mest erhvervsaktive aldersklasser, 
jf. teksten og diskussionen i afsnit 4.2 af, hvad der er blevet af de personer, der har forladt arbejdsstyrken.  
5 Skønnet over satsreguleringsprocenten for 2012 indebærer, at der afsættes 0,1 pct. til puljebeløbet (der tilføres sats-
puljen), svarende til godt 200 mio. kr. For 2011 er puljebeløbet nul. I 2010 og de foregående år er der blevet afsat de 
maksimale 0,3 pct. 
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Vendingen af udviklingen i de samlede offentlige indkomstoverførsler fra realt fald i 
2005-2008 til real stigning i 2009-2011 er for en stor dels vedkommende udtryk for 
de såkaldte automatiske stabilisatorer, hvorigennem udbetalinger af ledighedsrelate-
rede overførsler mv. dæmper indkomstudsvingene over en konjunkturcyklus. I 2012 
er der igen et (lille) realt fald i overførslerne.  
 
Aktieudbytter mv. til husholdningerne skønnes at forøges relativt meget i 2010 og yde 
et bidrag til indkomstfremgangen på knap ½ pct.-point efter det store negative bi-
drag i 2009 på 1¼ pct.-point under finanskrisen. I 2011 og 2012 skønnes stort set 
uændrede aktieudbytter. Udviklingen frem til sidste del af 2010 har været påvirket af, 
at de banker, der deltager i bankpakken, ikke måtte udbetale udbytte, så længe de var 
omfattet af garantien. 
 
I forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2010, er skønnet over væksten i hushold-
ningernes reale disponible indkomst i 2010 næsten uændret. For 2011 er indkomst-
stigningen nedjusteret med knap 1 pct.-point blandt andet som følge af nedjustering 
af ændringen i den reale lønsum og af udbetalingerne fra pensionskasser mv.  
 
Den samlede private sektors reale disponible indkomst  
Den samlede private sektor består af husholdningerne og selskaberne (her inkl. of-
fentlige selskaber6). Omkring to tredjedele af den private sektors disponible brutto-
indkomst ligger i husholdningerne, mens den resterende tredjedel ligger i selskaber-
ne, jf. tabel 3.3.  
 
Husholdningernes væsentligste indkomstkilder er løn og offentlige indkomstover-
førsler, mens selskabernes indkomst navnlig udgøres af bruttooverskud7. Da selska-
berne ikke kan forbruge (privat forbrug), er al disponibel selskabsindkomst bruttoop-
sparing8. 
 
For hele den private sektor skønnes i 2010 en vækst i den reale disponible indkomst 
på 3¼ pct.9, påvirket af den kraftige vækst i husholdningernes indkomst som følge af 
indkomstskattenedsættelserne og den lave rente mv., jf. tabel 3.4 og figur 3.1a og b. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Offentlige selskaber er selskaber, som det offentlige har kontrol med og/eller ejer mere end halvdelen af, eksem-
pelvis DONG Energy A/S, Sund & Bælt Holding og DSB. 
7 Knap 1/3 af bruttooverskuddet mv. ligger i enkeltmandsvirksomheder og tilfalder dermed direkte husholdningerne, 
jf. bilagstabel B.15, hvoraf 2/3 er den beregnede indkomst fra ejerboliger. Formueindkomsten i og pensionsbidragene 
til pensionskasser mv. indgår som indkomst til selskaberne, og pensionsbidragene (netto for pensionsudbetalinger) 
fragår følgelig ved opgørelsen af husholdningernes disponible indkomst, jf. tabel 3.2. Men formuetilvæksten i pensi-
onskasser mv. indgår i nationalregnskabet i husholdningernes opsparing og ikke i selskabernes, jf. tabel 3.3 og bilagsta-
bel B.15. Aktieudbytter (til husholdningerne) er indkomst for husholdningerne og udgift for selskaberne. 
8 Ved opgørelse af selskabernes bruttoopsparing fratrækkes formuetilvæksten i pensionskasser mv., som indgår i 
husholdningernes bruttoopsparing, jf. fodnote 7 og tabel 3.3. 
9 Vedrørende indkomsten i 2010 skal bemærkes, at beløbet på 4 mia. kr. som følge af individualisering af pensionsaf-
kastskatten, teknisk indgår som en kapitaloverførsel til husholdningerne, jf. tabel 3.3 og bilagstabel B.15. Beløbet indgår 
hverken i husholdningernes eller selskabernes disponible indkomst og dermed heller ikke i hele den private sektors 
disponible indkomst (men det indgår i husholdningernes og den private sektors nettofordringserhvervelse). Indkom-
sternes stigningstakter på nationalregnskabsbasis er påvirket af skatten af SP-udbetalingerne, der reducerer indkomst-
stigningen i 2009 og øger den i 2010. 
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Der ventes en ret stor stigning i selskabernes bruttooverskud i 2010 som følge af den 
fornyede vækst i produktionen og fald i lønkvoten. Den store stigning i selskabernes 
bruttooverskud i 2010 skal ses på baggrund af de store fald i 2008 og – navnlig – 
2009 som følge af finanskrisen. 
 

Tabel 3.4  
Den disponible indkomst i den private sektor  

 
 

 
Mia. kr. 

2009 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

   Real vækst (pct.)  
 Husholdninger1) 798,5 2,1 0,1 -0,2 -1,02) 7,2 2,6 0,5  
 Selskaber 369,0 9,13) 3,6 1,1   -3,0 -5,34) 4,94) 0,2  

 Privat sektor i alt 1.167,5 4,2 1,2 0,3 -1,6 3,2 3,2 0,4  
 Heraf: Bruttooverskud mv. 421,1 2,9 -2,6 -4,5 -11,6 10,8 4,2 3,8  
  Lønsum5) 959,1 3,7 4,1 1,9 -2,0 -1,0 -0,3 0,6  
  Offentlige overførsler 275,3 -2,8 -0,6 -1,3 7,3 5,7 1,4 -0,5  
  Indkomstskatter mv.6) -493,7 -0,6 0,3 -1,8 -4,7 2,24) -5,14) 4,44)  
  

Anm.: Nationalregnskabstallene for 2008-09 er foreløbige. For en fuldstændig opstilling, se bilagstabel B.15. 
1)  Nationalregnskabets definition, jf. tabel 3.1. Indkomsten i 2009 i husholdningerne og den samlede priva-

te sektor trækkes ned af skatten på SP-udbetalingerne. Det påvirker indkomststigningen i 2009 nedad 
og i 2010 opad. 

2) Inkl. SP mv. var væksten i husholdningernes reale disponible indkomst i 2009 4,5 pct., jf. tabel 3.1.  
3) Den store vækst i selskabernes disponible indkomst i 2006 skyldes en kraftig formuetilvækst i livsfor-

sikringsselskaber og pensionskasser mv. 
4) Det store fald i selskabernes disponible indkomst i 2010 er påvirket af kraftig stigning i pensionsafkast-

skatten. Modsvarende er der et stort fald i pensionsafkastskatten i 2011 – og stigning igen i 2012.  
5) Inkl. pensionsbidrag. 
6) Inkl. selskabsskat og pensionsafkastskat. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 
Når selskabernes reale disponible indkomst i 2010 på trods af den store stigning i 
bruttooverskuddet samlet set ventes at falde, skyldes det blandt andet en stor for-
øgelse af pensionsafkastskatten (som følge af kursgevinster på aktier og obligationer) 
og en reduktion af selskabernes nettoformueindkomst, som ifølge en foreløbig opgø-
relse har ligget på et højt niveau i 2009. Hertil kommer – i mindre grad – en relativt 
stor stigning i betalingen af selskabsskat. 
 
Korrigeres for den ekstraordinære forøgelse af pensionsafkastskatten, stiger den pri-
vate sektors reale disponible indkomst med ca. 6 pct. i 2010. 
 
I 2011 ventes en yderligere fremgang i den private sektors reale disponible indkomst 
på knap 3½ pct. Selskaberne ventes at få en stigning i indkomsten efter det skønnede 
fald i år blandt andet som følge af en fortsat vækst i bruttooverskuddet og stort fald i 
pensionsafkastskatten. Et yderligere fald i selskabernes nettoformueindkomst trækker 
den modsatte vej. Korrigeres for faldet i pensionsafkastskatten, forøges den private 
sektors reale disponible indkomst i 2011 med ¼ pct. 
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I 2012 ventes en stigning i den private sektors reale disponible indkomst på ¼ pct. 
eller lidt mindre end stigningen for husholdningerne. Der ventes en fortsat pæn 
vækst i bruttooverskuddet og en fornyet stigning i selskabernes nettoformueind-
komst. Det modvirkes af en forøgelse af pensionsafkastskatten og en relativt stor 
stigning i betalingerne af selskabsskat. Korrigeres for stigningen i pensionsafkastskat-
ten, forøges den private sektors reale disponible indkomst i 2012 med godt 1 pct. 
 
Husholdningernes formue  
Der skønnes at være sket en ret stor stigning i husholdningernes reale nettoformue10 
på omkring 6 pct. gennem 2010 som følge af højere aktiekurser og en moderat vækst 
i boligformuen11, tabel 3.5 og figur 3.2a. 
 
Gennem 2011 og 2012 ventes husholdningernes reale nettoformue at være ret uænd-
ret blandt andet fordi lidt højere rente vil dæmpe udviklingen i ejerboligpriserne mv.  
 
Husholdningernes nettolåntagning (ekskl. pensionsopsparing) er som omtalt ovenfor 
faldet stærkt i de senere år. Det indebærer, at husholdningernes gæld i forhold til di-
sponibel indkomst aftager moderat i prognoseperioden efter en uafbrudt forøgelse 
fra 1994 og frem til 2007, jf. figur 3.2b. Det indebærer sammen med stigende aktiekur-
ser mv., at husholdningernes samlede reale finansielle nettoformue (inkl. pensionsop-
sparing) efter det store fald som følge af finanskrisen er kommet op på niveauet i 
2004. 
 
De danske husholdninger er således under ét ganske velkonsoliderede. Ganske vist er 
bruttogælden internationalt set relativt høj, men det modvirkes af betydelige aktiver i 
form af ejerboliger og pensionsformuer mv. Den makroøkonomiske betragtning 
dækker over forskelle mellem de enkelte familier. Den fornuftige samlede formuestil-
ling hænger sammen med, at husholdningerne de seneste årtier har haft en positiv 
opsparingskvote på mellem 5 og 10 pct. (inkl. pensionsopsparing). 
 
Niveauet for de samlede reale formuer (inkl. boligformue) ved udgangen af 2009 sva-
rede til niveauet i begyndelsen af 2005. Den gennemsnitlige (”direkte ejede”) netto-
formue per familie vurderes at udgøre ca. 800.000 kr. Medregnes pensionsformuen 
(efter skat), er tallet 1,1 mio. kr. Størstedelen af husholdningernes direkte ejede for-
mue udgøres af friværdi i ejerboliger 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 Som anført i note 4 til tabel 3.5 er opgørelsen ikke total. Skøn over udviklingen i formuen er behæftet med betyde-
lig usikkerhed, blandt andet fordi det afhænger af en vurdering af kursudviklingen på aktier mv., som kan svinge for-
holdsvis meget på kort sigt. Desuden er værdiansættelsen af unoterede aktier usikker (det gælder også for de histori-
ske nationalregnskabstals vedkommende). 
11 Væksten i boligformuen er ud over prisudviklingen bestemt af væksten i boligbestanden. 
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Tabel 3.5 
Formuen  

  
 

 
Niveau 

ult. 2009 
Gnst. 
94-09 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

 Husholdninger Mia. kr.  Real vækst gennem året, pct.  
 Boliger1) 2.691 5,5 14 -2 -11 -9 3 0 -2  
 Biler 261 1,6 5 3 -2 -5 -3 0 0  
   Gæld i realkredit mv.2) -1.801 6,4 11 6 -5 2 1 1 1  
   Aktier mv.3) og obligationer 1.062 4,2 18 0 -39 17 3 4 4  
 I alt finansiel ”direkte ejet” -739 .. .. .. .. .. .. .. ..  

 I alt ”direkte ejet”4) 2.213 3,8 17 -5 -27 -6 3 1 -1  
 Pensionsformuer5) 1.018 5,0 3 -1 -9 5 10 -3 4  

 I alt4) 3.231 4,1 13 -4 -22 -3 6 0 1  
  

Anm.: De finansielle størrelser er opgjort på grundlag af nationalregnskabets finansielle konti, som har startår i 
1994. Opgørelsen er til kursværdi. Ved beregningen af den reale vækst er deflateret med forbrugerpris-
indekset. Tallene for 2008-2009 er foreløbige. 

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 kapital 

(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, egne beregninger og Nationalbanken (vedrørende boligformuen, jf. En opgørelse af 

boligformuen, maj 2006 (Working Papers 2006, 37)). 
 

 
Figur 3.2a Figur 3.2b 
Husholdningernes formue, pct. af BNP  Husholdningernes finansielle formue, pct. 
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Anm.: Formuen er opgjort ultimo året. Pensionsformuen (og dermed den samlede (finansielle) formue) er skøns-

mæssigt korrigeret for udskudt skat. I figur 3.2b er gælden vist med modsat fortegn. Forskellen mellem gæl-
den og den direkte ejede finansielle nettoformue er husholdningernes beholdning af aktier og obligationer, 
idet mellemværendet med pengeinstitutter er regnet netto. Forskellen mellem den direkte ejede finansielle 
formue og den samlede finansielle nettoformue er pensionskapitalerne. 

Kilde:  Danmarks Statistik, Nationalbanken og egne beregninger. 
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3.2 Det private forbrug 
Privatforbruget voksede pænt i 3. kvartal med en stigning på 0,8 pct. i forhold til 2. 
kvartal, mens fremgangen har været på godt 2 pct. siden samme periode sidste år, jf. 
figur 3.3a. Den kraftige stigning i 1. kvartal og det efterfølgende fald kvartalet efter 
skal formentlig ses i lyset af en kold vinter og problemer med sæsonkorrektion i for-
bindelse med påskens placering. Samlet set er privatforbruget i alt steget med 2,6 pct. 
siden bunden i 1. kvartal 2009. 
 

Figur 3.3a Figur 3.3b 
Privatforbruget Privatforbrugets underkomponenter 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
Fremgangen i privatforbruget har været bredt baseret på de overordnede varegrup-
per det seneste år, men især bilforbruget er øget markant, jf. figur 3.3b. Fremgangen i 
tjenesteforbruget har været mere afdæmpet. Under konjunkturnedgangen faldt vare-
forbruget, herunder særligt bilforbruget, kraftigere end tjenesteforbruget, hvilket har 
givet et større grundlag for en efterfølgende indhentning. 
 
Indikatorerne peger overordnet på en mere afdæmpet udvikling ind i 4. kvartal. Dan-
kortomsætningen har været stærkt påvirket af påskens placering i første halvår, men 
har generelt været svagt stigende siden midten af 2009, og tendensen ser ud til at 
fortsætte med yderligere stigninger ind i 4. kvartal. Den gennemsnitlige dankortom-
sætning i 2010 frem til november lå 3,3 pct. over niveauet i 2009 (faste priser). Ud-
viklingen i dankortforbruget har overordnet vist samme tendens som det samlede 
privatforbrug over de seneste år, jf. figur 3.4a. 
 
Ifølge nationalregnskabet steg detailomsætningen med 1,7 pct. i 3. kvartal, og detail-
salget for oktober peger på en stort set flad udvikling ind i 4. kvartal. Siden starten af 
2009 har detailomsætningen samlet set været omtrent uændret (i mængder), jf. figur 
3.4b.  
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Figur 3.4a Figur 3.4b 
Dankortomsætning (deflateret) Detailomsætning 
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Anm.: Dankortomsætningen i figur 3.4a er deflateret med forbrugerprisindekset og regnet om til kvartaler, mens 

privatforbruget er i faste priser. Dankortomsætningen i oktober og november er markeret med en rød prik i 
figuren. Detailsalget i oktober er markeret med en rød prik i figur 3.4b. 

Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
Antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne er steget markant det seneste 
år, jf. figur 3.5a. Nyregistreringerne lå i oktober på niveau med gennemsnittet i 3. 
kvartal og godt 17 pct. over niveauet i samme måned sidste år. Den kraftige vækst i 
bilsalget i 2010 har medført en vis genopretning efter faldet fra midten af 2008. Ny-
registreringerne set i forhold til bestanden af personbiler ligger i øjeblikket tæt på det 
historiske gennemsnit, jf. figur 3.5b. En stigende udbredelse af leasede biler i hushold-
ningerne12 bidrager til en vis undervurdering af bilforbruget, idet alle leasede biler 
indgår i Danmarks Statistiks opgørelse for erhvervenes bilkøb – uanset om de har en 
privat- eller erhvervsbruger. 
 

Figur 3.5a Figur 3.5b 
Nyregistrerede personbiler i  
husholdningerne 
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Anm.: I figur 3.5a er antallet af nyregistrerede personbiler i 4. kvartal 2010 baseret på tallet for oktober 2010. I figur 

3.5b er det gennemsnitlige forhold i perioden august 2001 til december 2007 lig med 100. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
12 Antallet af leasede personbiler i husholdningerne steg til knap 8.700 biler (ca. 11 pct. af summen af nyregistreringer 
og leasede biler) i perioden oktober 2009 til september 2010 mod godt 4.300 biler (ca. 4 pct.) i samme periode i 2007-
08. 
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Forbruget af elektricitet og brændsel lå på et højt niveau i første halvdel af året sam-
menlignet med i 2009. Forbruget skal ses i lyset af en forholdsvis kold vinter illustre-
ret ved et højt antal graddage13, jf. figur 3.6a. Efter at være faldet tilbage i 3. kvartal 
indikerer graddagene for oktober og november en fornyet stigning i forbruget af 
elektricitet og brændsel i 4. kvartal. 
 

Figur 3.6a Figur 3.6b 
Forbrug af elektricitet og brændsel Forbrugertillid, bidrag fra  
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Anm.:  Graddagene i figur 3.6a er sæsonkorrigerede, og tallet for 4. kvartal er baseret på observationer for oktober 

og november. I figur 3.6b angives de fem hovedspørgsmåls bidrag til det samlede forbrugertillidsindeks. 
Kilde:  Danmarks Meteorologiske Institut, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Forbrugertilliden har generelt udvist en stigende tendens siden slutningen af 2008, 
men stigningen er stoppet op i 2010, jf. figur 3.6b. Niveauet understøtter fortsat vækst 
i privatforbruget, jf. figur 3.7a. Især er vurderingen af Danmarks økonomiske situation i 
dag sammenlignet med et år tilbage fortsat med at stige igennem 2010, mens vurderingen 
af Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag og fordelagtigheden i anskaf-
felse af større forbrugsgoder begge har været ret stabile efter at være blevet styrket væsent-
ligt i 2009. 
 
Husholdningernes forventninger til ledighedsudviklingen har rettet sig siden krisen, 
men er svækket siden sommeren, og et lille flertal forventer nu, at ledigheden vil væ-
re højere om et år sammenlignet med i dag, jf. figur 3.7b. Bekymringer om stigende 
ledighed kan svække husholdningernes forbrugstilbøjelighed fremadrettet. 
 
Privatforbruget understøttes i øjeblikket af en stor stigning i husholdningernes reale 
disponible indkomster. Det gælder især i 2010-11, hvor indkomsterne forventes at 
stige med henholdsvis 5¾ og 1½ pct., mens der i 2012 forventes en moderat stigning 
på ½ pct., blandt andet på baggrund af vendingen på arbejdsmarkedet og realløns-
fremgang, mens en lille stigning i renteudgifterne og skatteforhøjelser trækker ned, jf. 
afsnit 3.1.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
13 Antallet af graddage (skyggegraddage) er summen af graddage (17 minus døgnets middeltemperatur) i en periode. 
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Figur 3.7a Figur 3.7b  
Forbrugertillid og vækst i privatforbruget Forventninger til ledigheden 
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Anm.: I figur 3.7a vises et tre kvartalers glidende gennemsnit af den kvartalsvise vækst i privatforbruget og forbru-

gertilliden regnet om til kvartalsværdier. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Privatforbruget understøttes også af en fremgang i husholdningernes nettoformue 
efter en betydelig svækkelse igennem 2007 og 2008. Nettoformuen er således steget 
siden starten af 2009 og ligger i øjeblikket tæt på gennemsnitsniveauet siden 2000 
(målt i forhold til den disponible indkomst), jf. figur 3.8a. Stigningen skyldes især stig-
ninger i værdien af en række finansielle aktiver, herunder ikke mindst aktier, men og-
så stigninger i pensionsformuen og i mindre grad boligformuen14. Den gradvise stig-
ning i husholdningernes bruttogæld er fortsat under og efter finanskrisen, men i et 
væsentligt lavere tempo. Den øgede gældssætning skyldes en stigning i de langfristede 
lån, herunder primært boliglån, mens de kortfristede lån er væsentligt nedbragt, jf. fi-
gur 3.8b. 
 

Figur 3.8a Figur 3.8b 
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Anm.:  Den kvartalsvise opgørelse af aktiver og passiver i figur 3.8a afviger fra den årlige opgørelse i afsnit 3.1, som 

er tilpasset definitionerne i ADAM. I figuren er den disponible indkomst korrigeret for ændringer i formuen 
i pensionskassereserver. Pensionsformuen og dermed den finansielle nettoformue er skønsmæssigt korrigeret 
for udskudt skat. Den stiplede linje i figuren viser gennemsnittet af nettoformuen i perioden. 

Kilde:  Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
14 Om end boligformuen i pct. af husholdningernes disponible indkomst er faldet svag i perioden på grund af en 
kraftigere stigning i indkomsterne. 
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Formuefaldet under finanskrisen var kraftigt, og husholdningernes reale nettoformue 
vurderes at være faldet med knap 30 pct. i årene 2007-09, jf. afsnit 3.1. 
 
Der ventes på den baggrund en moderat vækst i privatforbruget i prognoseperioden 
på linje med den gennemsnitlige vækstrate i perioden 1990-2008. For både 2010 og 
2011 skønnes privatforbruget at vokse med 2,2 pct., mens der forventes lidt lavere 
vækst (1,8 pct.) i 2012, hvor indkomstfremgangen er ret svag, jf. figur 3.9a.  
 

Figur 3.9a Figur 3.9b 
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Anm.: I figur 3.9b er DMP Den Midlertidige Pensionsopsparing, og SP er den Særlige Pensionsopsparing. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 

 
Den forudsatte udvikling i privatforbruget indebærer, at forbruget i 2012 ligger knap 
1 pct. over niveauet fra 2007, mens husholdningernes reale disponible indkomster i 
samme periode forøges med godt 10 pct. Det modsvarer en kraftig stigning i opspa-
ringskvoten, jf. figur 3.9b. Opsparingskvoten er i øjeblikket meget høj, og i udgangs-
punktet giver det et væsentligt potentiale for fremtidige stigninger i privatforbruget.  
 
I lyset af det kraftige formuefald under finanskrisen forventes opsparingskvoten 
imidlertid fortsat at ligge på et relativt højt niveau i prognoseperioden. Den skønnede 
stigning i privatforbruget fra 2010-12 indebærer yderligere stigninger i opsparings-
kvoten (nationalregnskabsdefinition) i 2010-11. Opsparingskvoten når i 2011 op på 
det højeste niveau siden 1982, før den i 2012 falder tilbage til stort set samme høje 
niveau som i 2009. 
 
Hvis opsparingskvoten korrigeres for SP og ændringer i pensionsformuer, bliver 
stigningen meget kraftig i 2009, mens den derefter falder i hele prognoseperioden15. 
Også ifølge denne definition vil opsparingskvoten ligge på et højt niveau i 2012, jf. 
figur 3.9b. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
15 SP-midlerne indgår ikke som indkomst i nationalregnskabet (skat af SP-midler fradrages imidlertid indkomsten), 
mens afkast af kollektiv pensionsopsparing indgår i opsparingen (men ikke i indkomsten). SP-udbetalingerne kan gå 
til enten forbrug eller (anden) opsparing, mens ændringer i pensionsformuerne på kort sigt formentlig ikke påvirker 
forbrugernes adfærd ret meget. 
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Fremgangen i privatforbruget ventes at blive forholdsvist bredt funderet, jf. tabel 3.6. 
Der forventes dog en stor stigning i bilforbruget i både 2010 og 2011 ovenpå de for-
udgående store fald. 
 

Tabel 3.6 
Det private forbrugs underkomponenter 

 
  2010 2011 2012  

  
    2009 

 
1991-
20091) Aug. Dec. Aug. Dec.  

  Mia. kr. Andel Realvækst i pct.  
 Detailomsætning 268,8 33,0 1,6 1,9 0,9 2,2 2,4 2,0  
 Heraf:                  
 - Fødevarer 83,1 10,2 0,7 2,1 2,1 2,1 1,9 1,0  
 - Nydelsesmidler 35,5 4,4 -0,4 -0,5 -2,4 -0,5 -0,5 -0,4  
 - Ikke-varige varer 84,5 10,4 1,6 2,1 1,5 3,2 2,6 2,0  
 - Varige varer 65,7 8,1 4,6 2,6 0,4 2,6 4,6 4,6  
 Bilkøb 28,0 3,4 2,5 20,0 23,0 8,5 8,5 2,8  
 Energi 67,3 8,3 0,9 0,8 2,9 -0,3 -1,9 0,0  
 Heraf:                  
 - Brændsel m.m. 46,5 5,7 0,9 3,0 5,5 0,0 -2,7 0,1  
 - Benzin og lignende 20,8 2,6 0,8 -4,0 -2,6 -1,0 0,1 -0,2  
 Boligbenyttelse 179,9 22,1 0,9 0,9 0,9 1,2 1,0 0,9  
 Kollektiv trafik mv. 34,6 4,3 2,4 1,3 1,2 2,1 2,2 2,5  
 Øvrige tjenester 232,7 28,6 1,8 2,6 2,3 2,6 2,8 2,3  
 Forbrug i alt 813,6 100,0 1,6 2,5 2,2 2,2 2,2 1,8  
 Forbrugskvote2), pct.   101,3 97,0 97,1 96,6 96,8 98,0  
  

1) Gennemsnitlig stigning i årene 1991-2009. 
2) Forbrugskvoten følger af definitionen angivet i bilagstabel B.13. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
 
3.3 Boligmarkedet  
Boligpriserne er steget pænt på landsplan oven på de store fald i kvartalerne efter fi-
nanskrisen eskalerede i september 2008. Det skal blandt andet ses i lyset af det mar-
kante fald i renteniveauet samt en kraftig fremgang i husholdningernes reale dispo-
nible indkomster på knap 6 pct. i år. På årsbasis skønnes boligpriserne at stige med 3 
pct. i 2010 og med 2 pct. i 2011, mens de skønnes at være uændrede i 2012, jf. figur 
3.10a. 
 
Stigningen i boligpriserne har bidraget til, at det kraftige fald i boliginvesteringerne 
siden 2006 ser ud til at være bremset noget op i 3. kvartal. Samlet ventes boliginve-
steringerne imidlertid at falde med 13 pct. fra 2009 til 2010 som følge af de store fald 
igennem 2009 og første del af i år. Der ventes svage stigninger i boliginvesteringerne 
i 2011 og 2012. Vendingen skal ses i lyset af stabiliseringen af boligmarkedet og det 
kraftige fald i boliginvesteringerne, der allerede er sket. De dele af boliginvesteringer-
ne, som vedrører nybyggeri, er således på det laveste niveau i mange år. Det støttede 
boligbyggeri og den netop indgåede aftale i finanslov for 2011 om øgede midler fra 
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Landsbyggefonden til renovering af almene boliger bidrager til de samlede boliginve-
steringer. Samlet ventes en vækst i boliginvesteringerne på 1½ pct. i 2011 og 3 pct. i 
2012, jf. figur 3.10b. 
 

Figur 3.10a Figur 3.10b 
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Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Kontantprisen 
Boligmarkedet har i år vist en stabil udvikling med en pæn fremgang især i Hoved-
stadsområdet. Kontantprisen på enfamiliehuse er således steget efter en stor ned-
gang, navnlig i slutningen af 2008 og starten af 2009, jf. figur 3.11a. Siden boligpriser-
ne bundede i 1. kvartal 2009 er priserne på enfamiliehuse ifølge Danmarks Statistiks 
opgørelse steget med knap 4 pct. frem til 2. kvartal i år. I 2. kvartal steg priserne ale-
ne med næsten 2½ pct. i forhold til kvartalet før. Ifølge Realkreditrådet og Realkre-
ditforeningens ejendomsprisstatistik fortsatte priserne med at stige i 3. kvartal med 1 
pct. Statistikken fra Realkreditrådet og Realkreditforeningen dækker imidlertid også 
handler indgået i 2. kvartal og er således forskudt i forhold til opgørelsen fra Dan-
marks Statistiks opgørelse, som er baseret på handelstidspunktet. Desuden adskiller 
de to statistikker sig ved, at Danmarks Statistiks opgørelse tager hensyn til kvalitet og 
omfatter hele boligmarkedet16. 
 
Stigningen i boligpriserne siden foråret 2009 er blandt andet et resultat af de markan-
te fald i boligrenterne siden efteråret 2008, jf. figur 3.11b. Det danske boligmarkeds 
følsomhed over for de korte renter (og dermed pengepolitikken i ECB) er højere end 
i foregående årtier som følge af en øget udbredelse af variabelt forrentede boliglån17. 
Samtidig bliver boligpriserne understøttet af en kraftig vækst i husholdningernes rea-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
16 Danmarks Statistik registrerer datoen for underskrivelse af købsaftalen som den dato, hvor boligen er handlet, 
mens registreringen i Realkreditrådet er baseret på den dato, hvor der optages et realkreditlån med pant i den pågæl-
dende ejendom – i gennemsnit ca. 6 uger efter underskrivelse af købsaftalen. Det betyder, at de handler, der registre-
res i 3. kvartal i Realkreditrådets tal, i et vist omfang også afspejler handler indgået i 2. kvartal og i mindre grad også 
handler fra foregående kvartaler. En uddybende forklaring af den tidsmæssige forskel findes i Økonomisk Redegørelse, 
august 2006 s. 103-104. Modsat Realkreditrådets opgørelse af ejendomspriserne dækker tallene fra Danmarks Stati-
stik hele boligmarkedet, idet statistikken baserer sig på tinglyste skøder af ejendomme og ikke som Realkreditrådets 
tal alene handler, hvor der i den forbindelse er optaget et realkreditlån. 
17 Jf. i øvrigt boks 3.1 på s. 113 i Økonomisk Redegørelse, august 2009. 
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le disponible indkomster på forventet knap 6 pct. i år og 1½ pct. næste år. Endvidere 
er udviklingen på arbejdsmarkedet stabiliseret, og der er udsigt til et relativt stabilt 
ledighedsniveau de kommende år. Det kan være med til at udløse større boligefter-
spørgsel i takt med, at risikoen for at blive ledig mindskes. 
 

Figur 3.11a Figur 3.11b 
Huspriser i følge DS og RKR/RKF Realkreditrenter 
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Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og Realkreditforeningen, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 

 
Det skønnes, at boligpriserne på årsbasis øges med 3 pct. i 2010, med 2 pct. i 2011, 
og at de på årsbasis vil være uændrede i 2012 (efter Danmarks Statistiks opgørelse). 
Opbremsningen i 2012 skal ses i sammenhæng med, at boligomkostningerne ventes 
at stige lidt, samt at realindkomsterne ventes at stige noget langsommere end i 2010 
og 2011. I de kommende år vil en række skatte- og reguleringsmæssige tiltag påvirke 
udviklingen i boligpriserne i både op- og nedadgående retning, jf. boks 3.1. 
 

Boks 3.1 
Initiativer der berører boligmarkedet 

 
Moms på salg af fast ejendom fra 2011 
Som en del af forårspakke 2.0 indføres der fra 2011 moms på erhvervsmæssigt salg af nye bygninger, 
tilhørende jord og byggegrunde. Omvendt gives der fradrag for moms på de input, der medgår i pro-
duktionen. For så vidt angår byggegrunde forventes det, at momsen nedvæltes i sælgers fortjeneste, 
og prisen på byggegrunde ventes derfor omtrent uændret som følge af initiativet. For så vidt angår 
nye bygninger forventes det derimod, at momsudgiften overvæltes i prisen, således at prisen på nye 
bygninger vil stige. Når alternativet til at købe en eksisterende bolig stiger i pris, vil det alt andet lige 
også trække boligpriserne i opadgående retning. 
 
Gradvis nedsættelse af rentefradraget i 2012-19 
I forårspakke 2.0 blev der vedtaget en gradvis nedsættelse af rentefradraget. Således nedsættes ren-
tefradraget med 1 pct.-point årligt fra 2012-19 (dvs. med 8 pct.-point i alt). Nedsættelsen af rente-
fradraget gælder kun for negativ nettokapitalindkomst, der ligger ud over 50.000 kr. for enlige og 
100.000 kr. for ægtepar. Nedsættelsen vil have stigende betydning gennem perioden i takt med, at 
fradragsværdien reduceres, den reale værdi af det nominelt fastholdte bundfradrag mindskes, og 
renterne formentlig stiger. Alt andet lige vil nedsættelsen af rentefradraget have en negativ effekt på 
boligpriserne, da det bliver dyrere at finansiere et boligkøb, men effekten er ret begrænset. 
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Boks 3.1 (fortsat) 
Initiativer der berører boligmarkedet 

 
Den kommende Basel 3-aftale 
I øjeblikket diskuteres i EU nye retningslinjer for den finansielle sektor, herunder den såkaldte Basel 3-
aftale. En af de nye regler kan blive, at der lægges begrænsninger på bankers beholdninger af real-
kreditobligationer, herunder hvor stor en andel af porteføljen de må udgøre. Danske banker er en 
relativ stor aftager af de korte danske realkreditobligationer som led i deres likviditetsstyring. De nye 
Basel 3-regler kan således medføre, at efterspørgslen efter de korte realkreditobligationer falder. Det 
vil kunne øge finansieringsomkostningerne for de danske boligejere, hvilket alt andet lige vil have 
negativ betydning for boligpriserne. 
 

 
Med den skønnede udvikling vil kontantprisen i 2012 målt i forhold til lønudviklin-
gen være tilbage på samme niveau som i 2004 og ikke langt fra et langsigtet gennem-
snit, jf. figur 3.12a. En mere avanceret udbuds-efterspørgselsmodel viser tilsvarende, 
at boligpriserne i 2. kvartal 2010 ikke er langt fra et ligevægtsniveau, jf. boks 3.2. Lige-
vægtsniveauer for boligpriser er ikke nødvendigvis et stærkt anker for boligpriserne, 
som på kort sigt i høj grad afhænger af boligefterspørgslen. Boligpriserne kan derfor 
afvige fra ligevægtsniveauet i længere tid. 
 

Figur 3.12a Figur 3.12b 
Deflateret kontantpris på enfamiliehuse Boligbyrden 
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Anm.: Figur 3.12a viser udviklingen i kontantprisen for enfamiliehuse på landsplan deflateret med henholdsvis den 

landsgennemsnitlige lønudvikling samt udviklingen i forbrugerprisindekset. Figur 3.12b viser udgifter ved 
huskøb som andel af disponibel indkomst for en familie med knap 640.000 kr. i lønindkomst i 2010 i hen-
holdsvis hele landet og hovedstaden. Se i øvrigt tabel 3.8 for definitioner af data. 

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og Realkreditforeningen, Finansministeriets familietypemodel, National-
banken, SKAT samt egne beregninger. 
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Boks 3.2 
Er de danske boligpriser i ligevægt? 

 
Hvorvidt boligmarkedet er i ligevægt (eller balance) kan anskueliggøres ud fra flere forskellige mo-
deller og indikatorer. Det kan fx være et samlet modelsystem for efterspørgslen på og udbuddet af 
boliger.  
 
En simplere og mere partiel tilgang er at se på udviklingen i boligpris i forhold til indkomst, husleje 
eller nybyggeomkostninger. Tanken er her, at kontantpriserne ”vender tilbage” til disse bestem-
mende variable efter et bestemt mønster, således at afvigelser kan være udtryk for over- eller under-
vurdering af boligprisen. 
 
En nærmere analyse viser imidlertid, at der ikke er en stationær sammenhæng mellem boligpriser og 
de nævnte størrelser – dvs. forholdet mellem eksempelvis boligpris og byggeomkostninger vender 
ikke nødvendigvis systematisk tilbage til et veldefineret udgangspunkt. Den indikator, som kommer 
nærmest det at være stationær, er boligpris i forhold til timeløn. En forklaring kunne være, at de fle-
ste personer over tid måske ønsker at anvende en nogenlunde uændret andel af deres indkomst på 
bolig. En konkret sammenligning af boligpris i forhold til indkomst peger på, at boligprisen i midten 
af 2010 er 6-7 pct. over sit historiske gennemsnit, jf. figur a og tabel a. 
 
At de andre ”forhold” (dvs. forholdet mellem kontantpriser og byggeomkostninger og mellem kon-
tantpriser og husleje) ikke nødvendigvis vender tilbage til deres historiske gennemsnit kan fx afspej-
le, at der ikke eksisterer et frit lejemarked, mens nybygningsomkostningerne måske undervurderes 
på grund af utilstrækkelig information om prisen på byggegrunde.  
 
Figur a Figur b 
Boligpris deflateret med timeløn (normeret 
i forhold til historisk gennemsnit)  
1971-2010 
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Anm.:  I figur a er privat disponibel indkomst per person er beregnet i forhold til personer i arbejdsstyrken, på 

orlov eller på efterløn. I figur b kommer ligevægtsprisen fra Skaarup og Bødker (2010). 
Kilde:  Nationalbanken, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I den økonomiske litteratur vurderes den faktiske boligpris ofte i forhold til en estimeret ligevægts-
pris for at afgøre, om boligmarkedet er i ligevægt eller ej. I et nyligt arbejdspapir (se Skaarup og Bød-
ker, 2010 1) estimeres en traditionel udbuds- og efterspørgselsmodel for det danske boligmarked, 
som viser, at boligpriserne på efterspørgselssiden afhænger af udviklingen i disponible indkomster, 
finansiel formue, boligbeholdning og boligomkostninger. På boligmarkedets udbudsside gælder, at 
boliginvesteringerne i forhold til boligbeholdningen afhænger af forholdet mellem boligpriser og 
byggeomkostninger. 
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Boks 3.2 (fortsat) 
Er de danske boligpriser i ligevægt? 

 
Ved at anvende de estimerede langsigtssammenhænge til at simulere ligevægtsniveauer for bolig-
priser og boliginvesteringer (niveauer som er forenelige med trendvækst i byggeomkostninger, ind-
komst, formue og et gennemsnitligt boligomkostningsniveau mv.) peger papiret på, at de seneste 
års tilpasning i boligpriserne har betydet, at deres aktuelle reale niveau er ganske tæt på deres lang-
sigtsligevægt, jf. figur b. 
 
Det skal understreges, at den beregnede forskel mellem faktisk boligpris og den estimerede lang-
sigtsligevægt afhænger af modelspecifikationen og den valgte estimationsperiode. Inddrages peri-
oden 2006 til 2009, som i ovenstående model, med unormalt store prisstigninger, fås en hurtigere 
trendmæssig stigning og dermed også alt andet lige en mindre afstand fra faktisk til estimeret lang-
sigtsligevægt.  
 
Samlet peger denne model på, at boligpriserne ligger ca. 4 pct. over det opgjorte ligevægtsniveau, 
hvilket svarer meget godt til det indtryk, man får ved at se på kontantpriserne i forhold til indkom-
sterne. Der er dog stor usikkerhed om det præcise niveau, og som nævnt kan boligpriserne afvige 
meget og i længere tid fra de en eventuel ligevægt. 
 
Tabel a 
Boligprisens afvigelse fra ”ligevægt” i 2. kvartal 2010, pct. 
 

Udbuds- og 
efterspørgselsmodel 

Boligpris deflateret med 
timeløn 

Boligpris ift. disponibel  
indkomst per person 

4 6 7 
 

Kilde:  Danmarks Statistik, Nationalbanken og egne beregninger. 
 
1)  Skaarup og Bødker (2010), “House prices in Denmark: are they far from equilibrium?”, Working Paper no 

21/2010, www.fm.dk. 
 

 
Med faldet i renteniveauet til et lavt niveau og nedgangen i huspriserne siden 2007 er 
boligbyrden reduceret kraftigt fra et højt niveau i årene fra 2005-08, jf. figur 3.12b. Bo-
ligbyrden måler udgiften til bolig (her målt som ydelse efter skat, ejendomsværdiskat 
og grundskyld ved køb af et standardhus) i forhold til den disponible indkomst. I 
2009 er det særligt de lavere renter for både fastforrentede og variabelt forrentede 
lån, som har bidraget til at reducere boligbyrden. I Region Hovedstaden har redukti-
onen i boligbyrden i 2010 samlet været på ca. 14 pct. af den disponible indkomst si-
den 2008 (og på 24 pct. siden boligbyrden toppede). 
 
Boligbyrden ventes at stige marginalt i 2011 som følge af stigende renter og falde en 
smule i 2012, jf. tabel 3.8, men vil fortsat være på niveau med 2003 – dvs. før de kraf-
tige stigninger i boligpriserne satte ind. I 2012 drives det lille fald af stigende indkom-
ster og faldende reale kontantpriser. I modsat retning trækker en svagt stigende rente. 
 
Er renteniveauet i 2011 ét pct.-point højere end det centrale skøn, vil boligbyrden 
samlet øges med omkring 5 pct. i forhold til 2010 med fastforrentet lån og 3½ pct. 
med variabelt forrentet lån ved uændret skøn for udviklingen i kvadratmeterpriser18. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
18 Den større stigning i boligbyrden for et fastforrentet lån skyldes, at den marginale ydelse på et annuitetslån (som 
benyttes i analysen) er stigende med renten. Da renten på et fastforrentet lån er større end på et variabelt forrentet 
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Det kræver en ret stor rentestigning, som er omtrent 4 pct.-point højere end ventet, 
hvis boligbyrden i 2011 eller 2012 skal op på samme niveau som i 2008 (ved uændre-
de boligpriser). 
 

Tabel 3.8 
Bidrag til ændring i forhold til året før i udgifter ved huskøb i hovedstaden som andel af  
disponibel indkomst med henholdsvis 30-årigt fastforrentet realkreditlån og 30-årigt variabelt 
forrentet lån 

 
  2009 2010 2011 2012  

  Fast Variabel Fast Variabel Fast Variabel Fast Variabel  
    Pct.    
 Ændring i alt -8,1 -9,5 -1,4 -0,4 2,4 1,5 -0,8 -0,8  
 Heraf bidrag fra   Pct.-point     
  - Ejendomsværdiskat 

    og ejendomsskat 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 

  - Indkomst -1,6 -1,4 -2,2 -2,0 -0,6 -0,5 -0,9 -0,8  
  - Kontantpris -1,3 -1,1 2,6 2,2 0,3 0,2 -0,9 -0,7  
  - Rente -5,2 -7,0 -2,1 -1,0 2,4 1,5 0,6 0,5  
     Pct.  
 Ændring i alt ved 1 pct.-point lavere renteskøn i 2011/2012 -0,1 -0,3 -3,3 -2,5  
 Ændring i alt ved 1 pct.-point højere renteskøn i 2011/2012 5,1 3,5 1,8 1,3  
   
 
Anm.: Det er i figur 3.12b og tabel 3.8 blandt andet antaget, at huset er 140 m2, at belåning sker med 80 pct. real-

kreditfinansiering og 20 pct. banklån (med rente fastlåst op til 1 år), uændret kommuneskat, grundskylds-
promille og reguleringsprocent for grundværdi fra 2010-12 samt anslåede grundværdier på baggrund af gen-
nemsnitlige grundstørrelser i 2001. Beregninger er foretaget på baggrund af sæsonkorrigerede m2-priser. Bo-
ligudgiften til tabellen er opgjort sidst i årene, dvs. 4. kvartal. Bidragene er beregnet med udgangspunkt i for-
rige års boligbyrde for hhv. rentetilpasning og fastforrentede lån. Derved bliver bidragene fra indkomst og 
kontantpriser lidt forskellige for de to typer af lån. 

Kilde:  Egne beregninger på baggrund af tal fra Realkreditrådet og Realkreditforeningen, Nationalbanken, Dan-
marks Statistik, Finansministeriets familietypemodel og SKAT. 

 
Gennem det seneste år er boligpriserne især steget i Region Hovedstaden. For enfa-
miliehuse er fremgangen på 10 pct. siden bunden i 1. kvartal 2009, hvilket er 6 pct.-
point mere end for landet som helhed, jf. figur 3.13a. Det er dog også Hovedstaden, 
der oplevede langt de største prisfald efter seneste toppunkt. Der er ingen tydelig 
tendens til, at København er ledende i den forstand, at priserne reagerer tidligere i et 
konjunkturforløb end for resten af landet, men udsvingene hen over konjunkturcyk-
lerne er generelt større19. Det kan muligvis tilskrives, at udbuddet er mere uelastisk 
(dvs. mindre påvirket af priserne) i København, og at de konjunkturbetingede skift i 
efterspørgslen har været større (målt ved ændringer i ledigheden). 
 
Prisen på ejerlejligheder er ifølge Danmarks Statistik steget med 8½ pct. siden bun-
den i 1. kvartal 2009, jf. figur 3.13b. Det skal ses på baggrund af et stort fald i ejerlej-

                                                                                                                                     
lån, vil en ændring i renteskønnet på 1 pct.-point medføre større ekstra ydelse for det fastforrentede lån. Det kan 
forklares med, at afdragene på lånene bliver mindre i starten af lånets løbetid og højere mod slutningen ved en sti-
gende rente. 
19 Således er variansen på boligpriserne i København næsten dobbelt så stor som for hele landet, nemlig ca. 10 mod 
ca. 5 for hele landet. 
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lighedspriserne på ca. 30 pct. fra toppen i 2006 til 1. kvartal 2009. De store udsving i 
priserne tilskrives normalt, at udbuddet er ret uealistisk. Der er dog i de senere år 
færdiggjort et betydeligt nybyggeri i Københavnsområdet, men det har givetvis med-
ført øget udbud i en periode, hvor boligefterspørgslen underliggende har været fal-
dende. 
 

Figur 3.13a Figur 3.13b 
Prisudvikling siden top i de fem regioner Prisudvikling siden top for enfamiliehuse, 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Efter en markant stigning i løbet af 2009 er antallet af ejendomshandler atter faldet 
lidt tilbage i år. Samlet er antallet af solgte parcel- og rækkehuse godt 30 pct. højere 
end ved lavpunktet i 1. kvartal 200920, jf. figur 3.14a. 
 
Ifølge Realkreditrådet og Realkreditforeningen er udbuds- og nedtagningspriserne 
for parcel- og rækkehuse stabiliseret. Da salgspriserne samtidig har været stigende, 
mindskes forskellen mellem udbuds- og salgspriser. Det er et udtryk for, at størrelsen 
af de prismæssige afslag i den endelige handel er mindsket efter en markant stigning 
fra 2006 og frem til 2009. Dermed er den seneste tids stigning i salgspriserne blandt 
andet en konsekvens af mindre afslag end tidligere. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
20 Danmarks Statistik offentliggør pt. ikke kvartalstal for antallet af bolighandler som følge af indførelsen af elektro-
nisk tinglysning, der gør, at det hidtidige forsinkelsesmønster for indberetninger ikke kan forventes opretholdt heref-
ter. Derfor offentliggøres antallet af handler først, når der er opnået tilstrækkelig erfaring med forsinkelsesmønsteret 
for indberetninger under elektronisk tinglysning. 
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Figur 3.14a Figur 3.14b 
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Anm.:  Egen sæsonkorrektion. 
Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og Realkreditforeningen samt egne beregninger. 

 
Antallet af boliger til salg er fortsat højt, efter de atter steg tidligere på året. På det 
seneste har niveauet dog været relativt stabilt, jf. figur 3.14b. I oktober var der i alt ca. 
60.000 boliger (sæsonkorrigeret) til salg på internettet ifølge Realkreditrådet. Mens 
udbuddet af ejerlejligheder har været rimeligt stabilt siden 2009, er udbuddet af især 
parcel- og rækkehuse steget til et niveau tæt på toppunktet i begyndelsen af 2009. 
Stigningen i boligudbuddet skal ses i lyset af de lidt færre handler, men bedringen på 
boligmarkedet kan også have fået flere til at sætte deres ejendom til salg. Liggetiderne 
for parcel- og rækkehuse er fortsat høje, men ser ud til at være stabiliseret omkring 
250 dage i de første tre kvartaler af 2010, jf. figur 3.15a. Det øgede udbud af boliger til 
salg og de fortsat lange liggetider har givetvis en afdæmpende effekt på boligpriserne. 
 
De regionale forskelle i kontantprisudviklingen afspejles også i antallet af bolighand-
ler, i boligudbuddet og i liggetiderne. I Region Hovedstaden ligger handlerne højere 
set i et historisk perspektiv, udbuddet er lavere end toppunktet under tilbagegangen, 
og liggetiderne er faldet igennem 2010, figur 3.14a og b samt figur 3.15a. 
 
Overordnet er antallet af tvangsauktioner faldet gennem 2010. De seneste tal for re-
stancer på realkreditlån21 fra Realkreditrådet og Realkreditforeningen bekræfter sam-
tidig, at færre har problemer med at betale renter og afdrag på deres boliglån. Restan-
ceprocenten er således faldet med 30 pct. siden udgangen af 2009 til 0,4 pct. i 2. 
kvartal 2010, jf. figur 3.15b. Udviklingen skal ses i lyset af faldet i renteniveauet og 
fremgangen i de disponible realindkomster i 2010, men også stigningen i ledigheden 
er bremset op. Sammenlignet med starten af 1990’erne har niveauet for både antal 
tvangsauktioner og restanceprocenten været meget moderate de senere år22. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
21 Restanceprocenten måler andelen af realkreditlån, hvor terminen ikke er betalt 3½ måned efter terminstidspunktet. 
22 Der henvises i øvrigt til boks 3.3, s. 116-117 i Økonomisk Redegørelse, august 2009. 
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Figur 3.15a Figur 3.15b 
Liggetider Tvangsauktioner og restancer 
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Anm.:  Egen sæsonkorrektion i figur 3.15a. 
Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og Realkreditforeningen og Reuters EcoWin.. 

 
Boliginvesteringer 
Det kraftige fald i boliginvesteringerne siden 2006 er aftaget noget i 3. kvartal. Bolig-
investeringerne faldt således med 1,0 pct. efter et fald på 4½ pct. i 2. kvartal og hele 
45 pct. siden toppunktet i 3. kvartal 2006. Mere end 40 pct. af den samlede tilbage-
gang er indtruffet, siden finanskrisen eskalerede i september 2008, jf. figur 3.16a. Det 
reviderede nationalregnskab viser endvidere, at faldet i boliginvesteringerne er sket 
tidligere end før antaget, jf. boks 3.3. 
 

Figur 3.16a Figur 3.16b 
Boliginvesteringer Nybyggeri og hovedreparationer 
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Anm.: I figur 3.16b dækker øvrige over sort boligbyggeri, værditilvækst for gør-det-selv hovedreparationer, han-

delsomkostninger og afgifter på nybyggeri og hovedreparationer. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Faldet i boliginvesteringerne skete fra et usædvanligt højt niveau efter meget høje 
vækstrater i perioden 2003-06 blandt andet med baggrund i de kraftige boligprisstig-
ninger. En væsentlig del af det store fald er derfor udtryk for en normalisering af ak-
tiviteten i sektoren. Det ventes samlet, at boliginvesteringerne på årsbasis vil falde 
med 13 pct. i år for derefter at stige med 1½ pct. i 2011 og 3 pct. i 2012. 
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Boliginvesteringerne kan opdeles i nybyggeri, hovedreparationer, sort boligbyggeri, 
værditilvækst for gør-det-selv arbejde, handelsomkostninger ved køb og salg af boli-
ger samt afgifter på nybyggeri og hovedreparationer. Det er navnlig nybyggeriet, som 
er faldet markant og har trukket de senere års store reduktion af boliginvesteringerne, 
jf. figur 3.16b. Nybyggeriet er faldet med over to tredjedele siden toppen i 2006, og 
som andel af BNP er nybyggeriet nu lavere end ved afslutningen af den lange lavkon-
junktur i starten af 1990’erne. Der har været en mere stabil udvikling i hovedrepara-
tionerne, som nu udgør næsten to tredjedele af de samlede boliginvesteringer. Det 
hænger blandt andet sammen med, at nybyggeriet påvirkes mere af faldende boligpri-
ser og strammere kreditvilkår, men også at der har været en underlæggende tendens 
til stigning i hovedreparationerne. Det kan blandt andet skyldes aldring af den gen-
nemsnitlige boligmasse, herunder af de mange boliger fra byggeboomet i slut 
1960’erne og start 1970’erne. 
 

Boks 3.3 
Revisioner i boliginvesteringerne i det reviderede nationalregnskab 

 
De nye, reviderede nationalregnskabstal viser, at byggeinvesteringerne allerede begyndte at falde fra 
2006 og ikke fra 2007 som i de tidligere offentliggørelser, jf. figur a og b. Det skyldes hovedsageligt, 
at der nu er et fald i de samlede hovedreparationer i 2007. Revisionen af hovedreparationerne skyldes 
primært indarbejdelsen af en ny kilde for husholdningernes gør-det-selv-hovedreparation, der har 
vist sig at være lavere end tidligere vurderet. Derudover er der også i mindre omfang ændret i sam-
mensætningen af reparation og vedligeholdelse af bygninger, så gør-det-selv-hovedreparation er 
nedrevideret, mens professionel vedligeholdelse er revideret op. Det flytter anvendelse fra investe-
ring til forbrug i produktionen (fx i boligbenyttelsesbranchen). Der er derudover også foretaget en 
mindre nedadgående revision i det kvadratmeterbaserede nybyggeri af boliger. 
 

Figur a Figur b 
Byggeinvesteringer i nationalregnskabet 
ifølge de to seneste offentliggørelser,  
årstal 
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Anm.:  Hovedreparationerne dækker her over arbejde udført professionelt, sort og gør-det-selv. 
Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Nybyggeriet bliver understøttet af det støttede boligbyggeri og en aftale på finanslo-
ven for 2011 om forhøjelse af investeringsrammen til renovering af det almene bo-
ligbyggeri på 5 mia. kr. i 2011-13, jf. boks 3.4. Renoveringspuljen har understøttet ho-
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vedreparationerne i slutningen af 2009, men en del af virkningen afspejler fremrykket 
aktivitet fra 201023. 
 
De forskellige indikatorer peger også på, at boliginvesteringerne stabiliseres, hoved-
sageligt som følge af fremgang i nybyggeriet. Den stikprøvebaserede byggebeskæfti-
gelse er steget siden 4. kvartal 2009, mest inden for nybyggeri, hvor den er øget i bå-
de 2. og 3. kvartal, men også beskæftigelsen inden for hovedreparationer steg i 3. 
kvartal. Udviklingen i år skal også ses i sammenhæng med, at den hårde vinter ifølge 
konjunkturindikatoren for byggeri og anlæg lagde en dæmper på aktiviteten i 1. kvar-
tal, jf. figur 3.17a. 
 
De seneste måneder er den sammensatte konjunkturindikator for byggeri og anlæg 
imidlertid faldet tilbage efter at være steget siden efteråret 2009, og stemningen i er-
hvervet er fortsat ret negativ, jf. figur 3.17b. Stigningen i beskæftigelsesforventninger-
ne er ophørt og forværret en anelse, mens vurderingen af ordrebeholdning derimod 
har været i fremgang, om end den på det seneste også er stagneret og fortsat er me-
get lav. 
 

Figur 3.17a Figur 3.17b 
Begrænsninger for produktionen i  
byggeri og anlæg 
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Kilde: Danmarks Statistik. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
23 Hovedreparationerne har i specielt 3. og 4. kvartal 2009 været understøttet af effekterne af renoveringspuljen på 
1½ mia. kr. Erhvervs- og Byggestyrelsen anslår effekten af renoveringspuljen til et midlertidigt løft i hovedreparatio-
nerne på ca. ¾ mia. kr. i såvel 3. som 4. kvartal 2009, mens puljens udløb på grund af et vist omfang af fremrykkede 
investeringer vil føre til et negativt bidrag til væksten i hovedreparationerne i specielt første halvår 2010. Der henvi-
ses til notatet Renoveringspuljens direkte beskæftigelseseffekt, der er tilgængeligt på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemme-
side. Beregningen her er baseret på oplysningerne om beskæftigelseseffektens størrelse og omregningsfaktorerne i 
dette notat. 
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Boks 3.4 
Det støttede boligbyggeri og nye midler til renovering på finansloven for 2011 

 
Boliginvesteringerne understøttes af fremgang i det støttede byggeri, specielt i 2010. Det påbegyndte støt-
tede byggeri ser således ud til at blive næsten fordoblet fra 2009 til 2010, jf. tabel a. I forhold til augustvur-
deringen er det påbegyndte almene boligbyggeri desuden opjusteret med 2.100 boliger i 2011. Stigningen i 
det påbegyndte støttede boligbyggeri fra 2009 til 2010 og opjusteringen af antallet i 2011 skal ses i relation 
til, at grundkapitalen (dvs. det kommunale tilskud til alment nybyggeri) ved en lovændring er midlertidigt 
nedsat fra 14 til 7 pct. for alle almene boligtyper, som kommunerne giver tilsagn til inden for perioden 1. juli 
2009 til 31. december 2010. Flere kommuner end tidligere antaget ventes som følge heraf at fremrykke til-
sagn til almene boliger til slutningen af 2010. På grund af almindelig tidsforskydning mellem tilsagn og på-
begyndelse vil byggeriet af disse dog i mange tilfælde først starte i 2011. 
 
Aktivitetsvirkningen fra stigningen i det støttede byggeri fra 2009 til 2010 skønnes at kunne udgøre op mod 
2 mia. kr. (2000-priser) i 2010 svarende til ca. 3¾ pct. af de samlede boliginvesteringer, jf. tabel b. I 2011 
skønnes aktivitetsvirkningen af stigningen at være godt 1 mia. kr. svarende til ca. 2 pct. af boliginvesterin-
gerne, mens faldet i 2012 på 1¾ mia. kr. svarer til 3 pct. af boliginvesteringerne. Faldet i 2012 skal blandt 
andet ses i lyset af, at reduktionen af det kommunale grundkapitaltilskud har fremrykket investeringer, jf. 
ovenfor. 
 
Tabel a 
Antal påbegyndelser inden for det støttede boligbyggeri 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Antal påbegyndte 
boliger        
Almene  
Familieboliger 2.200 1.700 1.500 700 500 500 2.100 2.100 1.400
Almene  
ungdomsboliger 500 800 400 300 200 100 700 1.900 1.000
Almene ældre- og  
plejeboliger  
(inkl. friplejeboliger) 4.600 4.100 3.400 2.800 2.400 2.100 2.700 3.500 2.600
Alment bolig-
byggeri, i alt 7.300 6.600 5.300 3.800 3.100 2.700 5.500 7.500 5.000
Private  
Andelsboliger 600 300 100 0 0 0 0 0 0
Private  
ungdomsboliger 200 600 400 500 500 300 100 0 0
Private  
udlejningsboliger 500 400 600 100 0 0 0 0 0
Støttet  
boligbyggeri, i alt 8.600 7.900 6.400 4.400 3.600 3.000 5.600 7.500 5.000

 
Anm.: Antallet af påbegyndelser er for perioden 2003-2009 baseret på de faktiske påbegyndelsestal, mens tallene 

for 2010-11 er baseret på en skønnet påbegyndelsesprofil for de faktiske tilsagn, som endnu ikke er påbe-
gyndt samt tilsagnsskøn fra finanslov for 2010 og finanslovaftalen for 2011. Udviklingen i de faktisk på-
begyndte støttede boliger kan blandt andet henføres til regeringsinitiativer, navnlig Lov nr. 490 af 12. juni 
2009 om ændring af lov om almene boliger mv. (Styring og finansiering af den almene boligsektor). Med 
lovændringen nedsættes grundkapitalen for alle almene boligtyper, som kommunerne giver tilsagn til in-
den for perioden 1. juli 2009 til 31. december 2010, fra 14 til 7 pct. (samme niveau som for plejeboliger 
siden 1. januar 2008). Endvidere nedsættes startlejen for alle almene boligtyper, og maksimumsbeløbene 
for opførelsespriserne forhøjes for familie- og ungdomsboliger i de områder af landet, hvor der blev 
gennemført en forhøjelse for ældreboliger med tilsagn fra 1. januar 2008. Herudover forhøjes maksi-
mumsbeløbene for alle boligtyper i yderligere seks provinskommuner. 

Kilde: Socialministeriet. 
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Boks 3.4 (fortsat) 
Det støttede boligbyggeri og nye midler til renovering på finansloven for 2011 

 
I finanslovaftalen for 2011 indgår en ekstraordinær forhøjelse af Landsbyggefondens investerings-
ramme til renovering med i alt 5 mia. kr. i 2011-13 som led i aftalen om en styrket indsats i udsatte 
boligområder (”En styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors 
midler”).  
 
Aktivitetsvirkningen af de ekstra midler fra Landsbyggefonden til renovering forventes at komme 
med en vis forsinkelse de kommende år, jf. tabel b. Det skyldes, at det normalt er omfattende om-
bygningsprojekter, som tager tid at sætte i gang på grund af udbudsrunder, beboerhøringer mv. 
Derudover gennemføres denne form for projekter normalt i etaper for at begrænse behovet for gen-
husning. Virkningen af de ekstra midler vil indgå som hovedreparationer i nationalregnskabets opgø-
relse af de samlede boliginvesteringer. De ekstra midler til renovering udgør 0,3 pct. af boliginveste-
ringerne i 2011 og 1,0 pct. af boliginvesteringerne i 2012, idet aktivitetsvirkningen på grund af tids-
forskydningen fra tilsagn til byggeaktivitet ventes at ligge i alle år frem til 2019 med størst virkning i 
2016 svarende til ca. 1,8 mia. kr. (2000-priser). 
 
Tabel b 
Bidrag til boliginvesteringerne fra ændring i det årlige støttede boligbyggeri og fra øgede  
midler fra Landsbyggefonden til renovering af almene boliger, 2000-priser 
 
 2010 2011 2012 

Årlig ændring i støttet boligbyggeri, mia. kr. 2,02 1,14 -1,72 
Do. i pct. af samlede boliginvesteringer 3,7 2,1 -3,0 
    
Øget renoveringsramme, mia. kr. - 1,51 0,90 
Aktivitet fra øget renoveringsramme, mia. kr. - 0,15 0,54 
Do. i pct. af samlede boliginvesteringer - 0,3 1,0 
 
Anm.: Midlerne er angivet i 2000-priser ved brug af det forudsatte prisindeks for boliginvesteringerne og eksklu-

sive moms og evt. grundafgift. 
Kilde: Finanslovforslaget for 2011 samt egne beregninger på baggrund af tal fra Socialministeriet. 
 

 
Antallet af påbegyndelser af boligbyggeri og antallet af byggetilladelser ligger fortsat 
på et lavt niveau, men der er efterhånden tegn på fremgang. I 3. kvartal var påbegyn-
delserne steget med 20 pct. og byggetilladelserne med 35 pct. siden bunden i 2009. 
Der er en tendens til, at boliginvesteringerne stiger, når der netto er flere påbegyndel-
ser end fuldførte byggeprojekter, jf. boks 3.5. Den seneste tid er forskellen mellem 
påbegyndelserne og de afsluttede projekter mindsket, og der er nu omtrent lige man-
ge påbegyndelser som afsluttede projekter. Det afspejler dog især, at antallet af fuld-
førelser er faldet som følge af færre projekter under opførelse. 
 
Det er lagt til grund i prognosen, at der vil ske en svag stigning i boliginvesteringerne 
i 2011 og 2012 efter et fald på 13 pct. i år. 
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Boks 3.5 
Modeller for nybyggeri 

 
Der har hidtil været en rimelig sammenhæng mellem antallet af påbegyndelser og boliginvesteringer-
ne med et vist lag, jf. figur a. Resultaterne af en regressionsmodel, hvor nybyggeriet forklares med på-
begyndelserne leadet 9 måneder1), viser, at det aktuelle niveau for påbegyndelserne giver anledning til 
en forventet stabilisering af nybyggeriet omkring 15 mia. kr. (i faste 2000-priser). Det er på niveau 
med nybyggeriet i 2. kvartal 2010 ifølge nationalregnskabet2). Der har imidlertid været en stor afvigel-
se mellem påbegyndelserne og nybyggeriet siden midten af 2009, hvilket svækker modellens forkla-
ringsevne. 
 
Et alternativ er at indføre oplysninger om fuldførte byggeprojekter og dermed se på nettopåbegyndel-
serne, jf. figur b. Dermed tages der højde for, at det igangværende boligbyggeri løbende bidrager til 
boliginvesteringerne under opførelsen. En model med påbegyndelser fratrukket det fuldførte bolig-
byggeri som forklarende variabel og ændringerne i nybyggeriet som afhængig variabel resulterer i en 
stabil udvikling i boliginvesteringerne ved antallet af påbegyndelser i forhold til det fuldførte bolig-
byggeri i 3. kvartal. 
 
Figur a Figur b 
Investeringer i nybyggeri og påbegyndelser 
af boligbyggeri (sæsonkorrigeret) 
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1)  Korrelationen mellem de to variable topper ved 10 måneder, når det kvartalsvise nybyggeri interpoleres til 

månedsdata. For at bibeholde kvartalsprofilen anvendes imidlertid 3 kvartalers lead svarende til 9 måne-
der. 

2)  Der foreligger ikke en opdeling af boliginvesteringerne på nybyggeri og hovedreparationer i flash-
opgørelsen af nationalregnskabet for 3. kvartal fra Danmarks Statistik. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Faldet i boliginvesteringerne de seneste par år har været noget større, end hvad den 
normalt gode sammenhæng mellem boliginvesteringerne og den relative kontantpris 
(prisen på køb af et hus i forhold til byggeprisen) ville tilsige, jf. figur 3.18a. 
 
Boliginvesteringskvoten er samlet faldet fra toppunktet på ca. 6½ pct. af BNP i 2006 
til godt 4 pct. af BNP i 2010 og stabiliseres på dette niveau i 2011 og 2012, jf. figur 
3.18b. Det store fald i boliginvesteringskvoten skal i høj grad ses i lyset af, at top-
punktet i 2006 var det højeste niveau siden slutningen af 1970’erne. I 2010 er bolig-
investeringskvoten således kun lidt lavere end det historiske gennemsnit (siden 1980), 
hvilket afspejler, at hovedreparationerne fortsat ligger på et relativt pænt niveau, selv 
om nybyggeriet som nævnt er meget lavt. 
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Figur 3.18a Figur 3.18b 
Boliginvesteringer og den relative  
kontantpris for enfamiliehuse 
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Anm.: Den relative kontantpris i figur 3.18a er opgjort som forholdet mellem kontantprisindekset for enfamiliehuse 

og et vægtet indeks af prisen på boliginvesteringer og prisen på byggegrunde.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 
3.4 Erhvervsmæssige investeringer 
Udviklingen i erhvervsinvesteringerne det seneste halve år har været påvirket af im-
porten af boreplatforme mv., som trak investeringerne op i 2. kvartal og tilsvarende 
ned i 3. kvartal, jf. figur 3.19a. Renset for boreplatforme mv. vurderes erhvervsinve-
steringerne at være steget i begge kvartaler med i alt 4,0 pct. Fremgangen i erhvervs-
investeringerne kommer efter, at virksomhederne reducerede investeringerne kraftigt 
igennem 2009 og ind i 1. kvartal 2010, blandt andet som følge af stærkt svækkede af-
sætningsmuligheder og stor usikkerhed om fremtidsudsigterne.  
 

Figur 3.19a Figur 3.19b 
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Anm.: Figur 3.19b: Investeringskvoten angiver investeringsniveauet i forhold til BVT i den private sektor. Investe-

ringskvoterne er målt i løbende priser.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Det er lagt til grund i prognosen, at erhvervsinvesteringerne i 2010 som helhed ligger 
godt 7 pct. lavere end i 2009. Skønnet er baseret på de oplysninger, der forelå inden 
Danmarks Statistiks offentliggørelse af nationalregnskabet for 3. kvartal i år den 30. 
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november. De nye nationalregnskabstal indeholder blandt andet revisioner af kvar-
talsprofilen for erhvervsinvesteringerne tre år tilbage og viser et mindre fald i den 
forløbne del af året end lagt til grund for prognosen.  
 
Erhvervsinvesteringernes andel af BNP er historisk lav, og det er vurderingen, at det 
store fald i erhvervsinvesteringerne i årene 2008-2010 er tilendebragt. Understøttet af 
fremgang i produktionen samt lave renter og gradvist bedre finansielle forhold ven-
tes fornyet fremgang i erhvervsinvesteringerne de næste par år. I 2011 og 2012 skøn-
nes erhvervsinvesteringerne således at stige med henholdsvis 5 pct. og godt 4 pct., jf. 
tabel 3.7. 
 
Erhvervsinvesteringernes andel af bruttoværditilvæksten (BVT) i private byerhverv 
vurderes dermed at blive øget fra 15¼ pct. i 2010, som er det laveste niveau siden 
1981, til godt 15¾ pct. i 2012, jf. figur 3.19b. I gennemsnit har erhvervsinvesteringer-
ne udgjort godt 19 pct. af BVT over de seneste knap 40 år. 
 

Tabel 3.7 
Erhvervsmæssige investeringer 

 
 

 2009 
1980-
20071) 2008 2009 2010 2011 2012 

  Mia. kr. Årlig realvækst i pct. 
 Samlede erhvervsinveste-

ringer 188,4 4,8 -0,3 -15,9 -7,3 5,0 4,1 
 - materiel 131,5 6,9 -2,4 -13,6 -6,5 5,4 4,4 
 - bygninger og anlæg 56,8 0,9 4,9 -20,9 -9,1 4,0 3,3 
  

1) Gennemsnitlig stigning i årene 1980-2007. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 
Væksten i erhvervsinvesteringerne skal ses i lyset af stigende kapacitetsudnyttelse, 
målt ved industriens kapacitetsudnyttelse og outputgabet, jf. figur 3.20a og b, som 
øger behovet for at investere i udvidelser og omlægninger af produktionen.  
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Figur 3.20a Figur 3.20b 
Kapacitetsudnyttelsen i industrien og 
vækst i erhvervsinvesteringerne 
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Anm.: Figur 3.20a: væksten i erhvervsinvesteringerne er angivet som 3 kvartalers centreret glidende gennemsnit. 

Figur 3.20b: investeringskvoten angiver erhvervsmæssige investeringer i forhold til fast realkapital i erhverv. 
Investeringskvoten er målt i løbende priser. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Erhvervsinvesteringerne bliver aktuelt understøttet af fortsat faldende erhvervsmæs-
sige udlånsrenter, jf. figur 3.21a. Omkring 4 pct. af bygge- og anlægsvirksomhederne 
angiver, at produktionen primært begrænses af mangel på finansiering. Det er som 
udgangspunkt en lille andel af branchen, men niveauet er højere end før finanskrisen. 
Desuden kan andre virksomheder også opleve manglende finansiering som en pro-
duktionsbegrænsning, uden at dette er den primære produktionsbegrænsning.  
 

Figur 3.21a Figur 3.21b 
Nationalbankens udlånsrente og rente på 
pengeinstitutternes udlån til erhverv  
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Anm.: Figur 3.21b: Indikatoren for finansielle begrænsninger angiver andelen af virksomheder, hvor finansielle be-

grænsninger er den primære produktionsbegrænsning. Serien er angivet som et 3 måneders centreret gliden-
de gennemsnit. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
Nationalbankens udlånsundersøgelse viser, at pengeinstitutterne i 4. kvartal forventer 
at fastholde kreditpolitikken i forhold til kvartalet før. Det peger på, at de stramnin-
ger af kreditpolitikken, som blev gennemført sidst i 2008 og i 2009, fortsat medvirker 
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til at dæmpe væksten i bankernes udlån24, jf. figur 3.21b. Pengeinstitutternes udlåns-
rente til ikke-finansielle selskaber er aftaget betydeligt, siden kreditpolitikken blev op-
strammet, og spændet til fx nationalbankens udlånsrente ligger i 2010 på linje med 
niveauet i 2003.  
 
Fortsat vækst i investeringerne understøttes af industriens egne investeringsforvent-
ninger, som ifølge den halvårlige måling peger på en forøgelse af investeringerne 
med 15 pct. i 2011 (i løbende priser). Samtidig er indikatoren for investeringsplaner-
ne i industrien steget til et omtrent neutralt niveau i 4. kvartal, jf. figur 3.22a.  
 
Behovet for nyinvesteringer med henblik på at udvide produktionskapaciteten be-
grænses af, at en del industrivirksomheder fortsat oplever manglende efterspørgsel 
som den primære produktionsbegrænsning. Den ventede fremgang i de erhvervs-
mæssige investeringer har primært baggrund i forventningen om pæn vækst i de er-
hvervsmæssige materielinvesteringer25, som de seneste ti år har udgjort omkring 70 
pct. af de samlede erhvervsmæssige investeringer. 
 

Figur 3.22a Figur 3.22b 
Forventet ordrebeholdning og investe-
ringsplaner i industri samt forventet  
produktion i investeringsgodeindustrien 
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Anm.: Figur 3.22a: statistikken for investeringsplaner angiver vurdering af ændring i investeringsplaner. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Forventningen om øgede materielinvesteringer understøttes af, at de seneste kvarta-
lers stigning i antallet af nyregistrerede erhvervskøretøjer, der traditionelt er tæt knyt-
tet til væksten i materielinvesteringerne, er fortsat ind i 4. kvartal, jf. figur 3.22b. For-
ventningerne til produktionen i investeringsgodeindustrien er taget noget af, men er 
fortsat positiv. Også den fortsat stigende import af maskiner og andet kapitaludstyr 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
24 En tilsvarende amerikansk udlånsundersøgelse for amerikanske pengeinstitutter, som er udarbejdet siden 
1960’erne, viser, at udlånspolitikken er strammet langt hyppigere, end den er lempet, mens udsving i undersøgelsen 
er mere markante i perioder med stramninger end i perioder med lempelser i udlånspolitikken. I perioder med op-
sving ses altså ikke nødvendigvis en lempelse i undersøgelsen, selv om udlånet stiger. Denne asymmetri kan være 
udtryk for en bias i form af at svaret ”Uændret” på nogle tidspunkter må dække over en reel lempelse. Det er dog for 
tidligt at vurdere, om en tilsvarende asymmetri findes i den danske udlånsundersøgelse, jf. Danmarks Nationalbanks 
Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2010. 
25 Materielinvesteringer dækker over investeringer i maskiner, inventar, transportmidler, software mv. 
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ved indgangen til 4. kvartal bidrager til forventningen om fortsat investeringsvækst, jf. 
figur 3.23a.  
 
Samlet set skønnes niveauet for erhvervsmæssige materielinvesteringer i 2010 at falde 
med 6½ pct. i forhold til 2009 som følge af faldet gennem 2009 og ind i 2010. I 2011 
skønnes en vækst knap 4½ pct. i 2011, og i 2012 skønnes en stigning på godt 5½ pct. 
 
De erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer toppede senere (1. kvartal 2008) 
end de erhvervsmæssige materielinvesteringer, men er efterfølgende faldet kraftigere 
frem til 1. kvartal i år.  
 
Behovet for erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer begrænses af et stort 
omfang af ledig kapacitet. Andelen af ledige erhvervslejemål er knap 5 pct., hvilket 
fortsat er et højt niveau i historisk perspektiv, jf. figur 3.23b. Det er særligt kontorle-
jemål i københavnsområdet, som står ledige (godt 10 pct. ledighed i 4. kvartal). Det 
påbegyndte erhvervsmæssige nybyggeri ligger i 3. kvartal på samme lave niveau som 
ved udgangen af sidste år, og der er tegn på, at bunden er nået. 

 
Figur 3.23a Figur 3.23b 
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Anm.: Figur 3.23a: kvantumindekset er angivet som et 3-måneders centreret glidende gennemsnit.  
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM, Dansk Ejendomsmæglerforening og egne beregninger. 

 
Konjunkturindikatorerne giver et blandet indtryk af udsigten for bygge- og anlægsin-
vesteringerne på kort sigt. På den ene side er ordrebeholdningen i bygge- og anlægs-
virksomhederne øget i andet halvår, om end fra et lavt niveau, og andelen af bygge- 
og anlægsvirksomheder, der oplever, at produktionen primært begrænses af mang-
lende efterspørgsel, er fortsat faldende fra et højt niveau, jf. figur 3.24a. Også indekset 
for importen af varer til direkte anvendelse i bygge- og anlæg har ved indgangen til 4. 
kvartal fortsat sin kraftige stigning. 
 
På den anden side aftog indikatoren for bygge- og anlægsvirksomhedernes forvent-
ning til de kommende tre måneders omsætning i 3. kvartal og er faldet yderligere i 
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starten af 4. kvartal. Samtidig er beskæftigelsesforventningerne for bygge- og anlæg 
stadig negative, om end de er styrket væsentligt siden bunden i 2009, jf. figur 3.24b.  
 

Figur 3.24a  Figur 3.24b  
Ordrebeholdning, forventet omsætning og 
manglende efterspørgsel i bygge- og  
anlægssektoren  
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Kilde: Danmarks Statistik.  

 
Det vurderes, at bygge- og anlægsinvesteringerne har nået en bund i første halvår af 
2010, og at det store fald i investeringerne i årene 2008-2010 afløses af vækst i 2011 
og 2012. I 2011 og 2012 skønnes bygge- og anlægsinvesteringerne at vokse med 
henholdsvis 4 pct. og 3¼ pct. efter en skønnet nedgang i år på ca. 9 pct.  
 
 
3.5 Udenrigshandel og betalingsbalance 
Der er fortsat fremgang for dansk eksport, som ifølge nationalregnskabet steg i både 
2. og 3. kvartal. Siden bunden i 4. kvartal 2009 er eksporten vokset med knap 5 pct. 
Udviklingen i 2010 følger et trægt andet halvår af 2009, og dansk eksport er fortsat 
omkring 9 pct. lavere end toppunktet i 2. kvartal 2008. Eksportfremgangen afspejler 
en stigende afsætning af danske varer, mens tjenesteeksporten ifølge det foreliggende 
nationalregnskab har været vigende, også efter verdenshandlen har rettet sig, jf. figur 
3.25a. 
 
Importen er ligeledes steget i løbet af årets første tre kvartaler i kraft af højere vare-
import, herunder indførslen af boreplatforme mv. i 2. kvartal. Importen af tjenester 
har fulgt udviklingen i tjenesteeksporten og har været svagt aftagende gennem 2010. 
Overskuddet på betalingsbalancen er i årets første ti måneder 28½ mia. kr. højere 
end sidste år, hvilket afspejler en gunstig prisudvikling på især handlen med tjenester. 
 
Den effektive kronekurs er løbende blevet svækket i første halvår af 2010, og det har 
understøttet danske virksomheders muligheder for at afsætte varer i udlandet. Samti-
dig er BNP i en række af Danmarks store nærmarkeder vokset betydeligt i 2. og 3. 
kvartal, jf. kapitel 2. Handelsaktiviteten i de industrialiserede lande er fortsat stigende. 
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Væksten i importen i disse lande er fortsat i de seneste to kvartaler, mens den er 
bremset lidt op i Asien og på emerging markets, jf. figur 3.25b. 
 

Figur 3.25a Figur 3.25b 
Dansk eksport og den effektive kronekurs Verdenshandlen og import 
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Anm.: Figur 3.25b viser indeks over den samlede verdenshandel, mens de resterende serier er udviklingen i impor-

ten i mængder. 
Kilde: Danmarks Statistik, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) og egne beregninger.  

 
Stigningen i eksporten i 2010 sker både på de traditionelle og på de mindre danske 
eksportmarkeder. Eksporten til Danmarks traditionelle samhandelspartnere (EU, 
USA og Norge) er dog stadig væsentligt mindre end toppen i 2008, mens eksporten 
til de mindre danske eksportmarkeder er mere end genoprettet efter krisen, jf. figur 
3.26a. 
 

Figur 3.26a Figur 3.26b 
Vareeksport til nærområder og andre  
Regioner 
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Anm.: EU, Norge og USA aftog i 2009 godt ¾ af den danske vareeksport. Figur 3.26b viser eksporten i national-

regnskabet i kædede værdier. 
Kilde:  Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 

 
Det er fortsat særligt i de lande, der oplevede store fald i eksporten som følge af de 
internationale tilbageslag, at eksporten er steget kraftigst siden andet halvår 2009, jf. 
figur 3.26b. I Danmark faldt eksporten forholdsvis lidt under krisen og er tilsvarende 
øget mindre siden andet halvår 2009 end i en række andre lande. Det skal ses i lyset 
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af, at en større andel af dansk eksport udgøres af varegrupper, som er forholdsvis lidt 
konjunkturfølsomme, og af den meget svage udvikling i tjenesteeksporten i mængder 
ifølge det foreliggende nationalregnskab. 
 
I lyset af en stærkere fremgang i vareeksporten end hidtil ventet er skønnet for eks-
portvæksten opjusteret til 4½ pct. i 2010. Det skal desuden ses i sammenhæng med, 
at en række af de internationale økonomiske institutioner i efteråret har opjusteret 
sine vækstskøn for Danmarks samhandelspartnere for 2010. 
 
I 2011 forudsættes mere afdæmpet vækst på Danmarks eksportmarkeder, og eks-
portvæksten skønnes lidt lavere til næste år. I takt med genopretningen af økonomi-
erne i udlandet vil potentialet for dansk eksportvækst øges, og eksporten ventes at 
vinde momentum i 2012. Korrigeret for importindholdet ventes eksporten at bidrage 
med knap 1¼ pct.-point til væksten i BNP i 2010 og ¾ pct.-point i 2011-12, jf. tabel 
3.9. 
 

Tabel 3.9 
Realvækst i eksport og import 

 
  2009 2010 2011 2012  
 

 

Gnst. 
årlig vækst-

rate fra 98-09  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 

 Pct.         
 Eksport 4,0 -9,7 3,0 4,5 3,9 3,8 3,9  
 Import 4,4 -12,5 3,2 3,7 4,4 4,4 4,2  
 Eksportens bidrag til  

BNP-væksten1) 0,5 -2,2 0,8 1,2 0,8 0,7 0,7 
 

  
1) Eksportens bidrag til BNP-væksten er beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode, hvor 

bidraget bliver korrigeret for importindholdet, jf. boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, december 2006. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Udviklingen i varehandlen 
Siden augustvurderingen er der offentliggjort nationalregnskabstal for 2. og 3. kvar-
tal, der viser fremgang i vareeksporten i alle årets kvartaler. Eksporten er steget væ-
sentlig mere end ventet i augustvurderingen. Siden bunden i 2. kvartal 2009 er vare-
eksporten vokset med næsten 10 pct. frem til 3. kvartal i år. 
 
Blandt varegrupperne er det især industrieksporten, der har trukket eksporten i 2010, 
jf. boks 3.6 og figur 3.27a. I mængder er landbrugseksporten ligeledes steget, mens 
energieksporten er faldet i 2. og 3. kvartal. Ifølge udenrigshandelsstatistikken steg in-
dustrieksporten (sæsonkorrigeret, løbende priser) med 3,7 pct. i 3. kvartal, og især 
Tyskland og USA har i stigende grad aftaget danske varer, mens eksportvæksten til 
Norge og Sverige er mere afdæmpet, jf. figur 3.27b. 
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Figur 3.27a Figur 3.27b 
Udviklingen i vareeksportens  
underkomponenter 
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Anm.: Figur 3.27a viser vareeksporten opregnet til ADAM-grupper i mængder (kvantumindeks). Definitionen kan 

afvige fra udenrigshandelsstatistikken. Egen sæsonkorrektion. Figur 3.27b viser eksporten ekskl. skibe og fly 
i løbende priser. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Industriens ordreindgang fra eksportmarkederne var aftagende i 3. kvartal efter en 
meget stor ordreindgang i juni. Forventningerne til eksportordrebeholdningen det 
kommende kvartal er dæmpet på det seneste, jf. figur 3.28a. Også indikatoren for fir-
maernes salg til udlandet26 i oktober måned peger i retning af mindre udenlandsk 
salg, jf. figur 3.28b. Der er således tegn på mere afdæmpet vækst i 4. kvartal. 
 

Figur 3.28a Figur 3.28b 
Industriens ordreindgang fra  
eksportmarkederne og forventning til  
eksportordrebeholdningen 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Industriens lønkonkurrenceevne, defineret ved de relative lønstigninger korrigeret 
for valutabevægelser, ventes på linje med augustvurderingen styrket i 2010 for første 
gang siden 2000 som følge af stigningen i den effektive kronekurs, jf. tabel 3.10. Stig-
ningstakten i industriens samlede arbejdsomkostninger har siden 2000 ligget højere i 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
26 Indikatoren er en residualberegning af virksomhedernes totale og indenlandske salg. Indikatoren dækker både over 
salg af varer og tjenester, og det er derfor ikke muligt at identificere vare- og tjenesteindholdet i indikatoren. 
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Danmark end i udlandet, men ventes indsnævret i prognoseperioden. Målt ved de 
relative enhedslønomkostninger i fælles valuta er lønkonkurrenceevnen imidlertid 
blevet svækket med omkring 22 pct. i perioden 2000-09, jf. afsnit 4.3. 
 

Tabel 3.10 
Udviklingen i industrieksportens markedsandele og lønkonkurrenceevne 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Pct.           
 Eksportmarkedsvækst 6,6 5,9 8,9 8,3 1,6 -10,7 6,9 5,8 6,3  
 Industrieksport 3,5 7,9 4,8 3,2 4,4 -12,9 5,9 4,5 4,7  
 Markedsandele -2,8 1,9 -3,8 -4,7 2,7 -2,5 -0,9 -1,3 -1,5  
 Arb. omk. pr. time           
 - Danmark 2,9 3,6 3,8 4,7 4,3 3,2 2,4 2,6 2,8  
 - Udlandet 2,6 2,4 2,4 2,6 3,0 1,1 1,9 2,5 2,7  
 Effektiv kronekurs 1,0 -0,6 0,0 1,6 2,5 1,9 -3,4 0,1 0,0  
 Lønkonkurrenceevne -1,2 -0,6 -1,4 -3,5 -3,7 -3,8 3,0 -0,2 -0,1  
  

Anm.: Industrieksporten er opgjort ekskl. skibe og fly mv. Der er anvendt vægte fra den effektive kronekurs til 
sammenvejning af lønudviklingen i udlandet, der her udgøres af 21 OECD-lande. I prognoseperioden 
er det antaget, at de samlede arbejdsomkostninger for industrien er de samme som lønstigningstakten i 
industrien i det respektive land. For Danmark er skønnene for udviklingen i industriens arbejdsomkost-
ninger for DA-området. 

Kilde: EU-Kommissionen, BLS, Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. 
 

 

 
I lyset af fremgangen hidtil og kraftigere vækst på Danmarks eksportmarkeder end 
ventet er skønnet for væksten i industrieksporten i 2010 væsentlig højere end i au-
gustvurderingen, jf. tabel 3.11 og figur 3.29a. Industrien ventes at tabe markedsandele i 
prognoseperioden, hvilket skal ses i sammenhæng med den løbende forringelse af 
lønkonkurrenceevnen i tidligere år. I 2011 skønnes en vækst på 4½ pct. i industri-
eksporten, mens væksten antages at udgøre 4¾ pct. i 2012 med baggrund i øget eks-
portmarkedsvækst i takt med den økonomiske genopretning i udlandet. 
 
Eksporten af energi i mængder steg i årets første kvartal, hvor vejret var koldt både 
herhjemme og i de energiaftagende nabolande, men er faldet i de to efterfølgende 
kvartaler. Prisstigninger på energivarer har imidlertid mere end opvejet faldet i 
mængder, og eksporten af energi i løbende priser i årets første tre kvartaler er således 
steget i forhold til samme periode sidste år. Energieksporten afhænger i høj grad af 
produktionen af olie og gas, som i de foreløbigt opgjorte tal for 2010 er faldet i for-
hold til sidste år. Nedgangen ventes dog at blive mindre end forudsat i augustvurde-
ringen. I 2011 og 2012 ventes fortsatte fald i produktionen af olie og gas at slå igen-
nem på eksporten af energi. 
 



 

 

 Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 Økonomisk Redegørelse · December 2010 115

Figur 3.29a Figur 3.29b 
Eksportmarkedsvækst Importkvote 
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Kilde:  Danmarks Statistik, OECD, EU-Kommissionen og egne beregninger. 

 
Vareimporten steg kraftigt i 2. kvartal, hvilket til dels skyldes, at importen indeholdt 
en boreplatform. I 3. kvartal voksede vareimporten lidt yderligere, og i lyset af krafti-
gere samlet efterspørgsel i 2010 end ventet i augustvurderingen er skønnet for vare-
importen opjusteret til 4 pct. i 2010. I 2011 ventes tilsvarende en vækst på 4 pct., 
mens væksten i vareimporten ventes lidt lavere i 2012, hvilket afspejler den svagere 
udvikling i den samlede efterspørgsel. I forhold til den samlede efterspørgsel forven-
tes importen dermed løbende at stige fra 21¾ pct. i 2009 til 22½ pct. i 2012, jf. figur 
3.29b. 
 

Tabel 3.11 
Realvækst for vareeksport og -import 

 
  Mia. kr.      
  2009 2009 2010 2011 2012  
    Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Pct.         
 Vareeksport  491,1 -10,3 2,8 5,3 2,8 3,0 3,2  
 - Landbrug 85,6 -1,6 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0  
 - Energi 41,4 -8,7 -5,0 -4,0 -8,2 -5,0 -5,0  
 - Industri 340,0 -13,0 4,0 5,9 4,5 4,5 4,7  
 Vareimport  459,6 -14,9 3,0 4,0 4,0 4,1 3,7  
 Vareimportkvoten 

(pct. af BNP)  33,0 32,9 33,6 33,7 34,4 35,2 
 

 d.o. (pct. af samlet 
 efterspørgsel)  21,7 21,8 22,0 22,0 22,3 22,6 

 

  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Boks 3.6 
Udviklingen i varehandlen i 2010 

 
Dansk vareeksport (sæsonkorrigeret, løbende priser, ekskl. skibe og fly) er steget i de tre første kvar-
taler af 2010. I 3. kvartal steg vareeksporten med 4,3 pct. og lå 14,3 pct. over lavpunktet i 2. kvartal 
2009, jf. tabel a. Vareeksporten ligger dog stadig 8,0 pct. under toppunktet i 2. kvartal 2008. 
 
Væksten gennem 2010 afspejler øget eksport af både industri-, landbrugs- og energivarer. Fremgan-
gen i industrieksporten var kraftigst i 2. kvartal, herunder især kategorierne forarbejdede varer, pri-
mært halvfabrikata og maskiner, undt. transportmidler, der blandt andet dækker over eksporten af 
maskiner og bearbejdede varer til input i industrien på eksportmarkederne, men også fx vindmøller. 
Efter fald i 2. kvartal bidrog landbrugsvarer og råstoffer tilsammen med godt halvdelen af væksten i 3. 
kvartal. 
 
Betragtes eksporten i mængder, er energieksporten faldet i de seneste to kvartaler, hvilket afspejler 
faldende produktion i Nordsøen. Prisstigninger i første halvår af 2010 har imidlertid opvejet faldet i 
mængder, og i løbende priser er energieksporten steget i 2010. For industri og landbrugsvarer 
stemmer udviklingen i mængder overens med udviklingen i værdier. 
 
Tabel a 
Vareeksport (sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly) til eksportmarkederne 
 

 Vækst, (k/k), pct. Vækstbidrag (k/k) 

Pct. 
2009 
(å/å) 

1. kvt. 
2010 

2. kvt. 
2010 

3. kvt. 
2010 

1. kvt. 
2010 

2. kvt. 
2010 

3. kvt. 
2010 

Løbende priser        
I alt (ekskl. skibe og fly) -15,5 5,6 2,6 4,3    
I alt -15,5 4,1 2,5 4,2 4,1 2,5 4,2 

Næringsmidler, drikke-
varer, tobak mv. 

-6,6 6,8 -3,3 5,6 1,3 -0,6 1,0 

Råstoffer, ikke spiseli-
ge, undt. brændsel 

-17,1 14,6 -5,5 32,2 0,6 -0,2 1,3 

Mineral, brændsels- og 
smørestoffer o.l. 

-35,9 18,4 1,5 -1,7 1,6 0,2 -0,2 

Kemikalier og kemiske 
produkter 

-0,6 11,9 1,1 2,3 1,8 0,2 0,4 

Forarbejdede varer, 
primært halvfabrikata 

-20,9 -12,0 6,6 6,0 -1,3 0,6 0,6 

Maskiner, undt. trans-
portmidler 

-18,3 2,9 8,6 3,9 0,6 1,8 0,9 

Transportmidler -21,2 -26,0 5,3 6,2 -1,2 0,2 0,2 
Færdigvarer og andre 
varer 

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

        
Kvantumindeks        
Samlet -11,2 -0,7 5,7 2,0    
Landbrug -2,1 3,8 -0,9 1,9    
Energi -9,3 4,1 -5,3 -3,3    
Industri (ekskl. skibe og 
fly) 

-13,7 2,1 7,8 1,0    

 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Boks 3.6 (fortsat) 
Udviklingen i varehandlen i 2010 

 
EU, Norge og USA aftager godt ¾ af dansk vareeksport (ekskl. energi, skibe og fly). Især i 2. kvartal 
2010 steg vareeksporten til disse lande, og alle Danmarks fem største eksportmarkeder på nær Stor-
britannien bidrog betydeligt til eksportvæksten, jf. tabel b. 
 
I 3. kvartal var udviklingen i vareeksporten til Danmarks traditionelle eksportmarkeder mere afdæm-
pet, mens eksporten til resten af verden fortsat steg pænt. Lande ud over EU, Norge og USA bidrog 
således med størstedelen af væksten i det seneste kvartal.  
 
BRIC-landenes og Østeuropas (inkl. Baltikum og Polen) andel af den samlede danske vareeksport er 
næsten fordoblet siden 2000 og udgjorde 11½ pct. i årets første otte måneder. Disse lande bidrog 
med 16 pct. af stigningen i den samlede vareeksport i forhold til de første otte måneder af 2009. Til 
sammenligning stod Danmarks fem største eksportmarkeder for knap 40 pct. af stigningen i denne 
periode.  
 
Tabel b 
Vareeksport (egen sæsonkorrektion, ekskl. energi, skibe og fly) til eksportmarkederne 
 

 Vækst, (k/k), pct. Vækstbidrag (k/k) 

Pct. 
2009 
(å/å) 

1. kvt. 
2010 

2. kvt. 
2010 

3. kvt. 
2010 

1. kvt. 
2010 

2. kvt. 
2010 

3. kvt. 
2010 

Lande i alt -13,0 4,0 6,2 1,9 4,0 6,2 1,9 

EU, Norge og USA -13,3 1,9 6,1 0,7 1,4 4,6 0,5 
Resten af verden -12,2 11,4 6,6 5,5 2,6 1,6 1,3 

Tyskland (1) -12,1 1,1 6,3 -1,2 0,2 1,0 -0,2 
Sverige (2) -15,9 0,6 10,7 2,0 0,1 1,1 0,2 
Storbritannien (3)  -15,3 -6,7 2,5 3,0 -0,5 0,2 0,2 
Norge (4) -10,1 -1,7 9,1 -1,3 -0,1 0,6 -0,1 
USA (5) -4,4 19,1 11,6 -3,3 1,1 0,8 -0,2 

 
Anm.:  Tal i parentes angiver landets placering på listen over aftagerlande for dansk vareeksport (ekskl. skibe og 

fly) i 2009. Vækstbidrag summer ikke nødvendigvis til totalen på grund af afrunding. Løbende priser. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 
Udviklingen i handlen med tjenester 
Tjenesteeksporten, hvoraf omkring halvdelen udgøres af søtransport, er øget ganske 
betragteligt i løbende priser i første halvår af 2010, men i mængder er der tale om et 
fortsat fald ifølge det foreliggende nationalregnskab, jf. figur 3.30a. Det skyldes en for-
holdsvis stor deflator, som afspejler en kraftig stigning i fragtrater for søtransporten i 
perioden. 
 
I den seneste opgørelse af nationalregnskabet er der dermed sket kraftige revisioner 
af tjenesteeksporten og -importen i årets første to kvartaler. Den forrige opgørelse 
viste således en mængdemæssig stigning på 4¾ pct. i tjenesteeksporten gennem 1. og 
2. kvartal.  
 
Den opgjorte fortsatte svækkelse af tjenesteeksporten skulle i givet fald være sket 
samtidig med kraftig fremgang i verdenshandlen og øget aktivitet i de fleste af ver-
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dens største havne. Det er lagt til grund i prognosen, at der samlet set har været en 
vis mængdemæssig stigning i tjenesteeksporten i 2010, jf. tabel 3.12. 
 

Figur 3.30a Figur 3.30b 
Eksport af tjenester, verdenshandlen samt 
gennemløb af containere i Los Angeles’ 
havn 
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Anm.: Tjenestehandlen i figur 3.30a er opgjort i kædede værdier, mens figur 3.30b er opgjort i løbende priser. I fi-

gur 3.30b er tjenestebalancen opregnet til årstal. 
Kilde:  Danmarks Statistik, Reuters EcoWin, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) og egne be-

regninger. 

 
Søtransporten i mængder ventes fremadrettet at stige i takt med verdenshandlen, li-
gesom eksporten af øvrige tjenester ventes at trække den samlede tjenesteeksport op. 
Der ventes derfor øget vækst i tjenesteeksporten i 2011, og i 2012 skønnes væksten 
at være på linje med 2011. 
 
Tjenesteimporten følger som nævnt tjenesteeksporten, hvilket blandt andet skyldes et 
forholdsvist højt importindhold i søtransporten, herunder i form af chartring af skibe 
fra andre rederier, mens bunkring (indtag af brændstof i udenlandske havne) indgår i 
vareimporten. Det er derfor lagt til grund, at væksten i tjenesteimporten følger tjene-
steeksporten, og skønnet for nettotjenesteeksporten i 2010 følger således det forelig-
gende nationalregnskab væsentlig tættere. I 2011 og 2012 ventes det, at tjenesteim-
porten øges med 5,0 pct., blandt andet i takt med øget aktivitet i shippingerhvervet. 
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Tabel 3.12 
Realvækst for tjenesteeksport og tjenesteimport 

 
  2009 2010 2011 2012  
   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  

 Pct.       
 Tjenesteeksport  -8,9 3,5 3,1 5,7 5,0 5,0  
 - Søtransport  -7,7 3,5 3,1 7,6 6,6 6,7  
 - Turistindtægter  -3,9 7,0 3,5 3,5 2,0 0,7  
 - Øvrige tjenester  -11,8 2,4 3,1 4,1 3,7 3,9  
 Tjenesteimport  -7,9 3,6 3,3 5,2 5,0 4,9  
 - Turistudgifter 0,8 8,5 2,5 4,5 4,5 2,3  
  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Betalingsbalancens løbende poster og Danmarks nettoaktiver over for  
udlandet 
Saldoen på betalingsbalancens løbende poster i årets første ti måneder udgjorde knap 
74 mia. kr. svarende til 4¼ pct. af BNP. Det er det største overskud i pct. af BNP 
registreret i denne periode siden 1987, hvor betalingsbalancen for første gang er op-
gjort på måneder. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster dækker over et 
plus på både vare- og tjenestebalancen på samlet 84 mia. kr., løn- og formueind-
komst på 16¾ mia. kr. samt fortsat underskud på de løbende overførsler. 
 
Varebalancen i betalingsbalancestatistikken indeholder bunkring27, hvor den tilhø-
rende indtægt posteres under tjenesteeksport i form af transportydelser. Henføres 
bunkring i stedet til søtransportens valutaindtjening28, er det især overskuddet på 
handlen med varer, der udgør overskuddet på betalingsbalancens løbende poster 
sammen med nettoformueindkomsten, jf. figur 3.31a. Det er især handlen med land-
brugsvarer, der giver overskud, men også energivarer har i de seneste godt ti år givet 
overskud i kraft af stor produktion i Nordsøen. Handelsbalancen for industrivarerne 
har i det meste af perioden over de seneste 20 år været negativ, især under højkon-
junkturen i midten af det seneste årti. Det aktuelt store overskud på betalingsbalan-
cens løbende poster er således ikke udtryk for en god konkurrenceevne for danske 
industrivirksomheder. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
27 Indtag af brændstof i udlandet. 
28 Se anmærkning til figur 3.29a. 
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Figur 3.31a Figur 3.31b 
Betalingsbalancen Handelsbalancen korrigeret for bunkring 
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Anm.: I figur 3.31a og b er handelsbalancen korrigeret for køb af brændsel i udlandet, som er henført til det danske 

shippingerhvervs valutaindsejling. Valutaindsejlingen består af indtægter fra dansk søtransport i udlandet og 
hjælpetjenester i Danmark fratrukket udgifter til bunkring og søtransport. Posten 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 tilnærmelsesvist billede af valutaindsejlingen, 
jf. kvartalsoversigt, 2. kvartal 2010, Danmarks Nationalbank. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Overskuddet på handelsbalancen opgjort på sædvanlig vis skønnes at vokse med 10 
mia. kr. fra 2009 til 2010, jf. tabel 3.13. Det afspejler primært, at der ventes kraftigere 
vækst i vareeksporten end -importen i mængder, idet bytteforholdet forudsættes 
uændret. Både eksport- og importpriserne på varer er steget en del siden midten af 
2009, og for importprisernes vedkommende afspejler dette til dels svækkelsen af 
kronen samlet set over perioden. Vareeksportpriserne er steget med 4,1 pct. på års-
basis for årets første tre kvartaler som helhed, hvilket især afspejler prisstigninger (i 
kroner) på eksporteret energi. I 2010 forudsættes eksport- og importpriserne at stige 
i samme takt, og bytteforholdet ventes dermed uændret. 
 
Fragtraterne for containere steg kraftigt i 2. kvartal, men er faldet lidt igen i 3. og ind 
i 4. kvartal, og for tørlast er billedet nogenlunde det samme. Tjenesteeksportpriserne 
følger samme udvikling, og der ventes derfor kraftig vækst i tjenesteeksportpriserne i 
2010. Der forudsættes mindre kraftig vækst i tjenesteimportpriserne i 2010, og tjene-
stebalancen styrkes dermed markant i forhold til 2009, selv om væksten i tjenesteim-
porten i mængder ventes større end i tjenesteeksporten. I 2011 og 2012 forøges over-
skuddet på tjenestebalancen lidt yderligere som følge af en lidt mere gunstig prisud-
vikling i tjenesteeksporten i forhold til importen. 
 
I forbindelse med Nationalbankens indarbejdelse af årsregnskabsdata for 2009 blev 
formueindkomsten for 2009 i oktober nedrevideret med knap 17 mia. kr. Skønnet 
for formueindkomsten i prognoseperioden er på den baggrund nedjusteret væsent-
ligt. I årets første tre kvartaler lå løn- og formueindkomsten lidt under niveauet i den 
tilsvarende periode i 2009, om end opgørelsen af formueindkomsten er behæftet 
med stor usikkerhed, da den i indeværende år fremskrives ud fra virksomhedernes 
overskudsgrad i tidligere år. Nettoformueindkomsten forventes i 2010 at være lidt 
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lavere end de to foregående år, jf. figur 3.32a. Skønnet for nettolønindkomsten, som 
påvirker betalingsbalancen via posten for andre løbende overførsler, er uændret i for-
hold til augustvurderingen. 
 
Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster ventes forøget med godt 20 mia. 
kr. i forhold til 2009 til 79 mia. kr. (4½ pct. af BNP) i 2010. Det afspejler øgede ind-
tægter fra handlen med varer og især tjenester. I 2011 og 2012 ventes et lidt mindre 
overskud på omkring 70 mia. kr. 
 

Figur 3.32a Figur 3.32b 
Løn- og formueindkomst Danmarks nettoaktiver over for udlandet 
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Kilde: ADAM, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel 3.13 
Betalingsbalancens løbende poster 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Mia. kr.           
 Handelsbalancen  39,8 35,1 8,0 -8,3 -10,6 31,5 40,2 33,2 31,3  
 Do. i pct. af BNP 2,7 2,3 0,5 -0,5 -0,6 1,9 2,3 1,9 1,7  
 - Landbrugsvarer  38,1 38,7 40,6 38,5 36,8 38,3 42,0 43,2 44,2  
 - Energivarer  

 (inkl. bunkring) 10,9 10,7 7,9 0,8 -18,7 -10,0 -19,4 -30,3 -38,3 
 

 - Industrivarer  
 (ekskl. skibe mv.) -7,2 -17,5 -42,5 -45,3 -16,8 24,0 26,2 30,2 36,6 

 

 - Andre varer  -2,0 3,3 2,0 -2,3 -11,9 -20,8 -8,5 -9,9 -11,2  
 Tjenestebalancen  31,7 40,7 43,8 47,1 65,8 31,7 50,6 54,8 59,7  
 - Turister  0,0 1,7 1,6 -1,8 -1,7 -2,3 -2,3 -3,4 -4,0  
 - Øvrige tjenester inkl. 

 søtransport 31,6 38,9 42,2 48,8 67,5 34,0 53,0 58,2 63,7 
 

 Vare- og  
Tjenestebalance 71,4 75,8 51,9 38,7 55,2 63,2 90,9 88,0 90,9 

 

 Do. i pct. af BNP 4,9 4,9 3,2 2,3 3,2 3,8 5,2 4,9 4,9  
 Formueindkomst, netto 1,4 20,1 29,7 25,4 34,6 37,7 31,9 26,8 26,8  
 EU-betalinger, netto  -4,9 -6,9 -8,4 -9,4 -9,9 -9,5 -10,4 -12,4 -12,8  
 Andre løbende  

overførsler  -23,8 -21,9 -24,5 -31,6 -33,7 -31,9 -33,3 -33,4 -33,8 
 

 Løbende poster, i alt  44,2 67,1 48,6 23,0 46,2 59,0 79,0 69,0 71,1  
 Do. i pct. af BNP  3,0 4,3 3,0 1,4 2,7 3,6 4,5 3,9 3,8  
  
Anm.:  Betalingsbalancens underposter er her opgjort på basis af nationalregnskabet og bygger på betalingsba-

lanceopgørelsen for september. Efter talarbejdet til denne redegørelse blev afsluttet, er der offentliggjort 
nye og reviderede tal for betalingsbalancens løbende poster. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Danmarks nettoaktiver overfor udlandet er væsentligt forbedret siden 2008, hvilket 
skyldes værdireguleringer og overskuddet på betalingsbalancens løbende poster i 
2009. I 2. kvartal 2010 er Danmarks nettoformue opgjort til 128 mia. kr., jf. figur 
3.32b, og nettoformuen ventes ultimo 2010 at udgøre 166 mia. kr. Nettofordringser-
hvervelsen i 2011 og 2012 vil bidrage til at øge Danmarks nettoaktiver overfor ud-
landet, og formuepositionen forventes at udgøre henholdsvis 235 og 307 mia. kr. ul-
timo 2011 og 2012, jf. tabel 3.14. 
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Tabel 3.14 
Betalingsbalancens løbende poster og nettoaktiver over for udlandet 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mia. kr.    

 Løbende poster, i alt  44,2 67,1 48,6 23,0 46,2 59,5 79,0 69,0 71,1
 Do. i pct. af BNP  3,0 4,3 3,0 1,4 2,7 3,6 4,5 3,9 3,8
 Nettoaktiver, ultimo  -77,6 60,6 -2,9 -96,0 -104,3 74,3 165,6 235,3 307,1
 Do. i pct. af BNP  -5,3 3,9 -0,2 -5,7 -6,0 4,5 9,5 13,1 16,6
 Værdireguleringer 48,3 68,1 -112,1 -116,4 -54,9 119,5 11,5 0,0 0,0
  

Anm.: Udover overskuddet på de løbende poster og værdireguleringer påvirkes nettoaktiverne også af netto-
overskuddet på kapitalkontoen.  

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

Genopretningen af produktion og efterspørgsel tog fart i foråret og er fortsat ind i andet halvår om 
end i et mere afdæmpet tempo. Fremgangen har været stærkere end tidligere ventet, og skønnet for 
BNP-væksten i 2010 er opjusteret til 2 pct. mod knap 1½ pct. i augustvurderingen. Fremadrettet 
ventes væksten gradvist at blive mere selvbærende med et skift i sammensætningen af efterspørgslen 
over mod privat indenlandsk efterspørgsel og eksport. BNP ventes at vokse med knap 1¾ pct. i 
2011 og 1½ pct. i 2012. Den aftagende vækst i produktion og efterspørgsel afspejler blandt andet 
den planlagte konsolidering af de offentlige finanser. Vækstskønnene indebærer en fortsat indsnæv-
ring af outputgabet. 
  
Arbejdsmarkedet vurderes at være nogenlunde stabiliseret. Produktivitetsfaldet i kølvandet på den 
internationale økonomiske krise er således efterhånden omtrent indhentet, og der ventes en svagt 
positiv beskæftigelsesvækst igennem 2011 og 2012. Den private beskæftigelse er faldet med ca. 
190.000 personer, siden krisen eskalerede i efteråret 2008. På årsbasis ventes et fald i den private 
beskæftigelse på 67.000 personer i 2010, hvilket er 20.000 personer mindre end forudsat i august-
vurderingen. I 2011 og 2012 forudsættes den private beskæftigelse at stige med henholdsvis 3.000 
og 4.000 personer. Forbedringen af beskæftigelsessituationen ventes at medføre en stigning i arbejds-
styrken på knap 5.000 personer fra 2010 til 2012, selv om demografien trækker modsat. 
 
Både bruttoledigheden (inkl. aktiverede) og den registrerede ledighed er steget mindre end ventet og 
ligger stadig lavere, end da ledigheden bundede under forrige højkonjunktur og under niveauet i 
1990’erne. Bruttoledigheden ventes at stige lidt ind i 2011 for derefter at falde svagt gennem resten 
af prognoseperioden. På årsniveau ventes bruttoledigheden at udgøre 166.000 personer i 2010 og 
172.000 personer i 2011(henholdsvis 5,8 og 6,0 pct. af arbejdsstyrken), hvilket er en nedjustering 
på 5.000 personer i begge år i forhold til augustvurderingen. I 2012 falder bruttoledigheden til 
164.000 personer (5,7 pct.). Den registrerede ledighed ventes at stige til 4,2 pct. i 2011 og efterføl-
gende falde til 4,0 pct. i 2012. Langtidsledigheden er øget, men ligger lavt i historisk sammenhæng. 
 
Lønstigningerne på det private arbejdsmarked ventes at udgøre 2,1 pct. i 2010. I 2011 og 2012 
ventes lønstigningerne at øges til henholdsvis 2,4 og 2,7 pct., hvilket indebærer en stigende realløn. 
Lønstigningen i 2010 ligger fortsat højere end den forventede lønudvikling i udlandet, mens lønud-
viklingen i Danmark og udlandet er omtrent ens i 2011 og 2012. For offentligt ansatte ventes 
budgetvirkningen af lønstigninger på baggrund af overenskomsterne at blive 3,0 pct. i 2010. For 
2011 og 2012, hvor der i foråret 2011 skal indgås nye overenskomster på det offentlige område, er 
der beregningsteknisk forudsat budgetvirkninger på henholdsvis 0,3 og 1,7 pct. Satsreguleringspro-
centen er fastsat til 3,7 i 2010, hvilket er den højeste i satsreguleringens historie. I 2011 og 2012 
skønnes satsreguleringsprocenten til henholdsvis 1,9 og 2,0 pct. 
 
Forbrugerprisinflationen skønnes til 2,3 pct. i 2010 og 1,7 pct. i 2011 og 2012. Faldet i inflatio-
nen på ca. ½ pct.-point fra 2010 til 2011 skyldes blandt andet forventningen om en lavere prisud-
vikling på tjenesteydelser og nydelsesmidler, blandt andet som følge af at afgiftsforøgelserne i Forårs-
pakke 2.0 påvirker inflationen i mindre grad.  
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4.1 Produktion 
BNP i årets tre første kvartaler var 1¾ pct. større end i samme periode i 2009. Det er 
væsentligt mere end skønnet i Økonomisk Redegørelse, august 2010. Samlet er BNP og 
BVT forøget med godt 3½ pct. siden lavpunktet i 2. kvartal 2009, jf. figur 4.1a. Det 
skal ses i sammenhæng med det forudgående fald i BNP og BVT på henholdsvis 7¼ 
og 6½ pct. i forbindelse med den internationale økonomiske krise.  
 
Fremgangen i dansk økonomi igennem 2010 er sket samtidig med genopretningen i 
den internationale økonomi. Det gælder ikke mindst danske nærmarkeder som Sveri-
ge og Tyskland, som har haft betydelig økonomisk vækst gennem året, jf. figur 4.1b. I 
Tyskland er væksten som i Danmark fortsat i et lavere tempo i 3. kvartal, som dog 
stadig er højere end den estimerede potentielle vækst, mens fremgangen i Sverige er 
fortsat med uformindsket styrke i 3. kvartal.  
 
I landene med de mest akutte finanspolitiske problemer har væksten derimod været 
ret svag, blandt andet fordi de er ramt af stigende rentespænd, samtidig med at fi-
nanspolitikken er blevet strammet tidligt. I euroområdet og EU som helhed har 
fremgangen siden 2. kvartal sidste år samlet været moderat, men væsentligt større 
end det, som var ventet for et år siden, jf. kapitel 2.  
 

Figur 4.1a Figur 4.1b   
BNP og BVT BNP-vækst siden 2. kvartal 2009 
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Kilde:  Danmarks Statistik, Reuters EcoWin og egne beregninger. 

 
Væksten i Danmark afspejler ikke mindst øget efterspørgsel fra udlandet. Det gælder 
særligt inden for fremstillingsvirksomhed, som har nydt godt af en opgang i industri-
eksporten. Den indenlandske efterspørgsel har primært været drevet af øget offent-
ligt og privat forbrug, herunder større bilkøb som har et stort afgifts- og importind-
hold. Også lagerinvesteringerne, som har medvirket betydeligt til forøgelsen af den 
indenlandske efterspørgsel, har et højt importindhold. I 2. kvartal trak særligt er-
hvervsinvesteringerne op i efterspørgselen, men det skyldtes primært import af en 
boreplatform. 
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Fremgangen i produktionen har betydet, at mængden af ledig kapacitet er mindsket 
siden foråret 2009, og outputgabet skønnes at udgøre ca. 2½ pct. medio 2010. Vur-
deringen af outputgabet er imidlertid forbundet med stor usikkerhed, blandt andet 
fordi det er svært at afgøre, hvordan krisen har påvirket produktionspotentialet. I 
industrivirksomhederne er kapacitetsudnyttelsen steget hurtigt gennem året, og hvis 
udviklingen fortsætter, kan kapacitetspresset i erhvervet være normaliseret allerede i 
2011, jf. figur 4.2a.  
 

Figur 4.2a Figur 4.2b 
Kapacitetsudnyttelse i industrien og  
outputgab i hele økonomien 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Virksomhedernes produktionsforventninger har overordnet set været aftagende si-
den foråret, men på et niveau som peger på fortsat, moderat fremgang, jf. figur 4.2b. 
Blandt bygge- og anlægsvirksomhederne er forventningerne fortsat i negativt territo-
rium trods en kraftig forbedring i foråret. Det tyder på fortsat afdæmpning af pro-
duktionen i erhvervet, om end i mindre omfang end for et år siden, hvor stemningen 
i erhvervet var overordentlig negativ.  
 
Den månedlige opgørelse af firmaernes salg (nominelt) peger på en opbremsning i 
afsætningen ind i 4. kvartal i alle tre hovederhverv, jf. figur 4.3a. Industriens vurdering 
af egne lagre tyder samtidig på, at lagercyklen efterhånden er gennemløbet. Lagrene 
er således tilbage på et niveau, hvor der ikke kan forventes væsentlige yderligere bi-
drag til fremgang i efterspørgsel og produktion herfra, jf. figur 4.3b. 
 
Udviklingen i de finansielle forhold understøtter fortsat genopretning, om end i et 
moderat tempo. Uro på de finansielle markeder var med til at udløse det kraftige 
tilbageslag i den internationale økonomi, og en gradvis normalisering af de finansielle 
forhold er en forudsætning for, at opsvinget fastholder momentum og bliver selvbæ-
rende. Der er udviklet et indeks for de finansielle forhold i Danmark, som indeholder 
information om udviklingen i BNP og outputgabet på 1-2 kvartalers sigt, og det pe-
ger på fortsat, moderat BNP-vækst og indsnævring af gabet i slutningen af i år, jf. 
boks 4.1. 
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Figur 4.3a  Figur 4.3b  
Firmaernes salg (3 mdr. glidende gnst.) Industriens vurdering af egne lagre 
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Anm.:  Når nettotallet i figur 4.3b er negativt, betyder det, at de virksomheder, som angiver, at deres lagerbehold-

ning er mindre end normalt/utilstrækkelig, repræsenterer en større andel af beskæftigelsen end de virksom-
heder, som angiver, at deres lagre er større end normalt/mere end tilstrækkelige. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Boks 4.1 
Indeks for de finansielle forhold understøtter fortsat fremgang i dansk økonomi 

 
Den globale finansielle og økonomiske krise, som ulmede i USA fra midten af 2007, bredte sig for 
alvor til resten af verden efter Lehmann Brothers indgav konkursbegæring i september 2008. Krisen 
medførte kraftige fald i aktivpriser, især aktiekurser og huspriser i mange lande. Centralbankerne 
reagerede aggressivt med markante sænkelser af de ledende renter, men det blev delvist modsvaret 
af, at banksektoren øgede rentespændene og strammede kreditpolitikken, samt at rentespændene 
på erhvervsobligationer steg markant. Disse begivenheder – som ledte til markante fald i aktivitet og 
international handel – viser, at de finansielle vilkår kan have stor betydning for den økonomiske akti-
vitet. 
 
Der er udviklet et såkaldt Financial Conditions Index (FCI), som sammenvejer finansielle data til et 
samlet mål for, hvorvidt den finansielle sektor har en kontraktiv eller ekspansiv indvirkning på den 
økonomiske aktivitet, jf. Skaarup et al. (2010)1. I Danmark er der kun oplysninger om fx pengeinstitut-
ternes kreditpolitik for en kort periode. Disse databegrænsninger gør, at det ikke er muligt at danne 
FCI på samme måde som i nogle andre lande. I stedet er det søgt at tage udgangspunkt i relevante 
finansielle variable, som er tilgængelig over en længere tidsperiode. Analyserne viser, at der eksisterer 
en klar sammenhæng mellem, hvad der sker på de finansielle markeder og udviklingen i realøkono-
mien, målt ved outputgabet, jf. figur a.  De her anvendte outputgab og de finansielle serier, som 
indgår i FCI, er opgjort i forhold til en HP filtreret trend. Outputgabet afviger således fra opgørelsen i 
figur 4.2a. 
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Boks 4.1 (fortsat) 
Indeks for de finansielle forhold understøtter fortsat fremgang i dansk økonomi 

 

Figur a 
Outputgab og FCI (standardiseret med nul middelværdi og enhedsvarians) 
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Den nye FCI understøtter, at de finansielle forhold forværredes væsentligt fra begyndelsen af 2008 til 
midten af 2009, selv om pengepolitikken blev lempet. Det afspejler faldende aktie- og huspriser og 
bankernes tilbageholdenhed i kreditgivningen. Siden da er de finansielle forhold forbedret betydeligt 
og er nu ved at stabilisere sig omkring et neutralt niveau, hvilket bekræfter den igangværende frem-
drift i den økonomiske aktivitet.  
  
Figur b Figur c 
Dekomponering af FCI (VAR) Faktisk og forudsagt outputgab 
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1 Skaarup et al. (2010), ”A Financial Conditions Index for Denmark”, Working Paper no 23/2010, www.fm.dk 

 
For 2010 som helhed ventes en vækst i BNP på 2 pct. Det afspejler en fremgang i 
den samlede efterspørgsel på 2½ pct., mens importen ventes at stige med 3¾ pct. 
BNP – og den samlede efterspørgsel – øges primært i kraft af højere privatforbrug 
og eksport, der hver især bidrager med ca. 1 pct.-point til BNP-væksten (korrigeret 
for importindhold), jf. tabel 4.1. Bruttoinvesteringerne forventes isoleret set at reduce-
re BNP-væksten med ½ pct.-point, på trods af en betydelig stigning i de offentlige 
investeringer og et positivt bidrag fra lagerinvesteringerne. Det afspejler store fald i 
bolig- og erhvervsinvesteringerne især gennem 2009 og i starten af i år.  
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Det foreløbige nationalregnskab peger på en lille lageropbygning i år. Det følger 
efter, at virksomhederne sidste år gennemførte en stor reduktion af lagrene, som 
samlet indebar et negativt bidrag til BNP-væksten på 2 pct.-point (ikke korrigeret for 
importindholdet). Det er lagt til grund i vurderingen, at lagerinvesteringerne vil udgø-
re knap 2 mia. kr. i 2010, hvilket indebærer et markant positivt bidrag til efterspørgs-
len1. En stor del af lagerændringerne modsvares imidlertid af ændrede importlagre. I 
det senere tiår har det direkte og indirekte importindhold således udgjort ½-¾ af de 
samlede lagerændringer. Tages der højde herfor, er bidraget til BNP-væksten væsent-
ligt mindre. Over de næste par år er det forudsat, at lagerinvesteringerne gradvist vil 
nærme sig et niveau i forhold til den samlede efterspørgsel, som svarer til det, der er 
set de seneste 15 år. 
 
Sammenlignet med augustvurderingen ventes eksporten at trække noget mere af 
BNP-væksten i 2010, mens bidraget fra de faste bruttoinvesteringer er reduceret. 
 

Tabel 4.1 
Vækstbidrag 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Vækstbidrag fra        
 Privat forbrug 1,5 -0,3 -1,2 0,9 0,6 0,5  
 Offentligt forbrug 0,2 0,3 0,6 0,4 -0,1 0,1  
 Bruttoinvesteringer 0,0 -0,4 -2,4 -0,4 0,5 0,2  
 Eksport -0,1 -0,7 -2,2 1,2 0,7 0,7  

 BNP-vækst, pct. 1,6 -1,1 -5,2 2,0 1,7 1,5  
  

Anm.:  Vækstbidragene er beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode, hvor bidraget fra eksem-
pelvis eksporten bliver korrigeret for importindholdet heri, jf. boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, december 
2006. På grund af afrunding kan summerne afvige fra totalen.  

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
I 2011 ventes væksten i BNP at udgøre 1,7 pct., trukket omtrent ligeligt af eksporten, 
privatforbruget og bruttoinvesteringerne. Bidraget fra bruttoinvesteringerne er øget i 
forhold til augustvurderingen, fordi en del af den ventede forøgelse af de offentlige 
investeringer nu er forudsat at ske i 2011 i stedet for 2010. Omvendt trækker det 
offentlige forbrug nu ned i væksten, således at det samlede vækstbidrag fra den of-
fentlige efterspørgsel er omtrent uændret. Samlet set ventes væksten at blive mere 
selvbærende, dvs. med større træk fra privat efterspørgsel og eksport.  
 
I 2012 forventes en stigning i BNP på 1,5 pct. Eksporten og det private forbrug 
bidrager mest til fremgangen i produktionen, mens bidraget fra bruttoinvesteringerne 
reduceres i kraft af en forudsat normalisering af investeringsniveauet i den offentlige 
sektor efter den ekstraordinære forøgelse de foregående to år som led i de finanspoli-
tiske tiltag for at modvirke effekterne af finanskrisen. Den gradvise tilbagerulning af 
                                                      
1 Det er ændringen i lagerinvesteringerne, der er af betydning for BNP. Hvis fx virksomhederne valgte at nedbringe 
lagrene lige så meget i 2010 som sidste år (dvs. lagerinvesteringer på -11½ mia. kr. igen i år), så ville lagrenes vækstbi-
drag til BNP være 0. 
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den ekstraordinært lempelige finans- og pengepolitik dæmper desuden efterspørgslen 
i husholdninger og virksomheder og dermed væksten i den samlede produktion. 
 
Den skønnede produktionsvækst i 2011 og 2012 er højere end væksten i produkti-
onspotentialet, hvilket betyder, at outputgabet indsnævres i forhold til 2010. I kraft af 
det store tilbageslag i 2009 ventes produktionen dog fortsat at ligge ca. 2 pct. under 
produktionspotentialet i 2012. 
 
Bruttoværditilvæksten (BVT) ventes at stige med 1,6 pct. i 2010, jf. tabel 4.2. Det er min-
dre end BNP-væksten, hvilket afspejler, at de indirekte skatter – som indgår i BNP – 
stiger mere end BVT som følge af væksten i de afgiftstunge dele af privatforbruget 
(især bilkøbet). Tilsvarende faldt BNP mere end BVT i 2009 som følge af det kraftige 
fald i de afgiftstunge dele af privatforbruget det år, jf. figur 4.1a. 
 
I forhold til augustvurderingen er sammensætningen af den offentlige efterspørgsel 
skiftet lidt fra investeringer til forbrug i 2010. Det betyder, at en større del af den 
offentlige efterspørgsel modsvares af vækst i BVT i de offentlige erhverv i indevæ-
rende år – og mindre af vækst i de private byerhverv. Modsat gælder næste år, hvor 
en større del af væksten i de offentlige investeringer nu forventes at ligge og dermed 
trække produktionen i de private byerhverv op. 
 
BVT skønnes for langt de fleste erhverv at være større i 2010 end i 2009. Undtagel-
serne er landbruget, udvinding af olie og gas samt bygge- og anlægsvirksomhed. Den 
ventede, mindre nedgang i BVT i landbruget følger efter særdeles kraftig fremgang 
sidste år ifølge det foreliggende nationalregnskab. Faldet i olie- og gasproduktionen 
skal ses i lyset af en forventning om generelt faldende udvinding af olie og gas i 
Nordsøen fremover, mens nedgangen i bygge- og anlæg afspejler faldet i bygge- og 
anlægsinvesteringerne især gennem 2009. I 2011 og 2012 ventes et fortsat fald i pro-
duktionen af olie og gas, mens BVT inden for landbrug og bygge- og anlægsvirk-
somhed ventes øget.  
 
BVT i de private byerhverv ventes øget med godt 2 pct. i år. Særligt industrien træk-
ker op med en vækst på 5 pct. i år efter et fald på over 10 pct. sidste år. Væksten i år 
er særligt drevet af fremgang i eksporten. BVT i de private serviceerhverv, som står 
for to tredjedele af de private byerhverv og knap halvdelen af den samlede produkti-
on, ventes at vokse mere beskedent med 1¾ pct. Som nævnt forventes BVT i bygge- 
og anlægsvirksomhed at falde – med knap 4 pct. – i forlængelse af et fald sidste år på 
12½ pct. 
 
Fremgangen i de private byerhverv ventes at blive noget kraftigere – med en vækst 
på knap 3½ pct. – næste år, hvor de private serviceerhverv kommer bedre med, og 
nedgangen i bygge- og anlægsvirksomhed vendes til en moderat vækst i takt med, at 
de samlede bygge- og anlægsinvesteringer igen ventes at vokse. Fremgangen i byer-
hvervene ventes at fortsatte i 2012, men i et lidt lavere tempo som følge af de dæm-
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pende virkninger på efterspørgselen af den gradvise tilbagerulning af den ekstraordi-
nært lempelige finans- og pengepolitik. 
 

Tabel 4.2 
Vækst i produktionen (BVT) på udvalgte erhverv 

 
  Andel 2009 2010 2011 2012  
 

 2009 

Gnst. 
1991-
2009 

 
Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

 

    Realvækst i pct.  
 Samlet produktion (BVT) 100,0 1,6 -4,7 1,3 1,6 1,8 2,0 1,6  
 Heraf:               
 - landbrug 2,5 2,3 19,7 -2,5 -1,5 1,0 2,7 2,7  
 - udvinding af olie og gas mv. 2,0 4,9 -9,5 -10,4 -8,0 -8,2 -8,2 -8,2  
 - bygge- og anlægsvirksomhed 4,4 -0,3 -12,6 -3,1 -3,9 0,2 2,7 1,1  
 - industri mv. 16,7 0,8 -11,1 5,1 5,0 3,8 4,9 3,6  
 - private serviceerhverv 44,3 2,5 -5,9 1,9 1,8 2,7 2,9 2,3  
 - offentlige tjenester 21,6 1,2 1,3 0,4 1,4 0,3 -0,3 0,1  
 - øvrige erhverv 9,0 1,4 3,5 1,0 1,0 1,6 1,6 1,5  

 Privat sektor 77,5 0,3 -6,3 1,3 1,5 2,3 2,8 2,2  
 Private byerhverv 65,4 1,8 -7,8 2,2 2,1 2,8 3,4 2,6  

 BNP-vækst  1,7 -5,2 1,4 2,0 1,8 1,7 1,5  
  

Anm.: Øvrige erhverv omfatter søtransport og boligbenyttelse. Private byerhverv er ekskl. søtransport og 
 boligbenyttelse. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
I offentlig forvaltning og service, som står for godt en femtedel af den samlede pro-
duktion, ventes i 2011 et fald i produktionen på 0,3 pct., hvilket afspejler det forud-
satte fald i det offentlige forbrug. I 2012 forudsættes en lille stigning i produktionen i 
offentlig forvaltning og service. 
 
Fremgangen i produktionen siden 2. kvartal 2009 er sket sideløbende med en fortsat 
tilpasning af arbejdskraften frem til begyndelsen af i år. Det har medført en styrkelse 
af produktiviteten i et sådant omfang, at den private beskæftigelse nu ser ud til at 
være stabiliseret. Væksten i produktionen i den private sektor ventes således at være 
kraftig nok til at trække en svag fremgang i beskæftigelsen gennem 2011 og 2012. 
 
I 2010 forventes en reduktion af den samlede beskæftigelse på 54.000 i forhold til 
2009 som følge af faldet frem til 1. kvartal 2010. Nedgangen sker alene i den private 
sektor, mens den offentlige beskæftigelse vokser, jf. tabel 4.3. I absolutte tal reduceres 
beskæftigelsen mest i de private serviceerhverv, som står for to tredjedele af den 
samlede private beskæftigelse. Det procentvise fald er imidlertid mindre i serviceer-
hvervene end i de øvrige private hovederhverv, dvs. bygge- og anlægserhvervet og 
fremstillingsvirksomhed. 
 
Beskæftigelsen i industrien skønnes reduceret med 5¼ pct. fra 2009 til 2010 i forlæn-
gelse af et fald på over 9 pct. i 2009, mens der ventes en lille stigning i 2011 og 2012. 
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Gennem de seneste knap 40 år (frem til 2008) har der været en tendens til faldende 
beskæftigelse i industrien på omkring 1¼ pct. (ca. 6.000 personer i gennemsnit) pr. 
år. 
 
I byggeriet ventes beskæftigelsen i år reduceret i omtrent samme omfang som sidste 
år, og samlet ventes beskæftigelsen i erhvervet reduceret med knap 18 pct. i 2009 og 
2010. Det store fald skal dog ses i lyset af, at bygge- og anlægsbeskæftigelsen kom-
mer fra et historisk højt niveau i midten af 2008, hvor der var udpræget mangel på 
kapacitet, ekstraordinært lav ledighed og kraftigt stigende lønninger på bygge- og 
anlægsområdet. Beskæftigelsen i bygge- og anlægserhvervet er ifølge det seneste nati-
onalregnskab på niveau med slutningen af 2004/starten af 2005 – umiddelbart inden 
den store aktivitetsfremgang i sektoren – og højere end på noget tidspunkt i 
1990’erne. 
 

Tabel 4.3 
Ændring i beskæftigelsen i udvalgte erhverv 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Ændring, 1.000 personer        
 Privat sektor 80 59 -103 -67 3 4  
 Offentlig sektor -3 -11 18 13 -3 0  
 I alt 77 48 -85 -54 0 4  

 - landbrug mv. -2 1 -5 0 0 0  
 - bygge og anlæg 8 1 -18 -15 0 0  
 - industri mv. 9 6 -38 -20 7 4  
 - private serviceerhverv 68 50 -40 -32 -4 0  
 - offentlige tjenester -6 -10 17 12 -3 0  
 
 

 
Anm.:  På grund af afrunding kan summerne afvige fra totalen. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
En kraftig stigning i beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service modvirkede til 
dels beskæftigelsesfaldet i den private sektor i 20092. Der skønnes en fortsat stor 
forøgelse af den offentlige beskæftigelse med 12.500 personer i 2010. I 2011 ventes 
beskæftigelsen at falde med ca. 3.000, mens den ventes at være uændret i 2012. 
Skønnene skal ses i sammenhæng med den planlagte udvikling i det offentlige for-
brug.  
 
Produktivitet 
Faldet i beskæftigelsen, efter produktionen igen er begyndt at stige, har som nævnt 
medført en betydelig konjunkturbetinget genopretning af produktiviteten i de private 
erhverv siden midten af sidste år. Det gælder særligt i industrien, hvor produktivitets-
faldet frem til 2. kvartal sidste år i forbindelse med krisen er indhentet. Der ventes på 

                                                      
2 Profilen i den offentlige beskæftigelse i 2008-09 er påvirket af strejken på det offentlige område i 2. kvartal i 2008. 
Det skyldes, at personer i strejke ikke registreres som beskæftigede i Danmarks Statistiks opgørelse, hvilket betyder, 
at beskæftigelsen i 2008 er undervurderet. Dette giver anledning til en relativt stor stigning i den målte offentlige 
beskæftigelse i 2009. 
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den baggrund en kraftig vækst i produktiviteten i den private sektor i år, i særdeles-
hed i industrien, men også i de øvrige private erhverv, jf. tabel 4.4 og figur 4.4a.  
 
Den kraftige vækst i produktiviteten er i vidt omfang konjunkturelt betinget, og 
fremgangen er ikke udtryk for en strukturel genopretning efter den svage udvikling 
siden 1995. Det er ikke usædvanligt at se en vigende produktivitet i slutningen af en 
højkonjunktur (som i 2007-2008) samt i forbindelse med tilbageslag, hvor tilpasnin-
gen af medarbejderstaben som oftest sker med en vis forsinkelse i forhold til ændrin-
ger i virksomhedernes afsætningsmuligheder. Efterfølgende sker typisk en genopret-
ning, idet virksomhederne først begynder at hyre igen et stykke tid efter, at produkti-
onsvæksten er taget til. Det er en væsentlig del af forklaringen på udviklingen de 
seneste fem kvartaler. Udsvingene i de senere år ændrer ikke ved, at der siden midten 
af 1990’erne har været en relativt svag produktivitetsvækst for den private sektor 
samlet set. 
 

Tabel 4.4 
Produktiviteten i udvalgte erhverv 

 
 

 

Gnst. 
1991-
2000 

Gnst. 
2000-
2009 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Realvækst i pct.         
 Mandeproduktivitet         
 Samlet 2,2 0,0 -2,4 -1,8 3,6 2,0 1,5  
 Privat sektor 2,6 -0,2 -4,0 -1,5 5,0 2,6 1,9  
 Private byerhverv 2,0 0,0 -2,0 -3,2 5,7 3,1 2,3  
 Bygge og anlæg 0,5 -2,6 -6,5 -3,7 5,1 2,7 1,1  
 Service 2,0 -0,3 -5,2 -3,0 4,2 3,2 2,4  
 Service ekskl. søtransport 1,3 0,2 -3,2 -2,8 3,3 3,5 2,8  
 Fremstilling 3,4 1,8 3,1 -2,0 10,9 2,8 2,8  
          
 Timeproduktivitet         
 Samlet 1,9 0,1 -2,4 -1,1 2,8 2,5 0,6  
 Privat sektor 2,0 0,2 -3,7 -1,0 4,2 3,1 0,6  
 Private byerhverv 1,4 0,4 -1,9 -2,4 4,9 3,5 0,8  
 Bygge og anlæg -0,8 -1,9 -6,1 -1,2 4,2 3,1 -1,4  
 Service 1,7 0,1 -5,2 -2,5 3,5 3,8 0,6  
 Service ekskl. søtransport 1,3 0,2 -3,2 -2,8 3,3 3,5 0,5  
 Fremstilling 2,4 2,4 3,2 -1,0 9,9 3,3 2,4  
  

Anm.: Private byerhverv er ekskl. søtransport og boligbenyttelse. Mandeproduktiviteten er opgjort som 
væksten i BVT per beskæftiget. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
   

 

 
Også i 2011 ventes en pæn produktivitetsvækst, selv om stigningen skønnes at tage 
af i forhold til 2010. Ud over behovet for genopretning af produktiviteten efter den 
svage udvikling i slutningen af højkonjunkturen og under selve afmatningen, skal 
styrkelsen i de kommende år ses i lyset af, at de virksomheder, der har klaret sig gen-
nem krisen, formentlig netop er blandt de mest produktive. 
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Samlet set forventes mandeproduktiviteten at stige med 3½ og 2 pct. i henholdsvis 
2010 og 2011. I 2012 ventes stigningen at blive 1½ pct. I 2010 er væksten i timepro-
duktiviteten mindre end i mandeproduktiviteten, da virksomhederne i første omgang 
ser ud til at have tilpasset arbejdskraftefterspørgsel til produktionsfremgangen ved at 
øge timetallet for eksisterende medarbejdere.  
 
Den forudsatte kraftige produktivitetsvækst betyder som nævnt, at det konjunkturbe-
tingede tilbageslag i produktiviteten inden for industrien er indhentet i 2011, jf. figur 
4.4b. Genopretningen er ikke helt så stærk inden for serviceerhvervene. I bygge- og 
anlæg har produktiviteten været aftagende de seneste 10-15 år. Med fremgangen i 
2011 og 2012 er produktiviteten tilbage i nærheden af denne nedadgående trend.  
 

Figur 4.4a  Figur 4.4b  
Stigning i mandeproduktivitet i private 
byerhverv 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 
4.2 Beskæftigelse, arbejdsstyrke, ledighed og kapacitetspres 
Under indtryk af de foreløbige oplysninger om udviklingen gennem 2010 vurderes 
virksomhedernes tilpasning af beskæftigelsen efter faldet i produktionen under den 
globale økonomiske krise at være overstået. Væksten i produktionen de kommende 
par år forudsættes primært drevet af den private sektor, og det ventes fra årsskiftet at 
understøtte en gradvis, svag opgang i den private beskæftigelse.  
 
Den offentlige beskæftigelse ventes omtrent uændret gennem resten af prognosepe-
rioden, og den samlede beskæftigelse skønnes dermed at reduceres med 54.000 per-
soner i år og at stige lidt med i alt 4.000 personer i 2011 og 2012, jf. figur 4.5a. 
 
Ledigheden er steget overraskende lidt. Der ventes yderligere moderate stigninger i 
bruttoledigheden (summen af den registrerede ledighed og aktiverede) frem til star-
ten af 2011 og herefter svage fald gennem resten af prognoseperioden, jf. figur 4.5b. I 
2010 og 2011 er bruttoledigheden nedjusteret med 5.000 personer til henholdsvis 
166.000 og 172.000 personer svarende til henholdsvis 5,8 og 6,0 pct. af arbejdsstyr-
ken. I 2012 forventes et niveau på 164.000 personer (5,7 pct.). Den registrerede le-
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dighed stiger ligesom bruttoledigheden yderligere lidt frem til starten af 2011 for 
herefter at falde gennem resten af 2011 og 2012, hvor den nærmer sig det strukturelle 
niveau. På årsniveau skønnes den registrerede ledighed at udgøre 116.000 (4 pct.) og 
121.000 personer (4,2 pct.) i henholdsvis 2010 og 2011 og 116.000 personer i 2012 (4 
pct.). 
 
Blandt andet med baggrund i den forbedrede beskæftigelsessituation ventes arbejds-
styrken at stige til næste år, hvorefter den stabiliseres, idet det negative bidrag fra den 
demografiske udvikling vil modsvare de positive bidrag fra konjunkturerne og tiltag 
på arbejdsmarkedet mv.  
 

Figur 4.5a Figur 4.5b 
Beskæftigelse Bruttoledighed og registreret ledighed 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Beskæftigelse og arbejdsstyrke 
Efter en stabil udvikling i den samlede beskæftigelse i starten af året viser de seneste 
beskæftigelsestal fra nationalregnskabet et fald i 3. kvartal, jf. figur 4.5a. Danmarks 
Statistik oplyser, at der knytter sig en betydelig usikkerhed – større end normalt – til 
nationalregnskabets foreløbige opgørelse af beskæftigelsen i 3. kvartal, som bygger på 
foreløbigt internt materiale fra eIndkomstregistret.  
 
Indtrykket af usikkerheden i tallene synes forstærket af, at beskæftigelsesfaldet på 
22.000 personer i 3. kvartal ifølge nationalregnskabet udelukkende er trukket af et 
fald i den private beskæftigelse, mens både AKU-statistikken og en række øvrige 
indikatorer tegner et billede af en ret stabil udvikling på det private arbejdsmarked i 
begyndelsen af andet halvår.   
 
Det samlede beskæftigelsesfald i AKU-statistikken i 3. kvartal er ca. halvt så stort 
som i nationalregnskabet og dækker desuden tilsyneladende i vidt omfang over et 
fald i den offentlige frem for den private beskæftigelse. En nedadgående tilpasning i 
den offentlige beskæftigelse i 3. kvartal understøttes af foreløbige indberetninger fra 
kommunerne og især regionerne og af et vigende antal jobannoncer på det offentlige 
område, jf. figur 4.6a. Over det seneste år er antallet af jobannoncer i den private sek-
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tor samlet set steget primært som følge af fremgang i antallet af nye opslag for funk-
tionærstillinger. 
 
Indtrykket fra AKU-statistikken understøttes af virksomhedernes forventninger til 
beskæftigelsesudviklingen ifølge konjunkturbarometrene, som historisk har haft en 
rimelig evne til at forudsige beskæftigelsesudviklingen i de private byerhverv3. De 
peger på en omtrent uændret beskæftigelse i andet halvår, herunder en stigning i 
industrien hvor produktiviteten er øget markant det seneste års tid. 
 
Mens industri- og servicevirksomhedernes forventninger til beskæftigelsen i andet 
halvår fortsat er svagt positive, er bygge- og anlægsvirksomhedernes forventning til 
beskæftigelsen faldet tilbage på det seneste, jf. figur 4.6b. Disse forventninger har 
imidlertid været mere negative, end nationalregnskabets opgørelse af beskæftigelses-
udviklingen i byggeriet umiddelbart giver indtryk af. Beskæftigelsen er således steget 
det seneste halvår.  Ifølge den stikprøvebaserede byggebeskæftigelsesstatistik har der 
også været en svagt positiv beskæftigelsesvækst siden starten af året og frem til og 
med 3. kvartal. 
 
Virksomhedernes beskæftigelsesforventninger kan ses i sammenhæng med, at bidra-
get til timefortjenesten fra genebetalingerne – der blandt andet indeholder overar-
bejdsbetaling – er steget markant i hovederhvervene og specielt industrien siden 
medio 2009, hvilket signalerer stigende arbejdstid blandt de beskæftigede medarbej-
dere. 
 

Figur 4.6a Figur 4.6b  
Nyopslåede jobannoncer Konjunkturbarometre for erhvervenes 
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Anm.: I figur 4.6a inkluderer private funktionærstillinger IT, ingeniør, kontor, økonomi, ledelse og salg. Private 

ikke-funktionærstillinger inkluderer industri, håndværk, handel, service mv. Offentlige stillinger inkluderer 
social og sundhed, undervisning og pædagogik. Egen sæsonkorrektion i figur 4.6b, hvor de seneste observa-
tioner er fra september og beskriver virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i de kommende tre må-
neder, dvs. oktober, november og december.  

Kilde: Danske Jobindex, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

                                                      
3 Metoden til at forudsige beskæftigelsen på baggrund af konjunkturbarometrene er nærmere beskrevet i Økonomisk 
Redegørelse, december 2009 (boks 4.2). Modellens forudsigelse af beskæftigelsesstigningen i 2. kvartal var således kun 
knap 1.000 personer højere end den faktiske stigning i den private beskæftigelse ifølge de reviderede nationalregn-
skabstal. 
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Under indtryk af de foreløbige oplysninger om udviklingen på arbejdsmarkedet i den 
forløbne del af året vurderes tilpasningen i den private beskæftigelse som følge af det 
internationale tilbageslag i vidt omfang at være overstået. Det skal ses i lyset af et 
samlet fald i den private beskæftigelse ifølge det foreliggende nationalregnskab på 
191.000 personer fra toppen i 4. kvartal 2008, og at det konjunkturbetingede fald i 
produktiviteten frem til midten af sidste år efterhånden er rettet op, jf. boks 4.2. I 
kraft af en stigning i produktionen, der er lidt højere end vækstpotentialet, forventes 
en svag fremgang gennem resten af prognoseperioden, hovedsageligt trukket af ud-
viklingen i industrien hvor den største produktionsvækst også ventes at finde sted.   
 
Den private beskæftigelse forudsættes dermed på årsniveau at være 67.000 personer 
lavere i 2010 end i 2009. Niveauet er i 2010 opjusteret med knap 20.000 personer i 
forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2010, hvilket primært afspejler revisionen i 
tallene for 1. kvartal. I 2011 og 2012 øges den private beskæftigelse gradvist med 
henholdsvis 3.000 og 4.000 personer.  
 
Den offentlige beskæftigelse skønnes på baggrund af nationalregnskabstallene til og 
med 3. kvartal at stige med 12.500 personer i 2010. Årsniveauet er 10.000 personer 
højere end i Økonomisk Redegørelse, august 2010, hvilket blandt andet skal ses i sam-
menhæng med en relativt kraftig vækst i den støttede offentlige beskæftigelse. Med 
afsæt i den forudsatte realvækst i det offentlige forbrug på -0,3 pct. ventes et mindre 
fald i den offentlige beskæftigelse på 3.000 personer på årsniveau i 2011 mod en lille 
stigning fra 2010 til 2011 i august. I 2012 forudsættes et uændret offentligt beskæfti-
gelsesniveau.  
 
Den samlede beskæftigelse falder dermed med 54.000 personer i 2010, er uændret til 
næste år og stiger med 4.000 personer i 2012. Beskæftigelsesfremgangen ventes at 
medvirke til en øget arbejdsstyrke de kommende år, blandt andet fordi jobsøgende 
studerende, der får arbejde, typisk vil blive registreret som en stigning i arbejdsstyr-
ken (og ikke et fald i ledigheden).  
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Boks 4.2 
Genopretning af produktiviteten indebærer svag beskæftigelsesvækst  

 
Vurderingen af beskæftigelsessituationen på det private arbejdsmarked skal ses i sammenhæng med arbejds-
produktiviteten, herunder den underliggende vækst gennem de senere år og udviklingen fremover. Under 
rimelige antagelser om den underliggende produktivitetsvækst er størstedelen af produktivitetsefterslæbet, 
der opstod under den første fase af tilbageslaget, nu indhentet. Med den forudsatte BVT-udvikling og forholds-
vis lille beskæftigelsesvækst sker der en fortsat produktivitetsfremgang i de kommende år.  
 
Det seneste års vækst i produktiviteten i den private sektor skyldes især en kraftig produktivitetsvækst i indu-
strien, mens genopretningen i bygge- og anlægs- samt serviceerhvervet har været mere begrænset. Det dæk-
ker over, at BVT-væksten har været kraftigst i industrien samtidig med, at det fortsatte beskæftigelsesfald i 
dette erhverv (sammen med bygge- og anlæg) relativt set har været det største. 
 
Sammenhængen mellem BVT- og beskæftigelsesvækst kan illustreres ved den såkaldte Okun-kurve, jf. figur a. 
For at tage højde for, at væksten påvirker arbejdsmarkedet med forsinkelse, er væksten i BVT lagget et år i 
forhold til beskæftigelsen. To regressioner for henholdsvis perioden 1980-94 og 1995-2009 viser tegn på, at 
kurven er rykket opad fra den ene periode til den anden. Det er i overensstemmelse med, at der skulle være sket 
et skift nedad i produktivitetsvæksten efter 1995.  
 
At kurven for den seneste periode ligger højere illustrerer, at BVT-væksten nu i gennemsnit kun skal op over ca. 
1 pct. over et år for at trække beskæftigelsen med op, mens BVT-væksten i perioden før 1995 skulle op over ca. 
2 pct., før beskæftigelsen steg.  
 
 
 Figur a  Figur b 
 Okun-kurve  Produktivitet, private byerhverv 
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Anm.: I figur a angiver tal i parentes årstallet for henholdsvis den angivne BVT- og beskæftigelsesvækst, idet væksten 

i beskæftigelsen i et givet år er plottet mod væksten i BVT året før. 
Kilde: Danmarks Statistik, MONA og egne beregninger.  
 
Faldet i produktiviteten fra omkring 2006-07 under højkonjunkturen og frem til den internationale økonomiske 
krise samt under krisen frem til medio 2009 var delvist konjunkturbetinget og har skabt et konjunkturelt behov 
for genopretning af produktiviteten. I disse år har produktivitetsudviklingen således afveget ganske meget fra 
den historiske trend for perioden 1995-2006, jf. figur b. Sammenhængen mellem produktion og beskæftigelse 
beskrevet ved Okun-kurven kan derfor ikke forventes at holde under de nuværende omstændigheder. 
 
Det er usikkert, hvor langt den konjunkturelle genopretning af produktiviteten er nået. Usikkerheden gælder 
både den relevante periode for beregning af trendvækstrate og konjunktursituationen i udgangsåret. Med den i 
prognosen forudsatte vækst i BVT og beskæftigelse vil produktiviteten ved udgangen af prognoseperioden 
være tilbage omkring den produktivitetstrend, der kan opgøres fra 1995 til 2007, jf. figur b. Dermed kan pro-
duktivitetsniveauet altså siges at være konjunkturelt genoprettet i slutningen af prognoseperioden.  
 
Beregnes trendvæksten derimod på baggrund af den gennemsnitlige årlige vækstrate i perioden 1995-2008, 
genoprettes niveauet allerede i år. Under antagelse af at den underliggende produktivitet ligger i det område, 
der udspændes af de to trends, har produktivitetstilpasningen således i vidt omfang fundet sted.  
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Arbejdsstyrken reduceredes med knap 100.000 personer fra toppen i slutningen af 
2008 til slutningen af 2009. Det store fald skal ses i sammenhæng med den store 
arbejdskraftefterspørgsel under opsvinget, som gav mange på kanten af arbejdsmar-
kedet en mulighed for at få job, men som også gav anledning til en større beskæfti-
gelsestilpasning i virksomhederne i forbindelse med den internationale økonomiske 
krise. Samlet er det nuværende beskæftigelsesniveau fortsat større end i 2005, der 
ellers opfattes som et ret normalt konjunkturår, og beskæftigelsesfrekvensen er også 
fortsat større i Danmark end i de fleste andre lande, jf. boks 4.3. 
 
Den vigtigste årsag til reduktionen i arbejdsstyrken igennem 2009 er en stor søgning 
mod uddannelser blandt de unge, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2010 (boks 4.2). 
Herudover har der blandt andet været en reduktion i antallet af udenlandske arbejds-
tagere og pendlere. Til gengæld er der fortsat ikke tegn på større tilgang til eksempel-
vis efterlønsordningen.   
 

Boks 4.3 
Beskæftigelsen i Danmark sammenlignet med andre lande 

 
Selv om beskæftigelsen er faldet væsentligt i forbindelse med den internationale økonomiske krise, er 
niveauet i Danmark stadig højt i forhold til andre sammenlignelige lande. Således er beskæftigelsesfrekven-
serne i Danmark på niveau med de ”bedste lande” for stort set alle aldersgrupper – undtagen for de 25-29-
årige og de 60-64-årige, jf. figur a. Det skal ses i sammenhæng med de danske tilbagetrækningsordninger, 
og at de unge i Danmark er relativt længe om at færdiggøre deres uddannelse.  
 
Beskæftigelsesfrekvensen i Danmark har gennem en årrække været højere end i mange andre lande. Det 
skyldes blandt andet en højere erhvervsfrekvens blandt kvinder. Til gengæld arbejder en relativt større del af 
de beskæftigede på deltid. Det gælder særligt i den offentlige sektor. På trods af den høje beskæftigelses-
frekvens er det samlede antal afholdte timer i Danmark pr. person i den arbejdsdygtige alder derfor nogen-
lunde som OECD-gennemsnittet, jf. figur b. 
 
Figur a Figur b 
Beskæftigelsesfrekvenser fordelt på  
aldersgrupper, 2. kvartal 2010 

Beskæftigelse og arbejdstimer, 2009  
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Kilde:  Eurostat, OECD og egne beregninger. 

 
De senere år er antallet af studerende, der er jobsøgende, steget væsentligt. Hvis der 
er tale om personer, som tidligere havde studenterarbejde eller lignende, er konse-
kvensen et parallelt fald i den målte beskæftigelse og i arbejdsstyrken, idet studeren-
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de, der er jobsøgende, ikke indgår i det konventionelle arbejdsstyrkemål. Efterhånden 
som de studerende kommer i beskæftigelse, vil de således også medføre en stigning i 
det mere traditionelle arbejdsstyrkebegreb, dvs. summen af beskæftigelsen ekskl. 
orlov i nationalregnskabet og den registrerede ledighed.  
 
Den forbedrede konjunktursituation forventes således at trække op i arbejdsstyrken 
de kommende år, ligesom den gennemsnitlige arbejdstid påvirkes positivt. Den de-
mografiske udvikling, som medfører relativt flere ældre i arbejdsstyrken, der typisk 
har kortere arbejdstid end de yngre, bidrager omvendt negativt til den gennemsnitlige 
arbejdstid i prognoseperioden og til en underliggende årlig reduktion af arbejdsstyr-
ken på 2-4.000 personer, jf. tabel 4.5. Reformtiltag på arbejdsmarkedet som jobplanen 
og sygefraværshandlingsplanen fra 2008 bidrager positivt til arbejdsstyrken og den 
gennemsnitlige arbejdstid i 2010 og 2011, og desuden medvirker skattereformen i 
Forårspakke 2.0 til at øge den gennemsnitlige arbejdstid. 
  
I 2010 ventes alt i alt et fald i arbejdsstyrken på 37.000 personer primært på grund af 
faldet gennem 2009. I 2011 skønnes en vækst på 6.000 personer, hvorefter arbejds-
styrken i 2012 stabiliseres på et niveau svarende til medio 2006, inden der for alvor 
kom pres på arbejdsmarkedet. Den gennemsnitlige arbejdstid antages at falde lidt i 
2011 og 2012 som følge af den demografiske udvikling. 
 

Tabel 4.5 
Arbejdsstyrke samt bidrag til ændringer i arbejdsstyrken  

 
  2009 2010 2011 2012  

 1.000 personer      
 Faktisk arbejdsstyrke 2.922 2.885 2.891 2.889  
  - Heraf grænsearbejdere 65 63 61 56  
 Faktisk arbejdsstyrke ekskl.  

grænsearbejdere 2.857 2.822 2.829 2.834 
 

 Bidrag til ændring i arbejdsstyrke 
ekskl. grænsearbejdere (=1+2+3) -31 -35 7 5 

 

 1. Demografi (alderssammen-
sætning, nettoindvandring mv.) 6 -4 -3 -2 

 

 2. Bidrag fra overførselsmodtagere, 
arbejdsmarkedsreformer mv. 4 -4 4 5 

 

 3. Konjunkturer mv. -41 -27 6 2  
  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Ledighed 
Udviklingen i bruttoledigheden og den registrerede ledighed har overrasket positivt. I 
oktober steg bruttoledigheden og den registrerede ledighed med henholdsvis 1.200 
og 500 personer, men niveauet var for begge ca. 13.000 under det forudsatte i Øko-
nomisk Redegørelse, august 2010, jf. figur 4.6b. For langt de fleste faggrupper er ledighe-
den faldet siden i sommer, men for funktionærer og medlemmer af 3F, som er en af 
de mere konjunkturfølsomme grupper, er ledigheden steget, jf. figur 4.7a. 
 



Kapitel 4. Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

 

142 Økonomisk Redegørelse · December 2010 

Figur 4.7a Figur 4.7b 
Ledighed fordelt på a-kasser Lønmodtagere dækket af LG 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. 
Kilde:  Danmarks Statistik, ATP og egne beregninger. 

 
AKU-ledigheden er siden årsskiftet – ligesom bruttoledigheden – steget med mindre 
styrke end gennem 2009 og faldt i 3. kvartal 2010 til et niveau på 214.000 personer 
svarende til 7,3 pct. af arbejdsstyrken.  
 
Det er fortsat et stykke over niveauet for bruttoledigheden på 170.000 personer. 
Forskellen afspejler, at AKU-ledigheden eksempelvis også omfatter ikke-
beskæftigede studerende, der ønsker studenterjob, og andre overførselsmodtagere, 
som ikke er underlagt rådighedskrav – og dermed ikke indgår i bruttoledigheden – 
men alligevel gerne vil supplere en eventuel overførselsindkomst med arbejdsind-
komst. Korrigeres herfor er AKU-ledigheden på samme niveau som bruttoledighe-
den.  
 
Der er ca. 39.000 AKU-ledige, der ikke er studerende eller modtager nogen form for 
overførselsindkomst4. Denne gruppe er forskelligartet, og der er stor udskiftning i 
gruppen over tid, jf. boks 4.4. Nogle har eksempelvis mistet deres job og befinder sig i 
en opsigelsesperiode med løndækning, mens andre er medlem af en a-kasse og fx 
midlertidigt i karantæne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
4 Selv om AKU-ledigheden korrigeret for studerende og andre overførselsmodtagere er på niveau med bruttoledig-
heden, er der 39.000 AKU-ledige, der ikke er studerende eller modtager nogen form for overførselsindkomst. Det 
skyldes, at ikke alle bruttoledige er AKU-ledige, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2010 (boks 4.3). 
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Boks 4.4 
AKU-ledige der ikke er studerende eller modtager overførselsindkomst 

 
Der er ca. 39.000 AKU-ledige, der ikke er studerende eller modtager nogen form for overførselsind-
komst. Heraf vurderes kun en meget lille del at stå permanent uden indkomst eller tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
 
Gruppen er steget med 16.000 personer, fra ledigheden nåede en bund i 2. kvartal 2008 til 3. kvartal 
2010. Det er ca. 13 pct. af den samlede stigning i AKU-ledigheden. 
 
Af de 39.000 personer er det ikke alle, der står helt uden indkomst. Nogle af personerne har fx mistet 
jobbet og befinder sig i en opsigelsesperiode med løndækning.  
 
Nogle af de 39.000 personer vil sandsynligvis ikke være berettigede til kontanthjælp på grund af 
ægtefælleafhængigheden i kontanthjælpssystemet. Det skønnes, at det maksimalt kan dreje sig om 9 
pct. svarende til 3.500 personer, jf. figur b1. Denne gruppe vil have særlig stor økonomisk tilskyndelse 
til at finde beskæftigelse. 
 
Der er endvidere en ret stor udskiftning i gruppen, jf. figur b. Således er ca. 80 pct. ledige i under et 
halvt år. Knap halvdelen af gruppen er dagpengeforsikret, og en tredjedel modtager overførselsind-
komst enten fire uger før eller fire uger efter AKU’s registreringsuge. Dermed står størstedelen af 
gruppen kun midlertidigt uden overførsels- eller anden indkomst – enten fordi de befinder sig i en 
periode mellem to job, eller fordi de venter på at komme til at modtage dagpenge eller en anden 
form for overførselsindkomst.     
 
Figur a  Figur b 
AKU-ledighed og bruttoledighed  AKU-ledige der ikke er studerende eller 

modtager overførselsindkomst 
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Anm.: I figur a er der før 2007 foretaget egen sæsonkorrektion af antallet af aktiverede, der indgår i bruttoledig-

heden. Før april 2000 er antallet af aktiverede og den registrerede ledighed korrigeret, så de approksima-
tivt svarer til de nye definitioner for hhv. aktiverede og registrerede ledige, der indgår i bruttoledigheden. 
Egen sæsonkorrektion af AKU-ledigheden. I figur b er andelene beregnet på baggrund af tallene i 2009, 
idet det af hensyn til den statistiske usikkerhed er hensigtsmæssigt at kunne basere beregningerne på et 
helt år. 

Kilde:  Danmarks Statistik, Arbejdskraftundersøgelsen og egne beregninger. 

 
1 9 pct. svarer til den andel, der skønnes at være gift. 

 
Antallet af varslede personer er reduceret i november måned efter stigninger i sep-
tember og oktober, jf. figur 4.8a. Stigningen i oktober dækkede hovedsageligt over 
flere varslinger på det private område, som givetvis var påvirket af udmeldte masse-
afskedigelser på én stor dansk industrivirksomhed. Faldet i varslingerne i november 
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afspejler således også primært et fald på det private område. På baggrund af stignin-
ger fra et lavt niveau igennem det seneste halvår udgør de offentlige varslinger nu 
godt 1/3 af det samlede antal varslinger, jf. figur 4.8b. Varslingerne peger på en vis 
opgang i ledigheden den kommende tid, men den samlede virkning afhænger også af 
antallet af job, der oprettes, og hvor hurtigt de besættes. 
 

Figur 4.8a Figur 4.8b  
Varslinger Antal varslinger på offentligt og privat 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.8a og b. Offentlige varslinger dækker over varslinger inden for områderne 

offentlig administration, undervisning og sundhed. Da der i mange måneder ingen varslinger har været på 
det offentlige område, er det ikke muligt at sæsonkorrigere de offentlige varslinger ved hjælp af multiplikativ 
sæsonkorrektion. Anvendes additiv sæsonkorrektion som her, bliver værdien af de korrigerede serier i nogle 
måneder negative. I de tilfælde er værdien sat til nul. De nyeste månedstal for varslinger er foreløbige i den 
forstand, at varslingssagerne registreres efter modtagelse, og der kan derfor indgå ikke-færdigbehandlede sa-
ger. 

Kilde:  Danmarks Statistik, www.jobindsats.dk og egne beregninger. 

 
Den månedlige tilgang af lønmodtagere dækket af Lønmodtagernes Garantifond 
(LG) har siden sidste halvdel af 2008 haft en faldende tendens, og niveauet er nu ikke 
meget over niveauet i midten af 2008, jf. figur 4.7b. Samtidig peger et meget lille antal 
arbejdsfordelinger og en stabilisering i antallet af nye jobannoncer i retning af meget 
afdæmpede ledighedsstigninger fremadrettet, jf. figur 4.6a og boks 4.5. 
 

Boks 4.5 
Sammenhæng mellem ledighed, ledige stillinger og mismatch på arbejdsmarkedet 

 
Ledigheden er i mange lande steget voldsomt som følge af den globale økonomiske krise, og flere inter-
nationale organisationer som OECD og IMF har peget på risikoen for, at ledigheden bider sig fast på et 
permanent højere niveau, dvs. at strukturledigheden stiger. 
 
Udviklingen i strukturerne på arbejdsmarkedet kan illustreres ved den såkaldte Beveridge-kurve, som 
viser sammenhængen mellem ledighedsgraden og antallet af ledige stillinger (som andel af den samlede 
arbejdsstyrke, også kaldet jobraten). Ifølge teorien har den negativ hældning. Et skift nedad i kurven 
indikerer større efficiens på arbejdsmarkedet, dvs. en lavere strukturledighed, idet der for et givet niveau 
af jobannoncer er færre ledige.  
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Boks 4.5 (fortsat) 
Sammenhæng mellem ledighed, ledige stillinger og mismatch på arbejdsmarkedet 

 
Beveridge-kurven for Danmark indikerer et sådant nedadgående niveauskift i 2008, jf. figur a1. Fra 
omkring starten af 2008 og til slutningen af året faldt antallet af ledige stillinger i Danmark således 
kraftigt, men (brutto-)ledighedsgraden steg kun til omkring 3 pct. af arbejdsstyrken i stedet for til 
omkring 7 pct., som de observerede sammenhænge mellem ledige stillinger og ledighed på davæ-
rende tidspunkt ellers skulle tilsige. Omvendt har der i USA på det seneste været tegn på et skift opad 
i Beveridge-kurven, idet en forøget efterspørgsel efter arbejdskraft som afspejlet i en stigning i antal-
let af jobannoncer ikke har resulteret i en faldende ledighed, jf. figur b.  
 
Figur a Figur b  
Beveridge-kurve for Danmark Beveridge-kurve for USA 
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Anm.:  Jobraten er i figur a defineret som antallet af ledige stillinger på jobnet som andel af arbejdsstyrken. I 

figur b er jobraten antallet af ledige stillinger som andel af det samlede antal stillinger i økonomien (non 
farm), dvs. ledige og besatte stillinger, jf. metoden i Valletta og Kuang: ”Is Structural Unemployment on 
the Rise?”, FRBSF Economic Letter, November 2008. 

Kilde:  Bureau og Labor Statistics’ Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) og Current Population 
 Survey (CPS), Danmarks Statistik, www.jobindsats.dk og egne beregninger. 
 
I Danmark er der som nævnt ikke tegn på et skift udad i Beveridge-kurven – heller ikke hvis ledighe-
den måles efter de internationalt sammenlignelige principper. Tværtimod peger tallene i retning af 
en strukturel forbedring i løbet af 2008, som er fastholdt under krisen. Det kan fx skyldes øget job-
søgning blandt de ledige, som kan have medvirket til, at de er kommet hurtigere i job. Omvendt kan 
virksomhederne også være begyndt at besætte stillinger på anden vis end ved åbne opslag på inter-
nettet. Det faktiske antal ledige stillinger er i så fald ikke reduceret lige så meget siden starten af 
2008, som indikatoren for ledige stillinger viser. 
 
 Ændringer i strukturledigheden kan afspejle ændringer i graden af mismatch på arbejdsmarkedet. 
Det kan fx være mismatch mellem de jobsøgendes og de efterspurgte kompetencer eller mellem den 
geografiske placering af ledige personer og ledige stillinger. Skiftet i Beveridge-kurven i USA er såle-
des af flere blevet tilskrevet en øget grad af mismatch på arbejdsmarkedet2.  Et mål for mismatch er 
variansen i ledigheden på tværs af landsdele. Dette mål for geografisk mismatch viser heller ikke tegn 
på strukturproblemer i Danmark. Variansen steg således allerede fra omkring starten af 2007 og frem 
til midten af 2008, hvorefter den er faldet til niveauet før 2007, jf. figur c. Der er dermed ikke tegn på, 
at fx svækkelsen af boligmarkedet skulle have skabt større, mere vedholdende forskelle i ledigheden 
på tværs af landsdele. 

 
 
 



Kapitel 4. Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

 

146 Økonomisk Redegørelse · December 2010 

Boks 4.5 (fortsat) 
Sammenhæng mellem ledighed, ledige stillinger og mismatch på arbejdsmarkedet 

 
Ser man på variansen i ledigheden på tværs af a-kasser er billedet et lidt andet, jf. figur d. Variansen steg også 
fra starten af 2007 og med større styrke fra midten af 2008, hvor ledigheden begyndte at stige. Den er først 
toppet medio 2009 og er endnu ikke faldet til før-2007-niveauet. Der er dermed fortsat tegn på en vis uba-
lance mellem de krav, der stilles i forskellige jobtyper, og de færdigheder, de ledige har. Ubalancen er imid-
lertid blevet mindre, mens væksten i økonomien er steget. Det styrker formodningen om, at der kan være 
tale om et midlertidigt fænomen, der reflekterer cykliske frem for strukturelle faktorer. 
 

Figur c Figur d 
Vægtet varians i ledighed på tværs af  
landsdele 
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Anm.:  Variansen er i begge figurer beregnet som VAR(ui/u), hvor ui er ledigheden i geografisk område/a-kasse 

i, og u er det vægtede gennemsnit for ledigheden på tværs af geografiske områder/a-kasser. Variansen er 
også vægtet efter størrelse.  

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
1) Beveridge-kurver baseret på antallet af nyopslåede stillinger (i pct. af arbejdsstyrken) på Jobnet eller Jobin-

dex indikerer et tilsvarende skift. Baseret på nyopslåede stillinger fra Jobindex er der en tendens til, at kur-
ven er skiftet lidt opad igen på det seneste, idet ledigheden er steget, mens antallet af nyopslåede stillinger 
har været nogenlunde uændret. Kurven ligger dog stadig under niveauet for kurven før 2008, når bruttole-
dighedsbegrebet anvendes. 

2)  I Valletta og Kuang: ”Is Structural Unemployment on the Rise?”, FRBSF Economic Letter, November 
2010, argumenterer forfatterne for, at graden af mismatch kan skyldes den bristede boligboble i USA, som 
har øget den geografiske immobilitet, samt behovet for, at mange arbejdere i byggesektoren finder job i 
andre brancher. 

 
Det er lagt til grund, at bruttoledigheden stiger svagt gennem resten af året og ind i 
2011, hvorefter der ventes uændret eller svagt faldende bruttoledighed gennem re-
sten af prognoseperioden. Ved udgangen af 2012 ventes et niveau på ca. 160.000 
personer. I gennemsnit ventes bruttoledigheden at udgøre henholdsvis 166.000 (5,8 
pct. af arbejdsstyrken) og 172.000 personer (6 pct.) i 2010 og 2011 svarende til ned-
justeringer på 5.000 personer i begge år i forhold til Økonomisk Redegørelse, august 
2010. I 2012 ventes niveauet i gennemsnit at udgøre 164.000 personer svarende til 
5,7 pct. af arbejdsstyrken, jf. tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 
Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 

 
 

 
2008-
niveau 

Gnst. 
1999-
2009 2009 2010 2011 2012  

 

     Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  
  Antal Ændringer 1.000 personer  
 Beskæftigelse          
 - Privat sektor 2.097 11 -103 -86 -67 1 3 4  
 - Offentlig sektor 812 2 18 2 13 1 -3 0  
 I alt 2.909 13 -85 -84 -54 2 0 4  
           
  

Arbejdsstyrke 2.960 8 -39 -61 -37 6 6 -1 
 

 Ledighed 52 -5 46 23 18 4 6 -6  
 Bruttoledighed 75 -8 56 40 35 6 7 -9  
  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Årsniveauet for aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere skønnes som i august at blive ca. 50.000 personer i 2010. Nye tiltag 
i finansloven for 2011 ventes at bidrage til et lavere aktiveringsomfang, som derfor er 
nedjusteret med ca. 1.000 personer til 51.000 personer i 2011. Den svagt faldende 
ledighed gennem 2011 og 2012 betyder, at færre personer vil have ret og pligt til 
aktivering, og aktiveringsniveauet forudsættes således at falde med ca. 3.000 personer 
i 2012. På årsniveau udgør den registrerede ledighed dermed henholdsvis 116.000 (4 
pct. af arbejdsstyrken), 121.000 (4,2 pct.) og 116.000 personer (4 pct.) i 2010, 2011 og 
2012. Det dækker over moderate stigninger frem til starten af 2011, hvor ledigheden 
topper på ca. 125.000 personer og derefter falder svagt til et niveau på 115.000 per-
soner i slutningen af prognoseperioden. 
 
Langtidsledighed 
På trods af kraftig stigende bruttoledighed siden sommeren 2008 er langtidsledighe-
den (registrerede ledige og aktiverede) fortsat lav sammenlignet med de sidste ti år, jf. 
figur 4.9a. I oktober 2010 udgjorde langtidsledigheden godt 56.000 fuldtidspersoner 
svarende til en tredjedel af bruttoledigheden (ledige og aktiverede). Heraf var ca. 
45.500 personer forsikrede ledige. Til sammenligning var der knap 43 pct. flere lang-
tidsledige i 2004, da langtidsledigheden senest toppede. I midten af 1990’erne ud-
gjorde langtidsledigheden over 130.000 fuldtidspersoner. 
 
Stigningen i langtidsledigheden satte ind primo 2009, godt et halvt år efter bruttole-
digheden begyndte at stige. Mens den sæsonkorrigerede bruttoledighed er steget med 
godt 102.000 fuldtidspersoner fra juni 2008 til oktober 2010, er langtidsledigheden 
(brutto) vokset med knap 41.000 fuldtidspersoner fra bunden i december 2008 til 
oktober 2010.  
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Figur 4.9a Figur 4.9b 
Bruttolangtidsledighed Langtidsledighed fordelt på landsdele 
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Anm.:  Langtidsledigheden er opgjort som ledige og aktiverede fuldtidspersoner i måneden, der har været ledige i 

mere end 80 pct. af tiden de seneste 12 måneder. Ledigheden det seneste år opgøres som perioder med le-
dighed, aktivering eller feriedagpenge. Dagpengeledigheden før 1999 er baseret på CRAM og AMFORA, 
mens opgørelsen de efterfølgende år er baseret på RAM og bestandsstatistikken. Kontanthjælpsledigheden er 
opgjort på baggrund af CRAM og AMFORA frem til 2007. Fra 2008 og frem er grundlaget et særudtræk fra 
Danmarks Statistik.  

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

 
Langtidsledigheden er relativ ensartet på tværs af landsdele – varierende fra ca. 2,0 
pct. af arbejdsstyrken i Nordsjælland til godt 3,2 pct. af arbejdsstyrken på Fyn og i 
hovedstadsområdet, jf. figur 4.9b. Samtlige landsdele ligger fortsat 25-50 pct. under 
det seneste toppunkt i april 2004, bortset fra Vestjylland og hovedstadsområdet, der 
ligger omkring 10 pct. under 2004-niveauet. 
 
Den relativt lave langtidsledighed afspejler blandt andet den aktive beskæftigelsespo-
litik, der tilskynder ledige til at søge ledige stillinger hurtigt og medvirker til, at ledige 
har efterspurgte kvalifikationer. Aktiveringsindsatsen forebygger således, at ledige 
mister kontakten til arbejdsmarkedet. Løbende reformer af arbejdsmarkedet siden 
midten af 1990’erne har fokuseret på nedbringelse og forebyggelse af langtidsledig-
hed. Det er sket gennem aktiv deltagelse med fokus på opkvalificering og aktivering, 
effektive rådighedskrav og ændringer i ydelsesstrukturen, der øger tilskyndelsen til at 
søge uddannelse og beskæftigelse.  
 
Samtidig bidrager forholdsvis fleksible ansættelses- og afskedigelsesregler til at skabe 
mange jobåbninger i både høj- og lavkonjunkturer, hvilket bidrager til den lave lang-
tidsledighed sammenlignet med andre europæiske lande, jf. figur 4.10a. Der er en ten-
dens til, at EU-medlemslande med længere opsigelsesvarsel og højere fratrædelses-
godtgørelse har højere langtidsledighed end EU-medlemslande med kortere opsigel-
sesvarsler og lavere fratrædelsesgodtgørelser, jf. figur 4.10b. 
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Figur 4.10a Figur 4.10b 
Langtidsledigheden i EU, 4. kvt.2009 Opsigelsesvarsel og langtidsledighed i EU 
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Anm.:  EU opgør langtidsledigheden som personer med 12 måneders sammenhængende ledighed. Opgørelsen er 

foretaget på baggrund af arbejdskraftundersøgelsen AKU. Der er tale om en stikprøveundersøgelse, der ikke 
er direkte sammenlignelig med de registeropgørelser, der ellers anvendes til opgørelse af ledigheden i Dan-
mark. Figur 4.10b viser langtidsledigheden som gennemsnitlig andel af den samlede ledighed i perioden 
1998-2008 i forhold til et sammenvejet indeks af EU-medlemslandenes regler for opsigelsesvarsel ved hhv. 3, 
9 og 48 måneders ansættelse samt tilsvarende regler for fratrædelsesgodtgørelse i 2008. Lav score indikerer 
kortere opsigelsesvarsel og lavere fratrædelsesgodtgørelse, mens høj score indikerer længere opsigelsesvarsel 
og højere fratrædelsesgodtgørelse. 

Kilde:  Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), OECD og egne beregninger. 

 
Der er gennemført flere initiativer i 2010, som forventes at reducere langtidsledighe-
den på kort og mellemlang sigt. Aftalen om genopretning af dansk økonomi indebæ-
rer en halvering af dagpengeperioden fra fire til to år, og en harmonisering af regler-
ne for optjening af dagpengeret. Det forventes, at initiativet vil øge søgeaktiviteten 
og sikre hurtigere afklaring af jobønsker blandt ledige, herunder langtidsledige.  
 
Erfaringerne viser, at dagpengemodtagere øger søgeaktiviteten frem mod udløbet af 
dagpengeperioden, jf. figur 4.11a. Samtidig stiger afgangen fra ledighed til beskæftigel-
se og anden selvforsørgelse. Det er erfaringen, at den større afgang fra ledighed til 
beskæftigelse mv. frem mod dagpengeperiodens udløb fremrykkes, når dagpengepe-
rioden afkortes, jf. figur 4.11b. Udfasningen af den forlængede dagpengeret for 50-59-
årige i perioden 1999 til 2010 har også medført lavere ledighed og større beskæftigel-
se. Udfasningen indebar reelt en trinvis afkortning af gruppens dagpengeperiode fra 
17 til fire år. 
 
Dagpengeforkortelsen skal ses i sammenhæng med Aftale om bekæmpelse af langtidsledig-
hed, som også sigtede på at reducere langtidsledigheden. Aftalen indebærer blandt 
andet, at der bliver brugt ca. 270 mio. kroner på uddannelse og kompetenceløft via 
jobrettede uddannelsesforløb. Derudover får godt 15.000 flere ledige mulighed for at 
få de grundlæggende regne-, læse- og stavefærdigheder, de ikke fik i skolen.  
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Figur 4.11a Figur 4.11b 
Jobsøgende ledige efter tid i  
dagpengesystemet 
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Anm.:  Figur 4.11a viser andelen af dagpengemodtagere, der svarer, at de er jobsøgende. Andelen af jobsøgende er 

opgjort efter respondenternes tid i dagpengesystemet. Opgørelsen er foretaget i perioden 2005 til 2007. Figur 
4.11b viser den betingede afgangssandsynlighed (hazard raten) for at afgå fra dagpengeledighed til beskæfti-
gelse eller anden selvforsørgelse efter tid i dagpengesystemet. Opgørelsen er foretaget for personer med en 
henholdsvis fire- og femårig dagpengeperiode i perioderne 1998 og 2005-07.   

Kilde:  Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), DREAM og egne beregninger. 

 
Med finansloven for 2011 er samtidig indgået aftale om at styrke kommunernes øko-
nomiske tilskyndelse til en mere effektiv beskæftigelsesindsats med større fokus på 
en virksomhedsrettet indsats. Aftalen medfører blandt andet, at kommunerne kan 
hjemtage høj refusion for forsørgelsesudgifter (50 pct.) i perioder med virksomheds-
rettet aktivering og ordinær uddannelse og lav refusion (30 pct.) i perioder med øvrig 
vejledning og opkvalificering (fx kurser og aktiveringsprojekter) og passiv forsørgel-
se. Fremover yder staten således kun høj refusion, når ledige er i tilbud, der erfa-
ringsmæssigt har positive beskæftigelseseffekter. 
 
Ledighed og kapacitetspres  
På baggrund af udviklingen i navnlig private lønninger, forbrugerpriser og den regi-
strerede ledighed er den strukturelle ledighed beregnet til 3½ pct. af arbejdsstyrken 
(ekskl. aktiverede) i 2010, jf. figur 4.12a. Initiativer i Velfærdsaftalen og Jobplanen mv. 
skønnes at reducere strukturledigheden en anelse i 2011 og 2012. 
 
Ledighedsgabet (forskellen mellem den faktiske ledighed og den beregnede struktur-
ledighed) vurderes at stige som følge af den skønnede stigning i den faktiske ledighed 
frem til starten af 2011, hvor ledighedsgabet vurderes at toppe med knap 1 pct. af 
arbejdsstyrken. Den skønnede faldende ledighed i 2012 betyder, at ledighedsgabet 
vurderes at blive indsnævret til knap ¾ pct. af arbejdsstyrken i 2012, jf. figur 4.12b. 
 
På trods af det kraftige fald i produktionen i 2008-09 er ledighedsgabet således rela-
tivt moderat i forhold til tidligere tilbageslag. Det skal ses i sammenhæng med, at 
arbejdsstyrken er faldet kraftigt – blandt andet fordi mange unge er påbegyndt ud-
dannelse, flere er blevet aktiveret (uden for den sædvanlige definition af arbejdsstyr-
ken), og antallet af grænsearbejdere mv. er aftaget. Beskæftigelsesgabet (forskellen 
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mellem den faktiske beskæftigelse og den beregnede strukturelle beskæftigelse) skøn-
nes således til -2 pct., hvilket er ca. 2/3 af gabet i 1993, hvor omfanget af ledig ar-
bejdskraft var størst set over de seneste 20 år. 
 

Figur 4.12a   Figur 4.12b  
Strukturel og faktisk ledighed Ledighedsgab og beskæftigelsesgab 
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Anm.: Niveauet for den strukturelle ledighed er behæftet med usikkerhed, og strukturledigheden er anslået med en 

statistisk usikkerhed på i størrelsesordenen ±½ pct.-point i figur 4.12a (angivet som et 95-pct. konfidensin-
terval). Den anførte statistiske usikkerhed er ekskl. modelusikkerhed. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 

 
Den betydelige mængde af ledige ressourcer på arbejdsmarkedet illustreres af, at 
meget få virksomheder i industrien og byggeriet oplever mangel på arbejdskraft som 
en produktionsbegrænsning, jf. figur 4.13a.  
 
I takt med at presset på arbejdsmarkedet er aftaget de seneste to år, er lønstignings-
takten i samme periode aftaget betydeligt og udgjorde i 3. kvartal 2,1 pct. (ekskl. mul-
timedieskat og måleteknisk fejl, jf. afsnit 4.3). Det er på niveau med slutningen af 
2004, hvor ledighedsgabet var af omtrent samme størrelsesorden som nu, jf. figur 
4.13b. 
 

Figur 4.13a   Figur 4.13b  
Produktionsbegrænsninger  
forårsaget af arbejdskraftmangel 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Fremgangen i produktionen siden 2. kvartal 2009 har medført en stigende udnyttelse 
af produktionskapaciteten. Mængden af ledige ressourcer – målt ved outputgabet5 
(forskellen mellem faktisk BNP og potentielt BNP) – er således aftaget efter at være 
toppet medio 2009, jf. figur 4.14a. Den aftagende mængde ledig produktionskapacitet 
illustreres også af, at andelen af virksomheder, der oplever manglende efterspørgsel 
som den primære produktionsbegrænsning, er aftagende både inden for industri og 
byggeri, jf. figur 4.14b. 
 

Figur 4.14a  Figur 4.14b  
Outputgab og kapacitetsudnyttelse i  
industrien 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
I takt med den forventede stigende produktion skønnes outputgabet at blive gradvist 
yderligere indsnævret igennem 2011 og 2012 til -2 pct. i 2012, hvilket indebærer, at 
der mod slutningen af prognoseperioden fortsat vil være plads til produktionsudvi-
delser uden større risiko for kapacitetsbegrænsninger. 
 
 
4.3 Løn 
Lønstigningstakten (inkl. genetillæg) har ifølge DA’s KonjunkturStatistik været no-
genlunde stabil det seneste års tid, jf. figur 4.15a. I 3. kvartal er lønstigningstakten 
opgjort til 2½ pct., hvilket er uændret i forhold til 2. kvartal. Stigningstakten over-
vurderes dog formentlig med op til 0,4 pct.-point som følge af indførelsen af multi-
medieskatten6 og en måleteknisk fejl7 i KonjunkturStatistikken i forbindelse med 

                                                      
5 Outputgabet er et beregnet mål for omfanget af ledige produktionsressourcer i forhold til økonomiens potentiale 
og er således sammen med ledighedsgabet en indikator for kapacitetspresset i økonomien. Potentielt BNP er bestemt 
af den underliggende/langsigtede vækst i økonomiens produktionsfaktorer, herunder kapitalapparat, teknologi og 
demografi. 
6 Indførelsen af multimedieskatten mv. registreres i lønopgørelsen som et positivt bidrag til lønstigningen på 0,2 pct.-
point, selv om aflønningen af medarbejderne ikke er ændret som følge heraf. Multimedier mv. stillet til rådighed for 
medarbejderen er fra årsskiftet blevet A-skattepligtige og fremgår derved som et positivt bidrag til den skattepligtige 
indkomst i lønstatistikken, som baseres på de oplysninger for den samlede lønindkomst, som virksomhederne indbe-
retter til Skat, selv om aflønningen til den enkelte medarbejder ikke er ændret som følge heraf. Den opgjorte lønstig-
ning skyldes således udelukkende ændrede beskatningsregler. Bidraget fra multimedieskatten mv. er midlertidigt og 
vil kun påvirke den kvartalsvise årsstigningstakt til og med 4. kvartal i år. 
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indførelsen af nye arbejdsfunktionskoder. Den reelle lønstigningstakt (inkl. genetil-
læg) var derfor nærmere 2,1 pct. i begge kvartaler. Det er ca. ½ pct.-point mere end i 
referenceforløbet, jf. figur 4.15b. 
 

Figur 4.15a Figur 4.15b  
Stigningen i timefortjenesten  
(inkl. genebetalinger), fordelt på brancher 
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Anm.: De kvartalsvise stigninger i referenceforløbet er baseret på de i foråret 2010 indgåede overenskomster for 

fremstilling (44 pct.), service (41 pct.) samt bygge- og anlægssektoren (15 pct.). Vægtningen mellem bran-
cherne for indeværende overenskomstperiode er beregnet på baggrund af præsterede timer for voksne løn-
modtagere i StrukturStatistikken 2009. Opgørelsen af referenceforløbet for fremstillingssektoren er baseret 
på overenskomsten for industrien (arbejdere) mellem DI og CO-industri, referenceforløbet for servicesekto-
ren er baseret på overenskomsterne for hhv. transportområdet (DI og 3F) og handel (Dansk Erhverv og 
HK Handel), og endeligt er referenceforløbet for bygge- og anlægssektoren baseret på overenskomsterne 
mellem Dansk Byggeri og hhv. 3F og TIB. De kvartalsvise stigninger i referenceforløbet er baseret på den 
midterste månedsobservation i kvartalet, hvilket omtrent svarer til måleperioden i KonjunkturStatistikken. 
Lønstigningstakten i referenceforløbet er opgjort ekskl. genetillæg. 

Kilde: DA’s KonjunkturStatistik, diverse overenskomster samt egne beregninger. 

 
Bidraget fra genetillæg til lønstigningstakten er steget markant siden medio 2009 og 
udgjorde i både 2. og 3. kvartal 0,2 pct.-point. Inden for fremstilling er bidraget fra 
genetillæg således steget fra -0,8 pct. til omkring 0,3 pct., mens stigningen inden for 
bygge- og anlæg har været lidt mindre, jf. figur 4.16a. Genetillæg indeholder blandt 
andet overarbejdsbetaling. Det positive bidrag fra genetillæg til lønstigningstakten 
understøtter indtrykket af, at faldet i beskæftigelsen som følge af produktionstabet 
efter krisen er ophørt. 
 
Lønstigningstakten skønnes at udgøre 2,1 pct. i 2010, jf. figur 4.16b. Det er en 
nedjustering på 0,1 pct.-point i 2010 i forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2010. 
Nedjusteringen sker overvejende på baggrund af offentliggørelsen af Konjunktur-
Statistikken for 3. kvartal og dermed oplysningerne om, at 0,2 pct.-point af den op-
gjorte lønstigningstakt kan henføres til en måleteknisk fejl i statistikken. I årets sidste 
kvartal kan lønstigningstakten blive lidt lavere end i 3. kvartal, som følge af at mange 

                                                                                                                                     
7 Den måletekniske fejl knytter sig til indførelsen af nye arbejdsfunktionskoder i statistikken, som medfører, at en del 
af de nyansatte i 2010 ikke indgår i beregningsgrundlaget. Dermed overvurderes stigningstakten med ca. 0,2 pct.-
point i 2. og 3. kvartal 2010. Det vurderes, at lønstigningstakten også vil være overvurderet med ca. 0,2 pct.-point i 4 
kvartal, hvorefter effekten bortfalder. 
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lokale forhandlinger sidste år blev udskudt fra 2. kvartal til senere på året. Skønnet 
for lønstigningstakten er uændret på 2,4 pct. i 2011.  
 

Figur 4.16a Figur 4.16b 
Bidrag fra genebetalinger til væksten i 
timefortjenesten fordelt på brancher 
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Kilde: DA’s KonjunkturStatistik, DA’s StrukturStatistik og egne beregninger. 

 
For 2012 skønnes lønstigningstakten til 2,7 pct. Der skal forhandles centrale over-
enskomster i foråret 2012, som forventes at foregå i et mere optimistisk klima end de 
centrale forhandlinger i foråret 20108. Skønnet for ledighedsgabet – forskellen mel-
lem den faktiske og strukturelle ledighed – ventes samtidig at aftage fra 2011 til 2012 
som følge af et lavere ledighedsniveau. Det peger på en højere lønstigningstakt.  
 
Virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger per time ventes forøget med 2,4 pct. 
i 2010 og 2,6 pct. i 2011, hvilket er ca. ¼ pct.-point højere end den skønnede stig-
ning i timefortjenesten, jf. tabel 4.7. Den forventede stigning i de øvrige arbejdsom-
kostninger i 2010 skyldes primært højere indbetalinger til Lønmodtagernes Garanti-
fond. I 2011 skal stigningen i de øvrige omkostninger overvejende ses i lyset af øgede 
bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og DA/LO Udviklingsfonden, jf. 
bilagstabel B.8. I 2012 skyldes det ventede bidrag på 0,1 pct.-point til de samlede ar-
bejdsomkostninger også øget bidrag til AER. 
 

                                                      
8 I de centrale overenskomstaftaler fastsættes stigningerne i mindstebetalings- og normallønssatserne samt øvrige 
lønomkostninger som fx tillæg. Derudover kan blandt andet ændringer i længden af forældreorlov samt andre ele-
menter for lønmodtagernes vilkår indgå. 
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Tabel 4.7 
Lønstigninger og beregningstekniske forudsætninger 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Stigning, pct.        
 Privat sektor      

- Samlede arbejdsomkostninger pr. time 4,1 4,5 2,7 2,4 2,6 2,8 
- StrukturStatistikken, timefortjeneste 4,1 4,6 3,0 2,1 2,4 2,7 
- Arbejdere, årsløn 4,4 4,2 2,9 1,9 2,4 2,7  

 - Funktionærer, årsløn 3,6 4,2 2,3 2,3 2,4 2,7  
 Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning 3,1 3,9 5,0 3,0 0,3 1,7  
 Timefortjeneste for offentligt ansatte 2,9 4,3 5,8 … … …  
 Satsreguleringsprocent1) 2,4 2,9 3,1 3,7 1,9 2,0  
 Enhedslønomkostninger, private byerhverv 5,9 4,9 3,4 -2,5 -1,1 -0,1  
 - Enhedslønomkostninger, fremstilling 4,5 -0,5 3,5 -6,9 -1,3 -0,5  
  

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 an-
satte kan derfor ikke sammenlignes. Årsløn ekskl. reststigning for offentligt ansatte er den sammenveje-
de fortjeneste i stat, regioner og kommuner ekskl. genetillæg, men inkl. løn under sygdom mv. Timefor-
tjenesten for offentligt ansatte er et sammenvejet gennemsnit af timefortjenesten for statsansatte og 
kommunalt ansatte ifølge Danmarks Statistiks lønindeks for den offentlige sektor. 

1) Satsreguleringsprocenten er fastsat for 2010 og 2011. 
Kilde:  DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger.  
 

 

 
Skønnene for lønudviklingen og inflationen indebærer en gennemsnitlig årlig vækst i 
reallønnen på ca. ½ pct. i perioden 2010-2012, jf. figur 4.17a.  
 
I forhold til udlandet ventes lønstigningerne i Danmark at være ca. ¼ pct.-point 
højere end udlandets i år. I 2011 og 2012 ventes omtrent samme lønstigningstakt i 
Danmark og udlandet, jf. afsnit 3.5. Det følger efter, at lønstigningerne i fremstil-
lingssektoren i stort set hele perioden over de sidste ti år har ligget væsentligt højere 
end i udlandet, jf. figur 4.17b. 
 
Lønstigningstakten i Danmark var over dobbelt så høj som i udlandet så sent som i 
begyndelsen af sidste år ifølge DA’s Internationale Lønstatistik. I 2010 har der der-
imod været en mere ensartet lønudvikling i årets første halvdel. Det er dog for 1. 
kvartals vedkommende påvirket af særlige forhold som fx ekstraordinære bonusbeta-
linger i Storbritannien.  
 
I kraft af de relativt højere lønstigninger er det danske lønniveau steget til at være det 
næsthøjeste i OECD (i 2008), kun overgået af Norge, jf. tabel 4.8. De samlede danske 
lønomkostninger for arbejdere inden for fremstilling lå 28½ pct. over det vægtede 
gennemsnit for udlandet i 2008. Det er mere end en tredobling siden 2000. 
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Tabel 4.8 
Samlede lønomkostninger for arbejdere inden for fremstilling, kr. pr. time 

 
  2000  2004  2008 

 1 Tyskland 206 1 Norge 238 1 Norge 291  
 2 Japan 205 2 Tyskland 225 2 Danmark 261  
 3 Norge 203 3 Danmark 224 3 Tyskland 246  
 4 Schweiz 200 4 Belgien 214 4 Østrig 243  
 5 USA 200 5 Schweiz 213 5 Belgien 240  
 6 Østrig 199 6 Østrig 212 6 Irland 228  
 7 Danmark 195 7 Sverige 205 7 Finland 228  
 8 Belgien 194 8 Holland 203 8 Holland 226  
 9 Sverige 181 9 Finland 194 9 Sverige 221  
 10 Frankrig 173 10 Irland 191 10 Schweiz 221  
 11 Holland 170 11 Frankrig 186 11 Frankrig 214  
 12 Storbritannien 167 12 Storbritannien 182 12 Australien 188  
 13 Finland 161 13 USA 173 13 Storbritannien 182  
 14 Canada 151 14 Australien 161 14 Italien 182  
 15 Irland 148 15 Italien 161 15 Canada 167  
 16 Australien 135 16 Japan 153 16 USA 164  
 17 Italien 134 17 Canada 144 17 Japan 142  
 18 Israel 105 18 Spanien 118 18 Spanien 141  
 19 Spanien 99 19 Grækenland 91 19 Israel 100  
 20 Singapore 94 20 New Zealand 90 20 Grækenland 100  
 21 Korea 79 21 Israel 82 21 New Zealand 99  
 22 New Zealand 76 22 Singapore 79 22 Singapore 96  
 23 Argentina 65 23 Korea 76 23 Korea 83  
 24 Grækenland 64 24 Portugal 54 24 Portugal 62  
 25 Taiwan 59 25 Taiwan 43 25 Tjekkiet 62  
 26 Portugal 46 26 Tjekkiet 39 26 Slovakiet 56  
 27 Brasilien 35 27 Ungarn 36 27 Polen 51  
 28 Polen 28 28 Slovakiet 31 28 Argentina 50  
 29 Tjekkiet 27 29 Polen 29 29 Ungarn 49  
 30 Mexico 25 30 Argentina 27 30 Taiwan 44  
 31 Ungarn 23 31 Brasilien 23 31 Brasilien 42  
 32 Slovakiet 21 32 Mexico 20 32 Mexico 21  
 33 Filippinerne 7 33 Filippinerne 6 33 Filippinerne 9  
 Vægtet udlandsgnst. 178  Vægtet udlandsgnst. 191 Vægtet udlandsgnst. 203  
 Danmark ift.  

udlandet1) 
9,1 

pct. 
Danmark ift.  
udlandet1) 

17,1 
pct. 

Danmark ift.  
udlandet1) 

28,6 
pct.

 

  
Anm.:   Hourly compensation costs in manufacturing. I det vægtede udlandsgennemsnit er anvendt de 

pågældende landes vægte i det effektive kronekursindeks. 
1)   Procentvis forskel i forhold til det vægtede udlandsgennemsnit. 
Kilde:   Bureau of Labor Statistics (BLS) og Reuters EcoWin. 
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Figur 4.17a  Figur 4.17b 
Reallønsstigningstakt Lønstigninger i Danmark og udlandet 

-1

0

1

2

3

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

-1

0

1

2

3
Pct. (å/å) Pct. (å/å)

Gennemsnitlig reallønsvækst 1990-2009

 

 

0

1

2

3

4

5

6

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
0

1

2

3

4

5

6

Danmark Udlandet

Pct. (å/å) Pct. (å/å)

 
 
Anm.:  Reallønsstigningerne er lønudviklingen i StrukturStatistikken deflateret med forbrugerprisindekset. I figur 

4.17b er for Danmark angivet de kvartalvise stigningstakter for timefortjenesten inkl. genebetalinger på DA-
området. For de udenlandske kvartalsvise lønstigninger i figur 4.17b er der angivet DA’s internationale løn-
statistik for fremstillingsvirksomhed.  

Kilde:  OECD, Danmarks Statistik, DA’s KonjunkturStatistik 3. kvartal 2010, DA’s StrukturStatistik 2009 og DA’s 
Internationale Lønstatistik 3. kvartal 2010. 

 
De højere danske lønstigninger har medvirket til en markant svækkelse af lønkonkur-
renceevnen frem til 2007 målt ved de relative enhedslønomkostninger for fremstil-
lingsvirksomhederne9, jf. figur 4.18a. Lønkonkurrenceevnen blev ikke forværret fra 
2008 til 2009, fordi højere relative lønstigninger og en apprecierende effektiv nomi-
nel kronekurs blev opvejet af relativt højere produktivitetsstigninger.  
 
Opgørelsen af den kvartalsvise udvikling i de relative enhedslønomkostninger i frem-
stillingsvirksomhed viser desuden en klar forbedring siden midten af sidste år10, jf. 
figur 4.18b. Det er ikke muligt at lave en dekomponering af udviklingen på kvartaler 
på samme måde som for årstallene, men en depreciering af den effektive nominelle 
kronekurs på 4 pct. fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 giver et væsentligt bidrag. 
Samtidig er lønstigningerne som nævnt kommet tættere på udlandets i løbet af perio-
den, så der over det seneste år – modsat tidligere – ikke har været et negativt bidrag 
til lønkonkurrenceevnen herfra. Det tyder samlet set på, at stigningen i produktivite-
ten i fremstillingserhvervene har været kraftigere end i udlandet gennem det seneste 
år.  
 

                                                      
9 Enhedslønomkostninger beregnes som forholdet mellem lønsummen og bruttoværditilvæksten som opgjort i 
nationalregnskabet og udtrykker lønomkostningerne per produceret enhed. Revisioner af nationalregnskaberne i 
Danmark og andre lande kan medføre ændringer i opgørelsen af de relative enhedslønomkostninger. Enhedslønom-
kostningerne opgøres i fælles valuta ved sammenligningen med udlandet. De relative enhedslønomkostninger er 
opdelt i den relative udvikling for løn og produktivitet mellem Danmark og udlandet og udviklingen i den effektive 
nominelle kronekurs. Opdelingen er forbundet med nogen usikkerhed. 
10 Det bemærkes, at de kvartalsvise tal ofte revideres en del og er behæftet med ganske betydelig usikkerhed. 
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Figur 4.18a Figur 4.18b  
Udviklingen i lønkonkurrenceevnen (ak-
kumuleret) siden 2000 (målt ved relative 
enhedslønomkostninger), dekomponeret 
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Anm.:  Udviklingen i lønkonkurrenceevnen i figur 4.18a og b er målt ved udviklingen i de relative enhedslønom-

kostninger i fremstillingsvirksomhed mellem Danmark og udlandet korrigeret for valutabevægelser. 
Kilde:  OECD, Bureau of Labour Statistics (BLS), Danmarks Statistik, DA og egne beregninger. 

 
Enhedslønomkostningerne i fremstillingsvirksomhederne – og de private byerhverv 
– har vist usædvanligt store udsving på grund af de store konjunkturbevægelser. Års-
stigningstakten i enhedslønomkostningerne faldt således kraftigt gennem 2009 og har 
været negativ siden 4. kvartal 2009, jf. figur 4.19a. Udviklingen afspejler en forsinket 
tilpasning af beskæftigelsen.  
 

Figur 4.19a Figur 4.19b  
Enhedslønomkostninger for fremstilling og 
private byerhverv 
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Anm.:  I figur 4.19a og 4.19b er angivet to-kvartalers glidende gennemsnit. 
Kilde:  Danmarks Statistik, DA og egne beregninger. 

 
I forbindelse med den internationale finanskrise skete i første omgang et markant 
fald i bruttoværditilvæksten i private byerhverv, herunder særligt fremstillingsvirk-
somhederne, som oversteg faldet i lønsummen, fordi virksomheder typisk tilpasser 
beskæftigelsen med en vis forsinkelse, jf. figur 4.19b. Siden er bruttoværditilvæksten 
steget, mens lønsummen er faldet, da virksomhederne fortsatte med at reducere 
beskæftigelsen. 
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Enhedslønomkostningerne i fremstillingsvirksomhed skønnes at falde knap 7 pct. i 
2010, knap 1½ pct. i 2011 og ½ pct. i 2012. For de private byerhverv under ét skøn-
nes enhedslønomkostningerne at falde 2½ pct. i 2010 og godt 1 pct. i 2011 og være 
omtrent uændrede i 2012.  
 
Offentlig løn 
Den offentlige lønudvikling har historisk set ligget nogenlunde parallelt med lønud-
viklingen i det private, jf. figur 4.20a. Denne udvikling er blandt andet et resultat af 
reguleringsordningen, som udjævner 80 pct. af forskellene mellem offentlige og pri-
vate lønstigninger over tid. Gennem de seneste år har offentlige lønstigninger ligget 
noget over lønstigningerne i det private, jf. figur 4.20b. Dette medfører negative ud-
møntninger fra den aftalte reguleringsordning. 
 

Figur 4.20a  Figur 4.20b  
Lønudvikling i staten, kommuner/regioner 
og den private sektor 

Lønstigninger staten, kommuner/regioner 
og den private sektor 
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Kilde:  Danmarks Statistik 

 
Den offentlige lønudvikling har generelt haft samme profil som de aftalte lønregule-
ringer i overenskomsterne fra foråret 2008, som er afspejlet i referenceforløbet, jf. 
figur 4.21a og b. De faktiske lønstigninger i staten er dog gennemsnitlig 0,9 pct.-point 
højere end de aftalte stigninger i referenceforløbet gennem perioden. På det kom-
munale og regionale område har forskellen mellem de faktiske stigninger og referen-
ceforløbet, dvs. reststigningen, i gennemsnit været tæt ved nul siden 2000, men i den 
seneste overenskomstperiode har reststigningen været svagt positiv. Den højere rest-
stigning i staten i forhold til kommuner og regioner afspejler, at referenceforløbet på 
statens område gennemsnitligt har ligget lavere end i kommuner og regioner, mens 
den faktiske lønudvikling over tid er nogenlunde ens.  
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Figur 4.21a  Figur 4.21b  
Timefortjeneste og referenceforløb på det 
statslige område 
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Anm.: Referenceforløbet i figur 4.21a er baseret på den samlede aftalte overenskomstramme i staten (Finansmini-

steren/CFU), mens referenceforløbet i figur 4.21b baseres på aftalerne på det kommunale område 
(KL/KTO). Referenceforløbet i regionerne ligger på linje med forløbet i kommunerne.  

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
De overenskomster for den offentlige sektor, der blev indgået i foråret 2008, løber 
over tre år og dækker således perioden frem til og med 1. kvartal 2011. Den samlede 
aftalte 3-årige ramme (inkl. reguleringsordningen) blev ved OK08 forudsat til 12,8 
pct.11, men den kan på nuværende tidspunkt beregnes til 12,5 pct. som følge af ænd-
rede udmøntninger fra reguleringsordningen.  
 
I kraft af de aftalte rammer i OK08 kan budgetvirkningen af de offentlige lønstignin-
ger inkl. bidrag fra reguleringsordningen, men ekskl. reststigning, opgøres til 3,0 pct. i 
2010. 
  
I foråret 2011 skal der forhandles nye overenskomster på det offentlige område. Da 
der ikke foreligger overenskomster, som dækker 2011 og 2012, er den offentlige 
lønudvikling baseret på beregningstekniske forudsætninger. 
 
Der er beregningsteknisk forudsat budgetvirkninger af offentlige lønstigninger (ekskl. 
reststigninger) på 0,3 pct. i 2011 og 1,7 pct. i 2012. Den afdæmpede budgetvirkning 
afspejler, at de offentlige lønstigninger i de seneste år har oversteget lønstigningerne i 
den private sektor, hvilket forudsættes at resultere i negative udmøntninger fra regu-
leringsordningen. Samtidigt er overenskomsterne på det private område for 2010 og 
2011 indgået med en relativt snæver ramme. 
 
Udviklingen i de offentlige lønninger har stor betydning for de offentlige finanser i 
Danmark. I et internationalt perspektiv udgjorde den offentlige lønsum ca. 19 pct. af 

                                                      
11 Gennem skævdeling inden for de forskellige overenskomstområder er det ikke alle faggrupper, som får lønstignin-
ger svarende til den overordnede ramme på 12,8 pct. Eksempelvis er der aftalt lønstigninger på godt 13,8 pct. gen-
nem overenskomstperioden for SOSU-gruppen. 
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BNP i Danmark i 2009, hvilket var højere end i noget andet OECD-land, jf. figur 
4.22a. Dette har ligeledes været tilfældet gennem det seneste årti, jf. figur 4.22b.  
 

Figur 4.22a Figur 4.22b  
Offentlig lønsum i OECD-lande, 2009 Udvikling i den offentlige lønsum i udvalgte 
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Anm:  Figur 4.22b viser udviklingen for de seks OECD-lande, hvor den offentlige lønsum udgør den største andel 

af BNP i 2009. 
Kilde: OECD. 
 
 
4.4 Priser 
Forbrugerprisinflationen har haft en stigende tendens gennem året og er senest øget 
til omkring 2½ pct. de seneste to måneder, jf. figur 4.23a. Det er højere end skønnet i 
augustvurderingen. Vareinflationen har bidraget kraftigst til den seneste stigning, 
men også tjenesteinflationen er øget lidt.  
 

Figur 4.23a  Figur 4.23b  
Forbrugerpris-, vare- og  tjenesteinflation Forbruger- og nettoprisindeks 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Faldet i forbrugerinflationen fra maj til juni på ½ pct.-point og den efterfølgende 
stigning fra juni til juli i år afspejler prisudviklingen sidste år, da forbrugerprisindekset 
omtrent var uændret i denne periode i år, jf. figur 4.23b. Den øgede inflation på ¼ 
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pct.-point fra august til september skyldes derimod højere priser i indeværende år, 
herunder primært på beklædning. 
 
Prisen på råolie (i danske kroner) har været svagt faldende de seneste fire måneder 
efter en kraftig stigning først på året, jf. figur 4.24a. Olieprisen har et betydeligt gen-
nemslag på forbrugerprisen på brændstof, mens gennemslaget på brændsel mv. er 
mindre, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2010.  
 
Kerneinflationen, som er et mål for den underliggende inflation, har ligget i under-
kanten af 2 pct. de seneste tre måneder, hvilket er ca. ½ pct.-point højere end de 
foregående tre måneder jf. figur 4.24b. Siden 2008 er kerneinflationen reduceret en 
del, herunder som følge af et mindre kapacitetspres. 
 

Figur 4.24a  Figur 4.24b  
Forbrugerpriser på brændsel mv. og 
brændstof samt nettopris på råolie 
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Anm.: Kerneinflationen findes ved at rense forbrugerprisinflationen for energi og uforarbejdede fødevarer. Der 

renses for uforarbejdede fødevarer for at bevare eventuelle prisstigninger på forarbejdede fødevarer, hvor 
der kan indgå bidrag fra fx øgede løn- og produktionsomkostninger. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Engrosprisindekset (prisindeks for indenlandsk vareforsyning) har været stigende 
siden begyndelsen af sidste år, jf. figur 4.25a. De seneste fem måneder skyldes det 
primært højere priser på indenlandske engrosvarer, mens prisen på importerede en-
grosvarer har været omtrent konstant. Det afspejler, at kronekursen er styrket siden 
foråret, jf. figur 4.25b. Omvendt skete der i foråret en væsentlig svækkelse af krone-
kursen, som medvirkede til at trække prisen på importerede engrosvarer – og dermed 
de samlede engrospriser – i vejret. 
 
I oktober var inflationen i Danmark ½ pct.-point højere end i euroområdet, jf. figur 
4.26a. Inflationen i euroområdet er steget godt ¼ pct.-point siden august til 1,9 pct. i 
oktober, mens den danske inflation i samme periode – målt ved det EU-
harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) – er steget knap 0,1 pct.-point til 2,4 pct. 
i oktober.  
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Figur 4.25a  Figur 4.25b 
Priser på indenlandsk vareforsyning  
(engrospriser) 

Effektivt kronekursindeks og importerede 
engrosvarer 

90

95

100

105

110

115

05 06 07 08 09 10
-15

-10

-5

0

5

10

15

Prisindeks Årsstigningstakt (h.akse)

Pct.Indeks jan. 2009=100

 

 

90

95

100

105

110

115

05 06 07 08 09 10
90

95

100

105

110

115

Kronekurs Importerede engrosvarer

Indeks jan. 2009=100 Indeks jan. 2009=100

 
 
Anm.:  Prisindekset for indenlandsk vareforsyning måler prisudviklingen i første omsætningsled ekskl. afgifter. 

Indekset måler prisudviklingen for danske varer til hjemmemarkedet målt ved producenternes salgspriser 
samt importprisudviklingen målt ved importørens købspris. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Det højere inflationsniveau i Danmark skyldes tjenesteinflationen, som i høj grad 
afspejler udviklingen i lønomkostningerne. I oktober var tjenesteinflationen knap 1¼ 
pct.-point højere i Danmark end i euroområdet, jf. figur 4.26b. Tjenesteinflationen var 
højere på alle undergrupper i Danmark bortset fra tjenesteydelser relateret til trans-
port og kommunikation. Vareinflationen var derimod 0,1 pct.-point lavere i Dan-
mark end i euroområdet i oktober.  
 

Figur 4.26a  Figur 4.26b  
Inflation og kerneinflation i Danmark og 
euroområdet (HICP)  
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Kilde:  Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 

 
Kerneinflationen og den samlede inflation har været højere i Danmark end i euroom-
rådet siden henholdsvis starten og midten af 2008.  
 
Inflationsudsigterne 
Forbrugerprisinflationen ventes at falde ind i 2011 og – med lidt udsving – at ligge 
omkring 1¾ pct. i prognoseperioden, jf. figur 4.27a. Et mindre inflationsbidrag fra 



Kapitel 4. Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

 

164 Økonomisk Redegørelse · December 2010 

blandt andet energi og øvrige varer medvirker til en aftagende inflation i det kom-
mende halve år, mens et øget inflationsbidrag fra fødevarer er med til at løfte inflati-
onen fra midten af 2011 til midten af 2012, jf. figur 4.27b. Et fortsat lavt kapacitets-
pres medvirker til at holde inflationen nede, herunder som følge af fald i enhedsløn-
omkostningerne. 
 

Figur 4.27a Figur 4.27b  
Forbrugerprisinflation  
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Nettoprisindekset svarer til forbrugerprisindekset fratrukket bidrag fra afgifter. 
Skønnet for stigningen i nettoprisinflationen er i forhold til Økonomisk Redegørelse, 
august 2010 opjusteret 0,2 pct.-point til 1,9 pct. i 2010 som følge af allerede sted-
fundne prisstigninger, mens skønnet for 2011 er uændret på 1,6 pct. Nettoprisinflati-
onen skønnes ligeledes til 1,6 pct. i 2012. 
 
Skønnet for forbrugerprisinflationen er opjusteret 0,1 pct.-point til 2,3 pct. i 2010 og 
er uændret på 1,7 pct. i 2011, jf. tabel 4.9. Opjusteringen i 2010 skyldes – som for 
nettoprisinflationen – allerede stedfundne prisstigninger. Faldet i forbrugerprisinfla-
tionen på godt ½ pct.-point fra 2010 til 2011 afspejler blandt andet forventningen 
om en lavere prisudvikling på tjenesteydelser og nydelsesmidler, herunder som følge 
af et lavere afgiftsbidrag. Skønnet for forbrugerprisinflationen er 1,7 pct. i 2012. 
 
Den danske HICP-inflation skønnes til 2,0 pct. i 2010, hvilket omtrent er på linje 
med ECB’s mellemfristede inflationsmålsætning på under, men tæt på 2 pct. Det er 
højere end euroområdets inflation, som skønnes til 1½ pct. i 2010 ifølge EU-
Kommissionens efterårsprognose. Forskellen skal blandt andet ses i lyset af afgifts-
stigningerne i Danmark i forbindelse med skattereformen. I 2011 og 2012 ventes den 
danske HICP-inflation omtrent at være på niveau med inflationen i euroområdet. 
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Tabel 4.9 
Prisudvikling og forklarende faktorer 

 
  2009 2010 2011 2012 

   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 
 Stigning i pct.       
 Forbrugerprisindeks ekskl. energi 1,9 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 
 Forbrugerprisindeks (HICP) 1,1 1,9 2,0 1,6 1,8 1,5 
 Forbrugerprisindeks 1,3 2,2 2,3 1,7 1,7 1,7 
 Afgifter, bidrag -0,8 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 
 Nettoprisindeks 2,1 1,7 1,9 1,6 1,6 1,6 
        
 Vækstbidrag til nettopriser, 

pct.-point       
 Fødevarer 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 
 Energi -0,4 0,7 0,7 0,2 0,2 0,1 
 Bolig 1,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
 Importvarer, ekskl. energi -0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 
 Underliggende inflation 1,9 0,2 0,2 0,5 0,3 0,6 
  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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5. Offentlige finanser og finanspolitik 

Underskuddet på de offentlige finanser er opgjort til 2,8 pct. af BNP i 2009. I lyset af den økono-
miske politik og vurderingen af dansk økonomi skønnes et underskud på 3,6 pct. af BNP i 2010 
og 4,7 pct. af BNP i 2011. Med udgangspunkt i genopretningsaftalen og det forventede konjunk-
turforløb skønnes det offentlige underskud til 3,4 pct. af BNP i 2012. Udviklingen i de offentlige 
finanser skal ses i sammenhæng med det økonomiske tilbageslag og de store finanspolitiske lempelser 
i 2009 og 2010 samt genopretningen af de offentlige finanser fra 2011.   
 
Underskuddet på den strukturelle saldo (som er korrigeret for konjunkturernes bidrag og andre 
midlertidige forhold) skønnes til 1,9 pct. af BNP i 2010. Konsolideringen af de offentlige finanser 
skønnes at indebære en styrkelse af den strukturelle saldo til et underskud på 1,3 pct. af BNP i 
2011 og 0,8 pct. af BNP i 2012. Samlet set styrkes den strukturelle saldo således med ca. 1 pct. 
af BNP fra 2010 til 2012, svarende til 2/3 af det samlede krav i EU-henstillingen om en forbed-
ring af struktursaldoen på 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013. 
 
Finanspolitikken i 2009-2011 skønnes at være omtrent neutral for efterspørgselsvæksten i 2011, 
selv om den planlagte finanspolitik i 2011 isoleret set har en aktivitetsvirkning, som skønnes til 
-0,3 pct. af BNP. Det skal ses i lyset af, at lempelserne i 2009 og især i 2010 også har forsinkede 
positive virkninger på efterspørgslen i 2011. Finanspolitikken i 2011 skal også ses i sammenhæng 
med de lave renter i Danmark. Samlet skønnes det, at faldet i renteniveauet fra og med 2009 med-
fører en aktivitetsvækst i 2011 svarende til 1½ pct. af BNP. Finanseffekten i 2012 skønnes til 
-0,5 pct. af BNP afledt af især tilpasningen nedad i de offentlige investeringer, en forholdsvis beske-
den vækst i det offentlige forbrug samt indtægtsstramninger i genopretningsaftalen. I 2012 ventes 
rentestigninger også at dæmpe den økonomiske aktivitet, om end renteniveauet fortsat er lavt. 
 
Det offentlige udgiftstryk skønnes at stige fra 51 pct. af BNP i 2008 til 57¼ pct. af BNP i 
2010. Stigningen skal blandt andet ses i sammenhæng med de finanspolitiske lempelser, herunder 
høj vækst i det offentlige forbrug samt konjunkturafledte merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge og 
kontanthjælp mv. Hertil kommer et kraftigt fald i BNP i 2009. I lyset af konsolideringstiltagene, 
herunder at de offentlige udgifter holdes i ro, reduceres det offentlige udgiftstryk til 55¾ pct. af BNP 
i 2012. De offentlige indtægter ventes at falde fra 54¼ pct. af BNP i 2008 til ca. 52 pct. af BNP 
i 2011, blandt andet som følge af nedsættelsen af personbeskatningen i forårspakke 2.0. I lyset af 
genopretningsaftalen mv. stiger de offentlige indtægter til ca. 52¼ pct. af BNP i 2012. 
 
Den offentlige ØMU-gæld udgjorde knap 27½ pct. af BNP ved udgangen af 2007 og ventes øget 
til 47 pct. af BNP i 2012. Den offentlige nettogæld, der inddrager både aktiver og passiver, er 
vendt fra et finansielt nettotilgodehavende på ca. 6¾ pct. af BNP i 2008 til en forventet nettogæld 
på ca. 7¼ pct. af BNP ved udgangen af 2012. Statens samlede finansieringsbehov forventes at 
være 206 mia. kr. i 2010 og 153 mia. kr. i 2011. Det er samlet set en forbedring på 2 mia. kr. i 
2010 og 28 mia. kr. i 2011 siden august.  
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5.1 Den offentlige saldo  
På baggrund af den økonomiske politik og vurderingen af dansk økonomi skønnes 
det offentlige underskud til 62½ mia. kr. i 2010 og 84 mia. kr. i 2011, jf. tabel 5.1. Det 
svarer til 3,6 pct. af BNP i 2010 og 4,7 pct. af BNP i 2011. I 2009 er underskuddet 
opgjort til 2,8 pct. af BNP.  
 
Skønnet for de offentlige finanser i 2010 tager udgangspunkt i finansloven for 2010, 
de ministerielle rammeredegørelser for statens udgifter i 2010, de kommunale og 
regionale budgetter for 2010, de kvartalsvise offentlige finanser fra Danmarks Stati-
stik samt oplysninger fra Danske Regioner og KL.  
 
I 2011 er skønnet for de offentlige finanser baseret på kommune- og regionsbudget-
terne for 2011 samt finansloven for 2011, herunder genopretningsaftalen, som ved-
rører årene 2011 til 2013.  Med udgangspunkt i konjunkturforventningerne og ele-
menterne i aftalen skønnes det offentlige underskud til 62½ mia. kr. svarende til 3,4 
pct. af BNP i 2012.   
 

Tabel 5.1 
Oversigt over offentlige finanser  

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  
 Mia. kr.        
 Offentlig saldo 81,4 56,9 -46,5 -62,6 -83,9 -62,5  
 
 Pct. af BNP       

 

 Offentlig saldo 4,8 3,3 -2,8 -3,6 -4,7 -3,4  
 Udgifter i alt 50,0 51,0 57,2 57,3 56,6 55,7  
  - nettorenteudgifter 0,5 0,1 0,3 0,7 0,5 0,7  
 Indtægter 54,8 54,2 54,3 53,7 51,9 52,4  
 - skatter 49,1 48,2 48,2 48,1 46,4 47,0  
 - andre indtægter 5,7 6,0 6,1 5,6 5,6 5,3  
         
 Strukturel offentlig saldo 2,2 2,4 -0,4 -1,9 -1,3 -0,8  
  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Den offentlige saldo ventes forværret fra et overskud på 3,3 pct. af BNP i 2008 til et 
underskud på 3,6 pct. af BNP i 2010, hvilket svarer til en svækkelse af de offentlige 
finanser på ca. 7 pct. af BNP eller knap 120 mia. kr.  
 
Knap halvdelen af svækkelsen af den offentlige saldo fra 2008 til 2010 afspejler di-
skretionære finanspolitiske lempelser (målt ved de direkte provenuvirkninger i fi-
nanseffektberegningen), herunder indkomstskattenedsættelserne i forårspakke 2.0 
samt vækst i de offentlige investeringer og det offentlige forbrug. Dertil kommer en 
konjunkturbetinget svækkelse af den offentlige saldo, som afspejler de automatiske 
stabilisatorer. I modsat retning trækker, at provenuet fra pensionsafkastskatten ven-
tes at stige med ca. 33½ mia. kr. fra 2008 til 2010 svarende til knap 2 pct. af BNP, jf. 
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tabel 5.2. Det afspejler navnlig, at afkastet på pensionsformuerne var lavt i 2008 
blandt andet i lyset af finanskrisen, mens afkastet omvendt ventes at være meget 
højt i 2010. 
 

Tabel 5.2 
Ændringer i den offentlige saldo, 2008-2010 og 2010-2012 

  2008-2010 2010-2012  

 Pct.-point af BNP    
 Ændring af den offentlige saldo, i alt -6,9 0,2  
 Heraf som følge af ændringer i:    
  - Nordsø-indtægter -0,7 -0,4  
  - Selskabsskatter, ikke kulbrinteskattepligtige -0,1 0,4  
  - Pensionsafkastskat 1,9 -1,6  
  - Arbejdsmarkedsbidrag  0,0 -0,1  
  - Personskatter mv.  -1,2 0,3  
  - Moms -0,2 0,0  
  - Registreringsafgift -0,3 0,1  
  - Øvrige skatter og afgifter 0,4 -0,1  
  - Offentligt forbrug -2,9 1,0  
  - Offentlige investeringer -0,2 0,1  
  - Indkomstoverførsler -2,4 0,3  
  - Nettorenteudgifter og udbytter -0,6 0,0  
  - Subsidier -0,4 0,1  
  - Andre udgifts- og indtægtsposter  -0,1 0,1  
  

Anm.:  Negative tal angiver saldoforværringer, mens positive tal viser saldoforbedringer. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Blandt andet som følge af store aktiekursstigninger og rentefald gennem 2010 ventes 
således et betydeligt provenu fra pensionsafkastbeskatningen i år på omkring 42 mia. 
kr. Det er mere end dobbelt så meget som et anslået ”normalafkast”, og væsentligt 
mere – ca. 14 mia. kr. – end ventet i august. Opjusteringen af provenuskønnet fra 
pensionsafkastskatten er den primære årsag til, at skønnet for det offentlige under-
skud er justeret ned med 17½ mia. kr. i 2010 – fra 4,6 til 3,6 pct. af BNP. I både 
2011 og 2012 ventes betydelig lavere indtægter fra pensionsafkastbeskatning, og 
pensionsafkastprovenuet ventes således at udgøre ca. 3,5 mia. kr. i 2011 og 16 mia. 
kr. i 2012, jf. afsnit 5.4. 
 
I 2011 er underskuddet opjusteret med 5¼ mia. kr. i forhold til august, hvilket blandt 
andet skal ses i sammenhæng med en opjustering af investeringerne med 3¾ mia. kr. 
og en nedjustering af personskatterne med 2¼ mia. kr.  
 
Det offentlige underskud ventes reduceret med 0,2 pct.-point fra 3,6 pct. af BNP i 
2010 til 3,4 pct. af BNP i 2012 på trods af en reduktion i provenuet fra pensionsaf-
kastskatten på 1½ pct. af BNP.  
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Forbedringen af saldoen fra 2010 til 2012 skal ses i sammenhæng med en forbedring 
af den strukturelle saldo på ca. 1 pct. af BNP, der blandt andet afspejler et forudsat 
fald i de offentlige investeringer i 2012 og afdæmpet vækst i det offentlige forbrug. 
Dertil kommer blandt andet tiltag i genopretningsaftalen i form af suspension af 
§20-reguleringen af beløbsgrænser for skatter mv., indførelse af loft over fradrag til 
faglige kontingenter for lønmodtagere samt en forlængelse af arbejdsgiverperioden 
for sygedagpenge og nedsættelsen af børnefamilieydelsen. Derudover bidrager fi-
nansieringselementerne fra højere afgifter mv. i forårspakke 2.0 til at styrke de of-
fentlige finanser i 2011 og 2012.  
 
 
5.2 Den offentlige gæld  
Der sondres normalt mellem tre gældsbegreber, nemlig ØMU-gælden, statsgælden 
og den offentlige nettogæld. De forskellige gældsbegreber afviger fra hinanden med 
hensyn til opgørelsesmetoder og afgrænsningen af den offentlige sektor.  
 
ØMU-gælden – der dækker stat, kommuner, amter/regioner samt sociale kasser og 
fonde – bruges i forbindelse med EU’s konvergenskriterier, der indebærer, at gæl-
dens andel af BNP ikke må overstige 60 pct. Danmark overholder dette mål i 2012, 
hvor ØMU-gælden skønnes til ca. 47 pct. af BNP. 
 
Statsgælden omfatter udelukkende statens gæld og dermed ikke gælden i de øvrige 
offentlige delsektorer. Statens gældsforvaltning varetages af Danmarks National-
bank. 
 
ØMU-gælden (og statsgælden) er såkaldte bruttogældsstørrelser, der primært omfat-
ter passivsiden. Nettogælden inddrager derimod både aktiver og passiver. Nettogælden 
i stat, kommuner og regioner er udgangspunktet for beregningerne af de offentlige 
finansers langsigtede holdbarhed. For en nærmere gennemgang af de forskellige 
gældsbegreber henvises til boks 5.1 i Økonomisk Redegørelse, december 2004. 
 
ØMU-gælden øges fra knap 27½ pct. af BNP ved udgangen af 2007 til ca. 47 pct. i 
2012 svarende til en stigning på ca. 20 pct.-point, jf. tabel 5.3. Stigningen i ØMU-
gælden fra udgangen af 2008 til 2012 er primært afledt af underskuddene på de of-
fentlige finanser, hvorimod stigningen fra udgangen af 2007 til 2008, hvor der var 
stort overskud på de offentlige finanser, især afspejler, at staten optog et stort 30-
årigt lån, hvor provenuet blev placeret på statens konto i Danmarks Nationalbank. 
Dette indestående er et statsligt aktiv, som ikke indgår i ØMU-gælden. Tilsvarende 
har Den Sociale Pensionsfonds (DSPs) – der er en statslig fond – omlagt aktiver fra 
statsobligationer til realkreditobligationer. Det medfører teknisk set en stigning i 
ØMU-gælden, fordi fondens beholdning af statsobligationer fratrækkes i ØMU-
gælden, mens det ikke er tilfældet for de realkreditobligationer, som den statsejede 
fond ligger inde med.  
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Tabel 5.3 
Oversigt over den offentlige gæld, ultimo året 

 
  2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Pct. af BNP         
 Offentlig nettogæld1) 20,1 -3,8 -6,7 -4,5 -0,7 4,0 7,3  
 ØMU-gæld 49,6 27,3 34,1 41,5 43,3 43,8 47,0  
          
 Mia. kr.         
 Offentlig nettogæld1) 268,0 -63,6 -115,9 -74,6 -12,0 72,0 134,5  
 ØMU-gæld 661,9 462,8 593,8 688,1 752,8 785,3 868,3  
  

1) Beregningsteknisk fremskrevet på baggrund af udviklingen i de offentlige finanser, dvs. inkl. arbejds-
løshedskasser 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. 6¾ pct. af BNP, jf. tabel 5.3. På baggrund af de skønnede offentlige underskud 
(på nationalregnskabsform) forventes nettotilgodehavendet at være vendt til netto-
gæld på ca. 7¼  pct. af BNP ved udgangen af 2012.  
 
Skønnet for nettogælden i 2010 til 2012 er usikkert, idet udviklingen i nettogælden 
udover den offentlige saldo også afhænger af mulige kursreguleringer på offentlige 
aktiver og passiver. Den offentlige nettogæld opgøres således til markedsværdi. Stig-
ninger i nettogælden over tid svarer således til det offentlige underskud (nettofor-
dringserhvervelsen i nationalregnskabet) plus værdireguleringer af aktiver og passiver. 
Nettogælden i stat, kommuner og regioner angiver de samlede finansielle nettofor-
dringer (eller passiver) over for andre sektorer.  
 
Nettorenteudgifterne skønnes at stige i takt med voksende nettogæld fra 1,5 mia. kr. 
i 2008 til 12,5 mia. kr. i 2012 svarende til en stigning på 0,6 pct.-point af BNP, jf. figur 
5.1a. De gennemsnitlige (implicitte) rentesatser for de offentlige aktiver stiger margi-
nalt, mens de falder svagt for passiverne, jf. figur 5.1b. Det skyldes blandt andet, en 
højere forrentning af statens konto i Danmarks Nationalbank og en opjustering af 
overskuddet i Danmarks Nationalbank, samtidig med at lån, der tidligere er optaget 
til højere renter, udløber og refinansieres til lavere renter.  
 



 

 

Kapitel 5. Offentlige finanser og finanspolitik  

172 Økonomisk Redegørelse · December 2010 

Figur 5.1a  Figur 5.1b  
Offentlig nettogæld og nettorenteudgifter Implicitte renter af offentlige aktiver og 
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Anm.:  De implicitte renter i figur 5.1b er opgjort på nationalregnskabsbasis. Renteindtægterne er opgjort ekskl. 

overskuddet i Danmarks Nationalbank og provenuet fra Nordsøen.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Finansieringsbehovet indføres som et nyt begreb og erstatter det tidligere ”lånebe-
hov” i Budgetoversigt 3 og Økonomisk Redegørelse, december 2010. Forskellen mellem de 
to begreber er, at bevægelser på statens konto ikke påvirker finansieringsbehovet, 
mens de påvirker lånebehovet. Derved opnås en mere klar sondring mellem, hvad 
der skal finansieres, og hvordan det finansieres. 
 
Finansieringsbehovet svarer til nettofinansieringsbehovet (der navnlig afhænger af 
underskuddet på statens finanser) plus afdrag på kort og lang gæld. 
 
Finansieringsbehovet kan dækkes (finansieres) ved at optage lån eller ved at trække 
på statens indestående i Nationalbanken. 
 
Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles i de halvårlige meddelel-
ser, Statsgældspolitikken, der offentliggøres af Danmarks Nationalbank i juni og 
december. Meddelelserne kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside. 
 
Det samlede indenlandske og udenlandske finansieringsbehov forventes at være 206 
mia. kr. i 2010, jf. Budgetoversigt 3, december 2010. Heraf udgør det inden- og uden-
landske finansieringsbehov henholdsvis 166 mia. kr. og 40 mia. kr. Samlet set svarer 
det til en nedjustering af det samlede finansieringsbehov på 2 mia. kr. i forhold til 
augustredegørelsen, som primært er afledt af et lavere udenlandsk nettofinansierings-
behov.  
 
Det samlede indenlandske og udenlandske finansieringsbehov for 2011 skønnes til 
153 mia. kr., jf. Budgetoversigt 3, december 2010. Heraf udgør det inden- og udenland-
ske finansieringsbehov henholdsvis 115 mia. kr. og 37 mia. kr. Samlet set svarer det 
til en nedjustering af finansieringsbehovet på ca. 28 mia. kr. i forhold til augustrede-
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gørelsen. Det kan primært henføres til en forbedring af DAU underskuddet på ca. 18 
mia. samt færre afdrag på statsgælden.  
 
 
5.3 De offentlige udgifter  
Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes at stige fra 51 pct. af BNP i 2008 til 57¼ 
pct. af BNP i 2010, jf. tabel 5.4. Stigningen i udgiftstrykket på ca. 6¼ pct.-point fra 
2008 til 2010 kan navnlig henføres til en stigning i de primære udgifter, herunder høj 
vækst i det offentlige forbrug samt konjunkturafledte merudgifter til arbejdsløsheds-
dagpenge og kontanthjælp mv. Det forøgede udgiftstryk skal dog også ses i lyset af 
det kraftige fald i BNP i perioden. Målt i forhold til konjunkturrenset BNP stiger de 
primære udgifter med knap 3 pct.-point fra 2008 til 2010. 
 
Det offentlige forbrug skønnes at stige med knap 3 pct.-point fra 26¾ pct. af BNP i 
2008 til 29½ pct. af BNP i 2010. Målt i forhold til konjunkturrenset BNP forventes 
forbrugstrykket også at stige med 1¼ pct.-point fra 27½ pct. i 2008 til 28¾ pct. i 
2010. Den skønnede stigning skal især ses i sammenhæng med en høj realvækst i det 
offentlige forbrug på godt 3 pct. i 2009. Dertil kommer en høj nominel vækst særligt 
i 2009 afledt af en høj offentlig lønstigningstakt ifølge de offentlige overenskomstaf-
taler.  
 

Tabel 5.4  
De offentlige udgifters sammensætning  

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Pct. af BNP        
 Offentlige udgifter (udgiftstryk)1) 50,0 51,0 57,2 57,3 56,6 55,7  
 Primære udgifter 47,9 49,1 54,9 55,1 54,5 53,5  
 - offentligt forbrug 26,0 26,7 30,0 29,6 28,9 28,6  
 - offentlige investeringer2) 1,9 1,9 2,1 2,2 2,3 2,1  
 - indkomstoverførsler 15,2 15,1 17,1 17,5 17,5 17,2  
 - subsidier 2,2 2,2 2,6 2,6 2,6 2,5  
 - øvrige primære udgifter 2,7 3,2 3,1 3,3 3,1 3,1  
 Renteudgifter  2,0 1,8 2,3 2,2 2,1 2,2  
 Memopost        
 Offentligt forbrug  

(andel af konjunkturrenset BNP)  27,0 27,6 28,6 28,8 28,2 27,9 
 

  
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, maskiner mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
I 2010 er skønnet for det offentlige forbrug opjusteret med godt 5 mia. kr.  i forhold 
til augustvurderingen, således at realvæksten skønnes til 1 pct. i 2010. Opjusteringen 
skal ses i sammenhæng med en opjustering af den offentlige beskæftigelse og under-
støttes af tal fra Danske Regioner og tilkendegivelser fra KL samt nationalregnskabet 
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for første halvår 2010, jf. Budgetoversigt 3, december 2010. Samtidig forventes der yder-
ligere merudgifter til aktivering af ledige i 2010. Skønnet for det samlede offentlige 
forbrug i 2010 ligger lavere end de foreløbige nationalregnskabstal for årets første 3 
kvartaler, jf. boks 5.1. 
 

Boks 5.1 
Det offentlige forbrug i 2010 

 
Efter fastlæggelsen af skønnet for realvæksten i det offentlige forbrug på 1 pct. i 2010 har Danmarks 
Statistik offentliggjort de første foreløbige nationalregnskabstal for 3. kvartal 2010, der viser en vis 
opbremsning i den offentlige forbrugsvækst i forhold til den markante vækst i første halvår. Det er i 
tråd med det skønnede forløb, om end den opgjorte realvækst er højere end skønnet. Nationalregn-
skabet for 1.-3. kvartal 2010 indikerer således en realvækst i det offentlige forbrug på i størrelsesor-
denen 1¾ pct. i 2010 under forudsætning af et uændret forbrug fra 3. til 4. kvartal.  
 
Det offentlige forbrug omfatter primært lønudgifter til de offentlige ansatte og udgifter til køb af 
varer og tjenester. Den offentlige beskæftigelse ifølge nationalregnskabet i årets første 3 kvartaler 
ligger på linje med det skønnede, og den forholdsvis høje vækst i det offentlige forbrug i 1.-3. kvartal 
ifølge nationalregnskabet afspejler derfor en markant vækst i nettovarekøbet. Samtidig peger andre 
oplysninger imidlertid på et vigende varekøb i 2010, idet momsrefusionsordningen for kommuner og 
regioner udviser et betydeligt mindre træk i 2010 baseret på refusionerne i årets første 8 måneder.  
 
Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regio-
ner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med 
køb af varer og tjenesteydelser. Trækket på momsrefusionsordningen er således en indikator for 
udviklingen i kommunernes og regionernes varekøb og investeringer. 
 
Ifølge rammeredegørelse II for 2010 forventes trækket på momsrefusionsordningen at blive 2¾ mia. 
kr. mindre end budgetteret på finansloven for 2010. Det svarer til mindreudgifter til varekøb og 
investeringer på i størrelsesordenen 10¾ mia. kr. i 2010. Med afsæt heri er de offentlige investeringer 
nedjusteret med 5½ mia. kr. i 2010. Mindretrækket på momsrefusionsordningen er dog væsentligt 
større end nedjusteringen af de offentlige investeringer kan begrunde. 
 
Det er uklart, hvorfor nationalregnskabet og trækket på momsrefusionsordningen viser forskellige 
tendenser for varekøbet. Der foreligger ikke oplysninger om, at de kommunale og regionale refusi-
onsanmeldelser skulle være forsinkede eller ligge for lavt i årets første 8 måneder. Og der foreligger 
heller ikke oplysninger om, at de foreløbige offentlige regnskabstal, der indgår i nationalregnskabet, 
skulle være for høje eller behæftet med større usikkerhed end normalt. 
 

 
Fra 2010 til 2012 forventes det offentlige udgiftstryk reduceret fra 57¼ pct. af BNP 
til 55¾ pct. af BNP, hvilket skal ses i sammenhæng med den finanspolitiske konsoli-
dering, herunder forløbet i det offentlige forbrug. For at understøtte at det offentlige 
forbrug udvikler sig efter planen, er der i forbindelse med genopretningsaftalen gen-
nemført en justering af aftalesystemet for kommunernes økonomi, som har fuld 
virkning fra 2011. Med aftalen forhøjes det såkaldte betingede bloktilskud fra 1 mia. 
kr. til 3 mia. kr., og det ændres samtidig til både at være betinget af aftaleoverholdelse 
ved budgetlægningen og efterfølgende budgetoverholdelse. Derudover styrkes det 
individuelle element i den nuværende skattesanktionsmekanisme, og der gennemfø-
res initiativer til generelt at styrke budgetopfølgningen, herunder udarbejdelse af 
halvårsregnskaber. I forbindelse med finanslovaftalen for 2011 blev det yderligere 
besluttet at justere det betingede bloktilskud således, at en eventuel modregning i 



 

 

 Kapitel 5. Offentlige finanser og finanspolitik

 Økonomisk Redegørelse · December 2010 175

tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftale rammer for 
2011, foretages 60 pct. individuelt og 40 pct. kollektivt, jf. boks 1.3 i kapitel 1. 
 
Indkomstoverførslerne medfører isoleret set en stigning i det offentlige udgiftstryk 
på 2½ pct.-point fra 2008 til 2010. Stigningen er blandt andet en følge af de svagere 
konjunkturer, herunder stigende udgifter til dagpenge mv. og faldet i BNP. Derud-
over skal stigningen blandt andet ses i lyset af demografisk betingede merudgifter til 
folkepension. Dertil kommer virkningen af de usædvanligt høje satsreguleringer på 
3,1 pct. i 2009 og 3,7 pct. i 2010.  
 
Fra 2010 til 2012 forventes indkomstoverførslernes andel af BNP reduceret. Det skal 
blandt andet ses i sammenhæng med moderat vækst i produktionen, som samtidig er 
tilstrækkelig til at dæmpe ledigheden og dermed udgifterne til blandt andet dagpenge 
og aktivering. Hertil kommer diskretionære beslutninger blandt andet i forbindelse 
med genopretningsaftalen, som indebærer en reduktion af udgifterne til børnefami-
lieydelsen og visse andre indkomstoverførsler samt en forlængelse af arbejdsgiverpe-
rioden for sygedagpenge.  
 
De offentlige investeringer i pct. af BNP skønnes at stige med ½ pct.-point fra 2008 
til 2011 blandt andet som følge af igangsættelse og fremrykning af en række offentli-
ge investeringer som led i understøttelse af beskæftigelsen under konjunkturtilbage-
slaget. I forhold til augustvurderingen er de offentlige investeringer nedjusteret med 
5½ mia. kr. i 2010 og opjusteret med knap 3¾ mia. kr. i 2011 blandt andet i lyset af 
forventede udskydelser fra 2010 til 2011.  
 
Fra 2011 til 2012 reduceres de offentliges investeringers andel af BNP fra 2¼ pct. til 
2 pct., idet der som led i genopretningen af den offentlige økonomi er planlagt en 
gradvis tilpasning i investeringerne til det forudsatte investeringsniveau i 2013 i Dan-
marks Konvergensprogram 2009, som udgør knap 2 pct. af BNP, jf. også Budgetover-
sigt 3, december 2010.  
 
En omlægning af pensionsafkastskatten indebærer, at pensionsinstitutternes negative 
skat opgjort ultimo 2009 på ca. 4 mia. kr. overføres til kontohaverne i pensionsinsti-
tutterne i 2010, hvilket registreres som en kapitaloverførsel til husholdninger i natio-
nalregnskabet. Dermed øges de øvrige primære udgifter med ca. 0,2 pct. af BNP i 
2010.  
 
Subsidierne som andel af BNP øges med ca. 0,4 pct.-point fra 2008 til 2010. Det skal 
blandt andet ses i sammenhæng med højere udgifter til aktiverede kontanthjælps-
modtagere i virksomhedspraktik og aktivering med løntilskud.  
  
 
5.4 De offentlige indtægter 
Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks seneste opgørelse af skatteindtægterne 
udgør skattetrykket 48,2 pct. af BNP i 2009. Skattetrykket skønnes at falde med 0,1 
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pct.-point i 2010 og yderligere med 1,8 pct.-point i 2011. Udviklingen i skattetrykket 
over årene er især påvirket af, at provenuet fra pensionsafkastskatten stiger med 1,9 
pct.-point i 2010, hvor provenuet også historisk set er meget højt. I 2011 udgør pro-
venuet fra pensionsafkastskatten kun 0,2 pct. af BNP svarende til et fald på 2,2 pct.-
point. Korrigeret for udsving i pensionsafkastskatteprovenuet falder skattetrykket 
således betydeligt i 2010, blandt andet som følge af skattereduktionen i forårspakke 
2.0, som finansieres i de efterfølgende år. I 2012 skønnes skattetrykket at stige med 
0,6 pct.-point, således at skattetrykket ventes at udgøre 47,0 pct. af BNP, jf. tabel 5.5.  
 

Tabel 5.5  
De offentlige indtægters sammensætning  

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Pct. af BNP        
 Offentlige indtægter 54,8 54,2 54,3 53,7 51,9 52,4 
 Skattetryk 49,1 48,2 48,2 48,1 46,4 47,0 
 - personskatter mv.1) 21,5 21,4 22,4 20,2 20,6 20,6 
 - arbejdsmarkedsbidrag 4,5 4,6 4,8 4,6 4,6 4,5 
 - selskabsskatter 3,8 3,3 2,5 2,7 2,8 3,0 
 - pensionsafkastbeskatning 0,3 0,5 0,5 2,4 0,2 0,9 
 - moms 10,4 10,1 10,2 9,9 9,9 9,9 
 - afgifter og indirekte skatter 7,6 7,2 6,9 7,2 7,2 7,1 
 - øvrige skatter2) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 Renteindtægter3) 1,7 1,9 2,1 1,6 1,7 1,6 
 Øvrige indtægter4) 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9 3,7 
 Memopost        
 Nordsø-indtægter5) 1,7 2,1 1,1 1,4 1,2 1,1 
  

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 kapital-

overførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt imputerede (beregnede) indtægter i form af 
bruttorestindkomst og bidrag til tjenestemandspensioner. Endvidere indgår statens indtægter fra over-
skudsdeling og statsdeltagelse i forbindelse med olie- og gasindvinding i Nordsøen. 

5) De samlede Nordsø-indtægter udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, olierør-
ledningsafgift og overskudsdeling. Nordsø-indtægterne indgår i selskabsskat, afgifter og indirekte skat-
ter samt øvrige indtægter. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Stigningen i skattetrykket fra 2011 til 2012 skal blandt andet ses i lyset af genopret-
ningsaftalen samt stigende indtægter i pensionsafkastskat. 
 
Udviklingen i skattetrykket er normalt ikke et velegnet mål for den økonomiske poli-
tiks bidrag til ændringer i skattebelastningen1. Det skyldes først og fremmest, at kon-
junkturudviklingen samt udsving i oliepriser, aktiekurser og renter mv. ofte vil med-
føre, at væksten i beskatningsgrundlaget for en række skatter og afgifter afviger fra 
væksten i BNP. Det kan føre til betydelige udsving i skattetrykket fra år til år, selv 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Provenuvirkninger af diskretionært besluttede ændringer i skatte- og afgiftsregler giver et mere retvisende billede. 



 

 

 Kapitel 5. Offentlige finanser og finanspolitik

 Økonomisk Redegørelse · December 2010 177

om skatteregler og dermed skattebelastningen er uændret. Det gælder ikke mindst i 
forhold til pensionsafkastskatten og (selskabs)skatterne fra olie- og gasindvindingen i 
Nordsøen, men fx også i forhold til registreringsafgift, moms og tinglysningsafgift. 
 
Udviklingen fra 2009 til 2010 er et godt eksempel. Det opgjorte skattetryk er således 
stort set uændret, selv om skatten sænkes i 2010. Det afspejler netop, at grundlaget 
for pensionsafkastskatten steg kraftigt, jf. tabel 5.6. Faldet i skattetrykket på 1,8 pct.-
point i 2011 afspejler til gengæld et kraftigt fald i indtægterne fra pensionsafkastskat-
ten. Aftale om genopretning af dansk økonomi og indfasning af finansieringselemen-
ter i forårspakke 2.0 trækker i modsat retning. I 2012 ventes en stigning i skattetryk-
ket på 0,6 pct.-point. Det skyldes hovedsageligt forventede merindtægter fra pensi-
onsafkastbeskatning og selskabsskatter. 
 

Tabel 5.6  
Ændring i skattetrykket  

 
  2008 2009 2010 2011 2012  

 Pct. af BNP       
 Skattetryk 48,2 48,2 48,1 46,4 47,0 
 Ændring i skattetryk -0,9 0,0 -0,1 -1,8 0,6 
            
 Heraf:           
 - personskatter mv. -0,1 1,0 -2,2 0,3 0,0 
 - arbejdsmarkedsbidrag 0,1 0,2 -0,2 -0,1 0,0 
 - selskabsskatter -0,5 -0,8 0,3 0,1 0,2 
 - pensionsafkastbeskatning 0,3 0,0 1,9 -2,2 0,7 
 - moms -0,3 0,0 -0,3 0,1 0,0 
 - afgifter og indirekte skatter -0,3 -0,4 0,3 0,1 -0,1 
 - øvrige skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

Kilde:  Egne beregninger. 
 

 

 
Samlet set medfører skattepolitikken en stigning i skatter og afgifter på omkring 21 
mia. kr. fra 2010 til 2013 fordelt med 8 mia. kr. i 2011, 5 mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 
2013. Af disse merindtægter følger 10 mia. kr. af genopretningsaftalen. Merprovenu-
et afspejler navnlig fastfrysningen af reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivnin-
gen.   
 
De øvrige diskretionære skattestigninger på godt 11 mia. kr. fra 2010 til 2013 vedrø-
rer hovedsagligt den gradvise indfasning af finansieringselementerne i forårspakke 
2.0 og serviceeftersyn af forårspakke 2.0. Indfasningen af finansieringselementerne 
indebærer en skattestigning på godt 2½ mia. kr. i såvel 2011 som 2012 og på 6 mia. 
kr. i 2013, hvor stigningen i merindtægterne blandt andet kan henføres til salg af 
CO2-kvoter. Forårspakke 2.0 er fuldt finansieret og skønnes at styrke den finanspoli-
tiske holdbarhed med 5½ mia. kr. blandt andet i kraft af større arbejdsudbud.   
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Personskatter  
Personskatternes bidrag til skattetrykket skønnes isoleret set at aftage med godt 0,8 
pct.-point fra 2008 til 2012, hvilket blandt andet skal ses i lyset af indkomstskattened-
sættelserne som følge af aftalerne om lavere skat på arbejde fra september 2007 og 
forårspakke 2.0 fra marts 2009. I modsat retning trækker genopretningsaftalen fra 
maj 2010, som indebærer, at personskatterne forøges med knap 0,4 pct. af BNP i 
2012.   
 
Fra 2010 indebærer forårspakke 2.0, at mellemskatten afskaffes, bundskatten nedsæt-
tes med 1½ pct.-point, og at topskattegrænsen forhøjes. Samtidig forhøjes pensions-
tillægget med 2.000 kr., og der indføres en indkomstafhængig kompensation for 
energiafgiftsforhøjelser mv. (grøn check). Indkomstskattenedsættelserne finansieres 
blandt andet med lavere værdi af fradrag, mindre skattebegunstigelse af visse perso-
nalegoder, grønne afgifter, færre særordninger for erhvervslivet og auktionering af 
CO2-kvoter, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2009 boks 5.1. Skattereformen betyder, at 
personskatternes bidrag til skattetrykket reduceres med 1,2 pct.-point i 2010 og 1,3 
pct.-point fra og med 2011.  
 
Udbetalingen af midlerne i den Særlige Pensionsordning (SP) i 2009 og frem til den 
30. april 2010 er beskattet med en sats på ca. 39 pct. i gennemsnit. Afgiftsprovenuet 
fra SP-udbetalingerne udgjorde godt 17 mia. kr. i 2009 og skønnes at udgøre 1¼ mia. 
kr. i 2010. Når der tages højde for, at en del af udbetalingerne formentlig indsættes 
på andre pensionsordninger, skønnes provenuvirkningen (netto) at være lidt mindre 
(ca. 16 mia. kr. i 2009 og 1 mia. kr. i 2010). Afgiften på de udbetalte SP-midler bety-
der, at personskatternes bidrag til skattetrykket øges med ca. 1 pct. af BNP i 2009.  
 
Personskattenedsættelserne i forårspakke 2.0 øger husholdningernes disponible ind-
komster betydeligt. Den disponible indkomst forventes øget med omkring 22 mia. 
kr. i 2010 til 2013. Købekraften af husholdningernes indkomster påvirkes desuden af 
ændringer i afgiftstrykket. Afgiftsforhøjelserne mv. aftalt i forårspakke 2.0 samt ser-
viceeftersynet heraf betyder samlet set, at husholdningerne skal betale 4 mia. kr. mere 
i afgifter i 2010 og 7 mia. kr. mere i 2011 og 2012 før indregning af adfærdseffekter 
mv. Desuden forøges erhvervsbeskatningen med knap 4 mia. kr. i 2010 og 7 mia. kr. 
i 2011 og 2012. 
 
Med genopretningsaftalen suspenderes den automatiske regulering af beløbsgrænser i 
skattelovgivningen i 2011-2013, og der indføres et loft over fradrag for faglige kon-
tingenter på 3.000 kr. Desuden udskydes forhøjelsen af topskattegrænsen i 2011, der 
indgår i forårspakke 2.0, i tre år til 2014. I forhold til Danmarks Konvergensprogram 
2009 (hvor den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 indgår) forøger aftalen 
samlet set personskatterne med 5 mia. kr. i 2011, 7 mia. kr. i 2012 og 9½ mia. kr. i 
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20132. I 2014 er provenuvirkningen ca. 2 mia. kr. lavere end i 2013, da topskat-
tegrænsen øges – dvs. at udskydelsen af forøgelsen af topskattegrænsen bortfalder.  
 
Selskabsskat og statens indtægter fra Nordsøen 
Indtægterne fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen ventes at udgøre godt 25 mia. kr. 
i 2010 (1,4 pct. af BNP) og skønnes til godt 22 mia. kr. i 2011 (1,2 pct. af BNP) og 
20 mia. kr. i 2012 (1,1 pct. af BNP). De samlede Nordsø-indtægter udgøres af kul-
brinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, olierørledningsafgift samt over-
skudsdeling. 
 
Udviklingen i Nordsø-indtægterne afspejler primært et fald i den forventede oliepro-
duktion på knap 22 pct. fra 2010 til 2012, hvilket er afledt af Energistyrelsens seneste 
produktionsprognose. I modsat retning trækker en skønnet stigning i den gennem-
snitlige oliepris målt i danske kroner på 8 pct. fra 2010 til 2011 samt en lille stigning 
fra 2011 til 2012.  
 
Statens indtægter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen er særdeles følsomme over 
for ændringer i olieprisen. Når olieprisen stiger med 10 dollar per tønde, stiger det 
samlede provenu fra Nordsøen således med omkring 3 mia. kr. på kort sigt3. Den 
varige provenugevinst ved en permanent stigning i olieprisen er dog væsentligt min-
dre, da olie- og gasreserverne efterhånden udtømmes.  
 
Provenuet fra selskabsskatten (ekskl. kulbrinteproducerende selskaber) skønnes med 
betydelig usikkerhed til 1,8 pct. af BNP i 2010, 2,0 pct. af BNP i 2011 og 2,2 pct. af 
BNP i 2012. Det beskedne selskabsskatteprovenu i 2010 set ud fra et historisk per-
spektiv afspejler blandt andet en forventet lavere indtjening i den finansielle sektor, 
herunder især som følge af høje tab og hensættelser vedrørende udlån og garantier 
efter en periode med historisk lave hensættelser. 
 
I 2011 og 2012 skønnes et stigende provenu fra selskabsskatten i lyset af en forventet 
større indtjening i blandt andet den finansielle sektor.   
 
Pensionsafkastskat 
Provenuet fra pensionsafkastskatten kan svinge meget fra år til år og afhænger blandt 
andet af udviklingen i aktiekurser og renter, der er bestemmende for obligationskur-
serne og afkastet på de afledte aktiver (derivater).  
 
Der ventes et betydeligt provenu fra pensionsafkastskatten i år i lyset af udviklingen 
på de finansielle markeder. Merprovenuet er midlertidigt, da indtægterne fra pensi-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Desuden indebærer suspensionen af den automatiske regulering af beløbsgrænser i skattelovgivningen i 2011-2013 
et merprovenu fra andre skatter end personskatter på knap ½ mia. kr. i 2013. Dette merprovenu vedrører blandt 
andet registreringsafgiften samt beskæring af selskabers rentefradrag. 
3 Beregningen af Nordsø-indtægterne for 2011 tager udgangspunkt i en gennemsnitlig oliepris pr. tønde på 89,2 
dollar samt en gennemsnitlig dollarkurs på 5,38 kr. pr. dollar. 



 

 

Kapitel 5. Offentlige finanser og finanspolitik  

180 Økonomisk Redegørelse · December 2010 

onsafkastskatten i 2011 ventes at være markant lavere. Isoleret set skønnes pensions-
afkastskatten at bidrage til et fald i skattetrykket på 2,2 pct.-point fra 2010 til 2011. 
 
Indtægter fra pensionsafkastbeskatning ventes således isoleret set at forbedre den 
offentlige saldo betydeligt i 2010. Et afkast svarende til normalafkastet ville indebære, 
at det offentlige underskud ville udgøre 4,8 pct. af BNP i 2010, jf. figur 5.2a. Modsat 
ville underskuddet udgøre 3,6 pct. af BNP i 2011, såfremt der er tale om et normal-
afkast for pensionsafkastskatten i 2011. Til sammenligning skønnes underskuddene 
på den offentlige saldo at udgøre 3,6 pct. af BNP i 2010 og 4,7 pct. af BNP i 2011, 
når der indregnes de forventede faktiske indtægter fra pensionsafkastbeskatningen. I 
forhold til augustvurderingen er den offentlige saldo inkl. normalafkast vedr. pensi-
onsafkastskat i 2010 og 2011 omtrent uændret, jf. figur 5.2b.     
 

Figur 5.2a  Figur 5.2b  
Den offentlige saldo ved faktisk hhv.  
normalt afkast vedr. pensionsafkastskat  
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Kilde: Egne beregninger. 

 
De store sving i pensionsafkastskatten skal ses i lyset af de store formuer i pensions-
sektoren, men også at skatten opgøres efter lagerprincippet, hvilket indebærer, at 
urealiserede kapitalgevinster i pensionsinstitutterne også beskattes, ligesom urealise-
rede tab giver negative skatter, som kan trækkes fra i senere overskud. 
 
I 2009 udgjorde indtægterne fra pensionsafkastskatten 8,8 mia. kr. svarende til 0,5 
pct. af BNP. Pensionsafkastskatteprovenuet skønnes med betydelig usikkerhed at 
udgøre godt 42 mia. kr. i 2010 (2,4 pct. af BNP), 3½ mia. kr. i 2011 (0,2 pct. af BNP) 
og 16 mia. kr. i 2012 (0,9 pct. af BNP). Skønnene forudsætter blandt andet et nor-
malafkast på aktier på ca. 7 pct. på årsbasis gennem 2011 og 2012. 
 
I et år med et normalafkast4 på den samlede pensionsformue anslås provenuet fra 
pensionsafkastskatten at udgøre godt 1 pct. af BNP svarende til omkring 20 mia. kr. i 
2010.  
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Normalafkastet er defineret som et årligt afkast på 7 pct. for aktier og 5 pct. for obligationer og andre investerings-
aktiver. 
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Indtægterne fra pensionsafkastskat i 2010 skønnes således at være omtrent dobbelt så 
høje som ved normalafkast. Det dækker blandt andet over, at afkastet på obligationer 
og derivater i 2010 er betydeligt højere end i år med normalafkast, da de lange stats-
obligationsrenter skønnes at falde i løbet af 2010. Samtidig skønnes afkastet på aktier 
på årsbasis højere end i et år med normalafkast. I modsat retning trækker dog en 
betydelig beholdning af negativ skat fra tidligere år primært som følge af aktiekurs-
faldene i 2008.  
 
I 2011 skønnes provenuet fra pensionsafkastskatten at være markant lavere end i år 
med normalafkast. Det afspejler, at afkastet på statsobligationer og især derivater er 
lavere i lyset af, at statsobligationsrenterne skønnes at stige gennem 2011.  
 
En omlægning af beskatningen af pensionsafkast fra institut- til individniveau5 med-
fører blandt andet, at godt en fjerdedel af pensionsinstitutternes beholdning af nega-
tiv skat ultimo 2009 bliver udbetalt, når slutskatten for indkomståret 2009 opgøres i 
2010 (pengeinstitutter, ATP, LD, DSP og mindre afviklingskasser fortsætter som 
hidtil). Udbetalingen af beholdningen af negativ skat udgør ca. 4 mia. kr. Med udbe-
talingen er der tale om en fremrykning af mindreprovenuet fra fremført negativ skat, 
som ved de tidligere regler ville være udnyttet i løbet af 2-3 år. I nationalregnskabet 
håndteres udbetalingen af negativ skat som en kapitaloverførsel, og den indgår såle-
des ikke i provenuet fra pensionsafkastskatten.  

I 2010 skønnes omlægningen af pensionsafkastskatten således at forøge den offentli-
ge sektors kapitaloverførsler med ca. 4 mia. kr., mens provenuet fra pensionsafkast-
skatten isoleret set forøges med omkring 2 mia. kr., da beholdningen af fremført 
negativ skat er reduceret. Samlet set reducerer omlægningen således saldoen på nati-
onalregnskabsform med omkring 2 mia. kr. i 2010.  

Afgifter 
Privatforbruget er faldet ret kraftigt i Danmark under krisen, hvilket medførte en 
betydelig reduktion i indtægterne fra moms og afgifter. Siden starten af 2009 er pri-
vatforbruget imidlertid steget igen, og punktafgiftsprovenuet er steget pænt, herun-
der som følge af afgiftsforhøjelserne aftalt i forårspakke 2.0 og serviceeftersyn af 
forårspakke 2.0. Samlet udgør provenuet fra punktafgifterne omtrent samme andel af 
BNP i 2012 som i 2008 (0,1 pct.-point lavere).  
 
Afgiftsforhøjelserne aftalt 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 virknin-
gen øges til 0,5 pct.-point i 2011 og 2012.  
 
Skattestoppets nominalprincip (dvs. at stykafgifter fastholdes i nominelle kronebe-
løb) har reduceret afgiftstrykket med knap 0,1 pct.-point om året til og med 2007 (i 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Folketinget vedtog d. 14. december 2007 en omlægning af pensionsafkastskatten. Pensionsskatteomlægningen er 
beskrevet i Økonomisk Redegørelse, februar 2008, boks 5.2.  
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forhold til en situation, hvor stykafgifterne aktivt øges med priserne). Fra og med 
2008 bliver energiafgifterne indekseret med 1,8 pct. om året svarende til den forven-
tede nettoprisudvikling på mellemfristet sigt. Da provenuet fra energiafgifterne udgør 
ca. 2/3 af det samlede provenu fra stykafgifterne (ekskl. vægtafgift), bliver nominal-
princippets effekt på skattetrykket reduceret tilsvarende.  
 
 
5.5 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Finanspolitikken er lempet markant i 2009 og 2010. Lempelserne omfatter navnlig 
høj vækst i de offentlige investeringer og det offentlige forbrug samt en reduktion af 
beskatningen i medfør af skattereformen i forårspakke 2.0, som er underfinansieret i 
2010 men fuldt finansieret på sigt. De samlede diskretionære finanspolitiske lempel-
ser i 2009 og 2010 skønnes at øge BNP-niveauet med mere end 2 pct. i 2010, jf. tabel 
5.7. Skønnet er nedjusteret med ca. 0,2 pct. af BNP siden august, hvilket blandt 
andet skal ses i sammenhæng med Danmarks Statistiks nedrevisioner af den offent-
lige forbrugs- og investeringsvækst i 2009.  
 

Tabel 5.7 
Aktivitetsvirkning af den økonomiske politik mv. fra og med 2009 

 
 Pct. af BNP 2009 2010 2011 2012 

 BNP-niveau     
 Flerårig finanseffekt  1,2 2,1 2,2 1,7 
 Frigivelse af midler i SP mv.  0,4 0,7 0,4 0,2 
 Finanspolitik fra og med 2009 og SP mv.  1,5 2,8 2,6 1,9 
      
 Renteændringer fra og med 2009 0,5 2,0 3,5 3,3 
      
 Samlet (finanseffekt, renter mv.) – BNP-niveau 2,0 4,8 6,1 5,3 
      
 Vækstbidrag     
 Flerårig finanseffekt 1,2 0,9 0,1 -0,5 
 - heraf et-årig finanseffekt  1,2 0,7 -0,3 -0,5 
 Finanspolitik og SP mv.  1,5 1,2 -0,2 -0,7 
      
 Renteændringer fra og med 2009 0,5 1,6 1,5 -0,2 
      
 Samlet (finanseffekt, renter mv.) - bidrag til vækst 2,0 2,8 1,3 -0,8 
     
 Memopost     
 Gennemsnitlig obligationsrente 3,8 2,7 3,4 3,9 
   

Anm.: De flerårige effekter er opgjort som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken mv. fra og med 2009. 
Opgørelsen af finanspolitikkens isolerede aktivitetsbidrag tager ikke hensyn til, at renteniveauet isole-
ret set kan være forøget som følge af lempelserne. Afrunding kan betyde, at totalen kan afvige fra 
summen af de enkelte aktivitetsbidrag i tabellen. 

 
 
Finanspolitikken i årene 2009-2011 skønnes samlet set og med nogen usikkerhed at 
være omtrent neutral for efterspørgselsvæksten i 2011 (målt ved den flerårige finans-
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effekt), selv om den planlagte finanspolitik i 2011 isoleret set har en aktivitetsvirk-
ning, som skønnes til -0,3 pct. af BNP. Det skal ses i lyset af, at lempelserne i 2009 
og især i 2010 også har forsinkede positive virkninger på efterspørgslen i 2011. Talle-
ne indregner ikke tiltagene til sikring af finansiel stabilitet, som samlet har forhindret 
et dybere tilbageslag i dansk økonomi. Inklusive disse finansielle krisetiltag er den 
samlede virkning af den førte økonomiske politik en del større end de anførte aktivi-
tetsvirkninger, men den samlede størrelsesorden er usikker. 
 
Udover de forsinkede virkninger fra lempelserne i 2009 og 2010 skal finanspolitikken 
i 2011 også ses i sammenhæng med den meget lempelige pengepolitik og de lave 
lange renter i Danmark. Samlet peger modelberegninger på, at faldet i renteniveauet 
fra og med 2009 medfører en aktivitetsvækst i 2011 svarende til 1½ pct. af BNP.   
 
Det samlede aktivitetsbidrag fra finanspolitikken og rentevirkninger mv. skønnes til 
1¼ pct. i 2011. Heri er indregnet, at de forudsatte aktivitetsvirkninger fra udbetalin-
gen af SP dæmpes i 2011.  
 
Aktivitetsvirkningen fra finanspolitikken i 2011 på -0,3 pct. af BNP er nedjusteret 
(numerisk) fra -0,5 pct.-point i forhold til skønnet i august. Det er især den skønnede 
stigning i de offentlige investeringer, der bidrager hertil. Aktivitetsbidraget fra opju-
steringen af væksten i de offentlige investeringer mere end opvejer virkningen fra 
nedjusteringen af væksten i det offentlige forbrug.  
 
Virkningen af finanspolitikken i 2012 svarer til bidraget fra den ét-årige finanseffekt, 
som i 2012 skønnes til -0,5 pct. af BNP.  Finanseffekten afspejler fald i de offentlige 
investeringer, en forholdsvis beskeden vækst i det offentlige forbrug samt indtægts-
stramninger i genopretningsaftalen. Det er således først i 2012, at konsolideringen 
slår fuldt igennem i aktivitetsvirkninger. 
 
Samlet skønnes beskæftigelsen i 2010 og 2011 at være hhv. ca. 60.000 og 70.000 
personer større end ved neutral finanspolitik mv. Dertil kommer virkningerne af 
rentefaldet siden 2008, således at det samlede beskæftigelsesbidrag fra disse to kom-
ponenter kan opgøres til i størrelsesordenen 95.000 personer i 2010 og 135.000 
personer i 2011, jf. tabel 5.8. Dvs., at beskæftigelsesbidraget er positivt i 2011, trods 
antagelser om svagt stigende renter og stramninger af finanspolitikken. Det afspejler 
de forsinkede virkninger fra lempelserne i årene før. I 2012 er effekten af finanspoli-
tikken på beskæftigelsen imidlertid negativ, jf. tabel 5.8. 
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Tabel 5.8 
Beskæftigelsesvirkning af den økonomiske politik mv. fra og med 2009 – niveau 

 
 1.000 personer 2009 2010 2011 2012 

 Finanspolitik, SP mv.  32 62 68 60 
 Lave renter  6 31 65 78 
 Samlet beskæftigelsesvirkning 38 94 133 138 
   

Anm.: De flerårige effekter er opgjort som beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken mv. fra og med 2009. 

 
 
 
5.6 Den strukturelle offentlige saldo 
Af den samlede svækkelse af de offentlige finanser på ca. 7 pct. af BNP fra 2008 til 
2010 er skønsmæssigt godt 4 pct.-point udtryk for en reduktion af den strukturelle 
saldo. Heraf kan ca. 3¼-3½ pct.-point tilskrives lempelser af finanspolitikken, som 
de opgøres i finanseffektberegningen. Konsolideringen af de offentlige finanser i 
2011-12 skønnes til sammenligning at bidrage til en styrkelse af den strukturelle saldo 
med godt 1 pct. af BNP fra 2010 til 2012. Det svarer til 2/3 af det samlede krav i 
EU-henstillingen, som Danmark modtog i juli måned i år.  Henstillingen indebærer, 
at Danmark skal forbedre struktursaldoen med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013. 
 
Den strukturelle saldo er et beregnet mål for den underliggende udvikling i de offent-
lige finanser, idet den faktiske saldo korrigeres for større midlertidige udsving, der 
følger af blandt andet konjunkturerne, samt de ofte store udsving i skatteindtægterne 
fra Nordsøen og pensionsafkastskatten, der følger af udsving i oliepriser, renter og 
aktiekurser. I forbindelse med en højkonjunktur, hvor beskæftigelsen er høj og ledig-
heden lav, overstiger den faktiske saldo sædvanligvis den strukturelle saldo. Når kon-
junkturerne er dårlige, er den faktiske saldo omvendt lavere end den strukturelle 
saldo. 
 
I årene frem til og med 2008 var de strukturelle overskud omkring 2 pct. af BNP 
eller lidt mere, hvilket var i overkanten af de opstillede målsætninger. Det vendte 
som følge af krisen og navnlig i kraft af de lempelser, som er gennemført. Efter et 
underskud på den strukturelle saldo på knap ½ pct. af BNP i 2009 skønnes der såle-
des et underskud på 1,9 pct. af BNP i 2010. Svækkelsen af struktursaldoen i 2009 og 
2010 afspejler især lempelserne af finanspolitikken. På baggrund af den skønnede 
konsolidering af de offentlige finanser i 2011-12 er der beregnet et strukturelt under-
skud på 1,3 pct. af BNP i 2011 og 0,8 pct. af BNP i 2012.  
 
Det indebærer, at den strukturelle saldo styrkes med ca. ½ pct. af BNP i både 2011 
og 2012. Det er på linje med henstillingen fra EU om at gennemføre årlige stramnin-
ger på i gennemsnit ½ pct. af BNP i 2011-13. Forbedringen af saldoen afspejler især 
beslutningerne i genopretningsaftalen, finansieringselementer i forårspakke 2.0, samt 
at de offentlige investeringer efterhånden bringes ned på et mere normalt niveau. 
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I forhold til augustvurderingen er den strukturelle saldo nedjusteret med ca. 0,2 pct. 
af BNP i 2010 og 0,5 pct. af BNP i 2011, hvilket afspejler en lidt større finanspolitisk 
lempelse i 2010 end skønnet i august og en mindre stramning i 2011 (på henholdsvis 
ca. 0,1 og ca. 0,4 pct. af BNP i de to år, målt ved de direkte provenuer), jf. figur 5.3a 
og b. Den mindre finanspolitiske stramning i 2011 afspejler navnlig opjusteringen af 
de offentlige investeringer og subsidier, der tilsammen er ca. 0,3 pct. af BNP højere 
end i august.  
 
Skønnet for den strukturelle offentlige saldo i 2012 er på linje med det forudsatte i 
Danmarks Konvergensprogram 2009. 
 

Figur 5.3a Figur 5.3b 
Skøn for den strukturelle saldo, august og 
december 
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Figur 5.4a  Figur 5.4b  
Outputgab og beskæftigelsesgab Faktisk og strukturel saldo  
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Kilde: Egne beregninger. 

 
Konjunkturernes bidrag til de offentlige underskud beregnes med udgangspunkt i 
forskellen mellem den faktiske beskæftigelse og den strukturelle beskæftigelse – dvs. 
det såkaldte beskæftigelsesgab. Desuden indgår outputgabet i beregningen, idet nogle 
offentlige indtægtsposter afhænger mere af produktionen end af beskæftigelsen, jf. 
også Økonomisk Redegørelse, august 2009. Både beskæftigelse og produktion ventes at 
være lavere end de ”konjunkturrensede” eller strukturelle niveauer i 2009-2012, jf. 
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figur 5.4a og b. Det betyder, at konjunktursituationen bidrager til at svække de offent-
lige finanser. I lyset af de kraftige omslag i efterspørgsel, produktion og beskæftigelse 
samt aktiv- og oliepriser i disse år – herunder krisens betydning for den potentielle 
vækst – er beregningen af den strukturelle saldo mere usikker end normalt. 
 
Strukturel versus faktisk offentlig saldo 
Beregningen af den strukturelle saldo tager 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 5.9. 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 pensionsafkastskat, selskabsskat og registreringsafgift samt provenuet 
fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen.  
 

Tabel 5.9 
Fra faktisk til strukturel offentlig saldo  

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Pct. af BNP        
 1. Faktisk saldo 4,8 3,3 -2,8 -3,6 -4,7 -3,4  
 Heraf bidrag til den faktiske saldo fra:        
    2. Konjunkturer 2,1 1,0 -1,6 -2,0 -1,7 -1,6  
    3. Selskabsskat1) 0,5 -0,2 -0,4 -0,4 -0,2 0,0  
    4. Registreringsafgift2) 0,2 -0,1 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4  
    5. Pensionsafkastskat -0,7 -0,4 -0,4 1,4 -0,9 -0,2  
    6. Nordsø-indtægter 0,2 0,5 -0,4 0,1 0,0 -0,1  
    7. Nettorentebetalinger 0,2 0,5 0,2 -0,1 0,1 0,0  
    8. Specielle poster3) 0,0 -0,4 0,8 -0,3 -0,3 -0,2  
 8. Strukturel saldo (1-2-3-4-5-6-7-8) 2,2 2,4 -0,4 -1,9 -1,3 -0,8  
  

1) Ekskl. indtægter fra kulbrinteskatten og selskabsskat fra Nordsø-produktionen. 
2) I lyset af de store udsving i bilkøbet og dermed i indtægterne fra registreringsafgiften de senere år og i     
             konjunkturårene er der i opgørelsen af den strukturelle saldo renset særskilt for udsving i provenuet fra   
             registreringsafgift. 
3) Indeholder diverse drifts- og kapitaloverførsler (netto), herunder blandt andet offentlige overførsler til 

udlandet. Der er taget særskilt højde for kapitaloverførslerne i 2008-2010 vedrørende pensionsafkast-
skatten, således at disse ikke indgår i den strukturelle saldo. I 2009-2010 korrigeres for nettovirkningen 
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 skattereformen (netto ca. 16 
mia. kr. i 2009 og 1 mia. kr. i 2010). 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
De korrektioner, der foretages for midlertidige forhold – herunder udsving i de 
særlige indtægtsposter – er illustreret i figur 5.5a til e. Figurerne viser de faktiske ind-
tægter (netto) og de beregnede strukturelle/trendmæssige niveauer for disse poster. 
Det strukturelle niveau indgår i den strukturelle saldo6. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 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 pensions-
afkastskatten er i størrelsesordenen 1 pct. af BNP i perioden 2009-2012. Det strukturelle niveau for indtægterne fra 
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Indtægterne fra registreringsafgift, der følger udviklingen i bilkøbet, ventes i hele 
perioden at ligge omkring 0,4 pct. af BNP under det strukturelle niveau, jf. tabel 5.9. 
Indtægterne fra selskabsskat ventes at være lavere end det strukturelle niveau i 2010-
2011, hvorefter indtægterne rammer det strukturelle niveau i 2012.  
 
Indtægterne fra pensionsafkastskatten skønnes at ligge over det beregnede normalni-
veau i 2010 og under det beregnede normalniveau især i 2011 og i mindre grad i 
2012, blandt andet med baggrund i en vis opgang i renten. Det skønnede provenu fra 
Nordsøen i 2010-2012 er omtrent på linje med det forudsatte strukturelle niveau for 
Nordsø-indtægterne. Udviklingen i provenuet fra Nordsøen skal blandt andet ses i 
lyset af aftagende olie- og gasproduktion i Nordsøen7. 
 
 

Figur 5.5a  Figur 5.5b  
Pensionsafkastskat  Nordsø-indtægter  

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

 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Faktisk Trend

Pct. af BNP Pct. af BNP

 
 

Figur 5.5c  Figur 5.5d  
Øvrig selskabsskat Nettorenter 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Faktisk Strukturelt

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

 

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

Faktisk Trend

Pct. af BNP Pct. af BNP

 
 

                                                                                                                                     
Nordsø-aktiviteterne er baseret på det forudsatte niveau i Danmarks Konvergensprogram 2009 justeret for holdbar-
hedsvirkningen af ændringer i de fremtidige provenuer, jf. også i Økonomisk Redegørelse, maj 2008.  
7 Det trendmæssige niveau for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er beregnet som det strukturelle niveau i Dan-
marks Konvergensprogram 2009, korrigeret for den varige virkning af ændringen i de nuværende og fremtidige 
provenuer. Den varige virkning af de opdaterede provenuskøn er opjusteret en smule i forhold til Danmarks Kon-
vergensprogram 2009, og det strukturelle niveau er dermed 0,06 pct. af BNP højere i 2009-2012. Det strukturelle 
niveau for indtægterne fra registreringsafgiften er opgjort som et historisk gennemsnit for provenuet i 1980-2005, 
svarende til ca. 1,2 pct. af BNP.  
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Figur 5.5e  Figur 5.5f  
Specielle budgetposter Faktisk, konjunkturrenset og strukturel  
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Kilde: ADAM og egne beregninger. 

 
Engangsudbetalinger i forbindelse med omlægningen af pensionsafkastskatten, der 
indgår i ”specielle poster”, bidrager til at svække den offentlige saldo med knap 9 
mia. kr. i 2008 og ca. 4 mia. kr. i 2010. Engangsudbetalingerne indgår ikke som en 
svækkelse af struktursaldoen. Provenuet fra beskatningen af SP-udbetalinger anslås 
til ca. 16 mia. kr. i 2009 og ca. 1 mia. kr. i 2010, når der tages højde for, at en del af 
de frigivne SP-midler forudsættes indskudt på andre pensionsordninger. Dette pro-
venu indregnes ikke som en strukturel forbedring af saldoen i 2009 og 2010.  
 
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 skal fortolkes med nogen forsigtighed.  
 
Fra 2008 til 2010 reduceres det beregnede strukturelle overskud med i størrelsesor-
denen 4¼ pct. af BNP, jf. tabel 5.10, som viser en skønsmæssig dekomponering af 
ændringen i den strukturelle saldo fra år til år. Den førte finanspolitik (målt med 
baggrund i opgørelsen af de direkte provenuer i forbindelse med finanseffektbereg-
ningen) reducerer saldoen med 3¼ pct. af BNP fra 2008 til 2010, herunder som 
følge af væksten i udgifter til offentligt forbrug og forøgelsen af de offentlige inve-
steringer. Desuden indgår blandt andet indfasningen af skattereformen i forårspakke 
2.0 fra 2010.  
 
De direkte provenuvirkninger på struktursaldoen fra finanspolitikken er således 
opgjort til ca. -2 pct. af BNP i 2009 og yderligere ca. -1¼ pct. af BNP i 2010.  
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Tabel 5.10 
År til år ændring i den strukturelle offentlige saldo  

 
  2008 2009 2010  2011 2012  
 Pct. af BNP     
 Strukturel saldo  2,4 -0,4 -1,9 -1,3 -0,8  
 Ændring i strukturel saldo  -2,8 -1,5 0,6 0,5  
  

Bidrag til ændring:    
 

 Provenuer fra finanspolitikken1)  -2,1 -1,2 0,9 0,9  
 Pensionsafkastskat  0,0 0,0 0,1 -0,1  
 Nordsø-indtægter  -0,1 -0,2 -0,1 -0,1  
 Nettorentebetalinger  0,1 0,0 -0,1 -0,1  
 Specielle poster2)  -0,1 0,0 0,0 0,0  
 Andre forhold  -0,6 -0,1 -0,3 -0,2  

  
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 

offentlige overførsler til udlandet.  
Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Fra 2010 til 2012 styrkes den beregnede strukturelle saldo med godt 1 pct. af BNP. 
Konsolideringen af den strukturelle saldo fra 2010 til 2012 afspejler navnlig finans-
politikken, der målt ved de direkte provenuer isoleret set svarer til en forbedring på 
ca. 1¾ pct. af BNP. Bidraget til styrkelsen af finanserne i 2011-12 omfatter især initi-
ativerne i genopretningsaftalen og et forudsat fald i de offentlige investeringer i 2012. 
Desuden er forudsat en afdæmpet stigning i den offentlige forbrugsdeflator i 2011-
12, der blandt andet følger af aftagende private lønstigninger i sammenhæng med 
reguleringsordningen.  
 
Lavere indtægter fra Nordsøen som følge af faldende olie- og gasproduktion, stigen-
de nettorentebetalinger på den øgede gæld samt øgede udgifter til folkepension og 
aftagende arbejdsstyrke som følge af den demografiske udvikling trækker underlig-
gende ned i den strukturelle saldo fra 2010 til 2012, således at den samlede forbed-
ring af den strukturelle saldo (på ca. 1 pct. af BNP) er mindre end den direkte prove-
nuvirkning af finanspolitikken (ca. 1¾ pct. af BNP).  
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Tabel B.1 
Efterspørgsel, import og produktion 

 
  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

  
 Mia. kr. 

Mængder 
pct. 

Priser 
pct. 

 Privat forbrug 850,5 884,0 914,9 2,2 2,2 1,8 2,3 1,7 1,7 
 Offentligt forbrug1) 514,6 518,6 528,8 1,0 -0,3 0,3 2,7 1,1 1,7 
 Offentlige investerin-
ger 37,6 41,8 39,0 9,4 9,4 -8,1 0,6 1,6 1,6 

 Boliginvesteringer 70,5 72,8 76,3 -13,0 1,5 3,0 -0,1 1,7 1,7 
 Faste erhvervs-
investeringer 171,3 182,1 192,9 -7,3 5,0 4,1 -2,0 1,3 1,8 

  
I alt indenlandsk  
efterspørgsel ekskl.  
lagerændringer 1.643,7 1.699,0 1.751,7 0,1 1,8 1,4 1,8 1,5 1,7 

 Lagerændringer2) 3,1 4,4 5,8 1,4 0,1 0,1   

  
I alt indenlandsk  
efterspørgsel 1.646,8 1.703,5 1.757,4 1,6 1,9 1,5 1,8 1,5 1,7 

 Eksport af varer og  
tjenester 883,5 937,6 993,1 4,5 3,8 3,9 6,6 2,3 1,9 

  
Samlet efterspørgsel 2.530,3 2.641,1 2.750,5 2,6 2,6 2,3 3,4 1,8 1,8 

 Import af varer og  
tjenester 792,6 849,6 902,2 3,7 4,4 4,2 4,7 2,7 2,0 

  
Bruttonationalprodukt 1.737,7 1.791,5 1.848,4 2,0 1,7 1,5 2,8 1,3 1,7 

 Produktskatter, netto 0,2 0,3 0,3     
 Bruttoværditilvækst 1.494,3 1.538,8 1.589,8 1,6 2,0 1,6 3,4 0,9 1,7 
 Heraf i private  
byerhverv3) 950,8 989,0 1.027,8 2,1 3,4 2,6 2,1 0,6 1,3 

  
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 lagerinvesteringernes bidrag til BNP-væksten. 
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 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
      OECD EU OECD EU OECD EU  
 Realvækst, pct.  
 BNP  

 EU27 3,2 3,0 0,5 -4,2 1,8 1,7 2,0  
 Euroområdet 3,0 2,8 0,4 -4,1 1,7 1,7 1,7 1,5 2,0 1,8  

 Tyskland 3,4 2,7 1,0 -4,7 3,5 3,7 2,5 2,2 2,2 2,0  
 Frankrig 2,2 2,4 0,2 -2,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 1,8  
 Italien 2,0 1,5 -1,3 -5,0 1,0 1,1 1,3 1,1 1,6 1,4  
 Spanien 4,0 3,6 0,9 -3,7 -0,2 -0,2 0,9 0,7 1,8 1,7  
 Holland 3,4 3,9 1,9 -3,9 1,7 1,7 1,7 1,5 1,8 1,7  
 Belgien 2,7 2,9 1,0 -2,8 2,1 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0  
 Østrig 3,6 3,7 2,2 -3,9 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 2,1  
 Finland 4,4 5,3 0,9 -8,0 2,7 2,9 3,0 2,9 3,0 2,3  

 Danmark1) 3,4 1,6 -1,1 -5,2 2,0 2,0 1,7 1,7 1,5 1,5  

 Sverige 4,3 3,3 -0,4 -5,1 4,4 4,8 3,3 3,3 3,4 2,3  
 Storbritannien 2,8 2,7 -0,1 -5,0 1,8 1,8 1,7 2,2 2,0 2,5  

 USA 2,7 1,9 0,0 -2,7 2,7 2,7 2,2 2,1 3,1 2,5  
 Japan 2,0 2,4 -1,2 -5,2 3,7 3,5 1,7 1,3 1,3 1,7  
 Norge2) 2,3 2,7 0,8 -1,4 0,5 1,9 1,8 2,1 2,3 2,2  
 Verden 5,2 5,2 2,8 -0,7 4,5 3,9 4,0  

      
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
 Pct.vis vækst  
 Forbrugerpriser3)  

 EU27 2,3 2,4 3,7 1,0 2,0 2,1 1,8  
 Euroområdet 2,2 2,1 3,3 0,3 1,5 1,8 1,7  

 Tyskland 1,8 2,3 2,8 0,2 1,1 1,8 2,0  
 Frankrig 1,9 1,6 3,2 0,1 1,7 1,6 1,6  
 Italien 2,2 2,0 3,5 0,8 1,6 1,8 1,9  
 Spanien 3,6 2,8 4,1 -0,2 1,7 1,5 1,4  
 Holland 1,7 1,6 2,2 1,0 1,0 1,5 1,6  
 Belgien 2,3 1,8 4,5 0,0 2,3 1,9 1,9  
 Østrig 1,7 2,2 3,2 0,4 1,7 2,1 1,8  
 Finland 1,3 1,6 3,9 1,6 1,6 2,1 1,8  

 Danmark1) 1,9 1,7 3,4 1,3 2,3 1,7 1,7  

 Sverige 1,5 1,7 3,3 1,9 1,8 1,4 1,9  
 Storbritannien 2,3 2,3 3,6 2,2 3,2 2,6 1,4  

 USA 3,2 2,8 3,8 -0,4 1,6 1,1 1,5  
 Japan 0,3 0,0 1,4 -1,4 -0,9 -0,7 0,0  
 Norge 2,5 0,7 3,4 2,3 1,8 1,9 1,8  

  
1) Egne beregninger. 
2)  Hele økonomien. 
3) For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), for andre lande er vist 
nationale forbrugerprisindeks (CPI). 
Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2010, OECD Economic Outlook 88 samt egne skøn. 
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Tabel B.3 
Nøgletal for den internationale økonomi – løn og betalingsbalance 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Pct.vis vækst   
 Lønudvikling1)   
 EU27 2,8 3,2 3,2 1,8 2,1 2,1 2,5  
 Euroområdet 2,5 2,6 3,3 1,8 1,8 1,8 2,1  
 Tyskland 1,1 0,9 2,0 0,2 2,0 2,6 2,8  
 Frankrig 3,2 2,3 2,4 1,6 2,0 1,7 1,8  
 Italien 2,7 2,4 3,7 2,1 2,3 1,5 1,8  
 Spanien 4,0 4,8 6,4 4,1 1,0 0,7 1,3  
 Holland 2,4 3,4 3,6 2,2 1,7 2,3 2,1  
 Belgien 3,3 3,4 3,6 1,8 1,5 2,3 2,3  
 Østrig 3,4 3,0 3,2 2,3 1,6 2,2 2,1  
 Finland 2,9 3,7 5,1 1,9 2,4 2,7 2,8  

 Danmark2) 3,8 4,7 4,3 3,2 2,4 2,6 2,8  
 Sverige 2,1 5,0 1,3 1,3 2,3 2,6 3,0  
 Storbritannien 4,9 5,0 1,5 2,1 2,7 2,8 4,0  
 USA 3,9 3,9 3,1 2,2 2,1 1,0 0,5  
 Japan 0,2 -1,1 -0,4 -2,9 0,7 1,1 1,2  
 Norge 4,9 5,9 6,2 3,6 2,4 3,4 4,4  

    
 Pct. af BNP   
 Betalingsbalancesaldo3)  
 EU27 -0,4 -0,5 -1,0 -0,6 -0,5 -0,1 0,1  
 Euroområdet 0,3 0,3 -0,7 -0,7 -0,5 0,0 0,1  
 Tyskland 6,6 7,6 6,7 5,0 4,8 4,6 4,3  
 Frankrig -1,8 -2,2 -2,7 -2,9 -3,3 -3,4 -3,5  
 Italien -2,0 -1,8 -3,1 -3,2 -3,2 -2,7 -2,4  
 Spanien -9,0 -10,0 -9,6 -5,5 -4,8 -3,8 -3,6  
 Holland 9,0 8,4 4,8 3,4 5,2 6,8 7,9  
 Belgien 3,4 3,9 1,1 2,0 1,7 2,0 2,0  
 Østrig 3,3 4,0 3,7 2,6 3,0 3,5 4,1  
 Finland 4,6 4,2 3,5 1,3 1,3 1,6 1,4  
 Danmark2) 3,0 1,4 2,7 3,6 4,5 3,9 3,8  
 Sverige 7,9 8,6 8,9 7,3 6,6 6,5 6,1  
 Storbritannien -3,4 -2,6 -1,6 -1,3 -2,2 -1,5 -0,2  
 USA -6,0 -5,1 -4,7 -2,7 -3,4 -4,0 -4,2  
 Japan 3,9 4,8 3,2 3,5 3,8 3,7 3,7  
 Norge 17,2 14,1 17,8 13,1 13,0 12,5 12,0  
  

1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget. Tal for 2006 – 08 er som 
udgangspunkt for fremstillingsvirksomheder, mens skønnene for 2009 – 11 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 efterårsprognose 2010 samt egne skøn. 
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Tabel B.4  
Nøgletal for den internationale økonomi – ledighed og beskæftigelse  

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Pct. af arbejdsstyrken   
 Ledighed1)   
 EU27 8,2 7,2 7,0 8,9 9,6 9,5 9,1  
 Euroområdet 8,4 7,5 7,5 9,4 10,1 9,9 9,6  
 Tyskland 9,8 8,4 7,3 7,5 7,3 6,7 6,3  
 Frankrig 9,2 8,4 7,8 9,5 9,6 9,5 9,2  
 Italien 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 8,3 8,2  
 Spanien 8,5 8,3 11,3 18,0 20,1 20,2 19,2  
 Holland 4,4 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 4,3  
 Belgien 8,3 7,5 7,0 7,9 8,6 8,8 8,7  
 Østrig 4,8 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2 4,0  
 Finland 7,7 6,9 6,4 8,2 8,3 7,8 7,2  
 Danmark2),3) 3,8 2,7 1,7 3,4 4,0 4,2 4,0  
 Danmark3),4) 5,2 3,5 2,5 4,5 5,8 6,0 5,7  
 Danmark3) 3,9 3,8 3,3 6,0 7,4 7,4 7,2  
 Sverige 7,0 6,1 6,2 8,3 8,3 8,0 7,5  
 Storbritannien 5,4 5,3 5,6 7,6 7,8 7,9 7,8  
 USA 4,6 4,6 5,8 9,3 9,6 9,4 9,0  
 Japan 4,1 3,9 4,0 5,1 5,1 4,9 4,8  
 Norge 3,4 2,5 2,5 3,1 4,0 3,7 3,5  

    
 Pct.vis vækst   
 Beskæftigelse   
 EU27 1,5 1,7 0,9 -1,9 -0,6 0,4 0,7  
 Euroområdet 1,5 1,7 0,6 -2,0 -0,7 0,3 0,6  
 Tyskland 0,6 1,7 1,4 0,0 0,3 0,7 0,4  
 Frankrig 1,0 1,6 0,7 -1,2 0,0 0,5 0,7  
 Italien 1,5 1,0 -0,4 -2,6 -1,4 0,4 0,9  
 Spanien 3,3 2,8 -0,5 -6,6 -2,3 -0,3 1,1  
 Holland 1,6 2,2 1,2 -1,2 -1,1 0,2 0,3  
 Belgien 1,2 1,6 1,7 -0,4 0,4 0,3 0,6  
 Østrig 1,0 1,5 1,6 -1,6 0,7 0,7 0,8  
 Finland 1,8 2,2 1,6 -2,8 -0,1 0,9 0,9  
 Danmark3) 2,1 2,8 1,7 -2,9 -1,9 0,0 0,1  
 Sverige 1,7 2,5 0,9 -2,0 1,0 0,9 0,8  
 Storbritannien 0,9 0,7 0,7 -1,6 -0,1 0,4 0,5  
 USA 1,8 0,9 -0,7 -5,0 -0,5 0,8 1,1  
 Japan 0,4 0,4 -0,3 -1,6 -0,6 -0,2 0,1  
 Norge 1,2 3,6 4,1 3,1 -0,3 1,8 2,8  
  

1) Eurostats ledighedsbegreb er sammenligneligt på tværs af lande, men afviger fra den danske registrere-
de ledighed. Blandt andet stiller EU’s opgørelse en række krav til søgeaktivitet og rådighed. Til gengæld medta-
ges 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 efterårsprognose 2010 samt egne skøn. 
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Tabel B.5 
Nøgletal for den internationale økonomi – offentlig saldo 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Pct. af BNP   
 Samlet offentlig saldo   
 EU27 -1,5 -0,9 -2,3 -6,8 -6,8 -5,1 -4,2  
 Euroområdet -1,4 -0,6 -2,0 -6,3 -6,3 -4,6 -3,9  
 Tyskland -1,6 0,3 0,1 -3,0 -3,7 -2,7 -1,8  
 Frankrig -2,3 -2,7 -3,3 -7,5 -7,7 -6,3 -5,8  
 Italien -3,4 -1,5 -2,7 -5,3 -5,0 -4,3 -3,5  
 Spanien 2,0 1,9 -4,2 -11,1 -9,3 -6,4 -5,5  
 Holland 0,5 0,2 0,6 -5,4 -5,8 -3,9 -2,8  
 Belgien 0,2 -0,3 -1,3 -6,0 -4,8 -4,6 -4,7  
 Østrig -1,5 -0,4 -0,5 -3,5 -4,3 -3,6 -3,3  
 Finland 4,0 5,2 4,2 -2,5 -3,1 -1,6 -1,2  
 Danmark1) 5,0 4,8 3,3 -2,8 -3,6 -4,7 -3,4  
 Sverige 2,3 3,6 2,2 -0,9 -0,9 -0,1 1,0  
 Storbritannien -2,7 -2,7 -5,0 -11,4 -10,5 -8,6 -6,4  
 USA -2,0 -2,8 -6,2 -11,2 -11,3 -8,9 -7,9  
 Japan -1,6 -2,4 -2,1 -6,3 -6,5 -6,4 -6,3  
 Norge 18,5 17,7 19,3 9,9 9,2 9,2 9,6  

    
 Samlet strukturel offentlig saldo  
 EU27 -2,2 -2,0 -3,0 -4,9 -5,3 -3,9 -3,4  
 Euroområdet -1,9 -1,7 -2,6 -4,4 -4,9 -3,5 -3,2  
 Tyskland -1,7 -0,6 -0,7 -1,0 -2,8 -2,2 -1,4  
 Frankrig -3,2 -3,7 -3,5 -5,8 -6,0 -4,6 -4,4  
 Italien -4,4 -3,0 -3,3 -3,5 -3,7 -3,5 -3,3  
 Spanien 1,6 1,3 -4,2 -9,2 -7,4 -4,9 -4,8  
 Holland 0,6 -0,8 -0,3 -3,4 -4,1 -2,3 -1,5  
 Belgien -0,7 -1,6 -2,1 -4,6 -3,7 -3,7 -4,1  
 Østrig -1,8 -1,6 -1,8 -2,3 -3,4 -2,9 -2,9  
 Finland 2,5 2,4 2,4 0,6 -0,6 0,4 0,6  
 Danmark1) 1,6 2,2 2,4 -0,4 -1,9 -1,3 -0,8  
 Sverige 0,2 1,1 1,2 2,0 0,2 0,2 1,0  
 Storbritannien -3,5 -3,7 -5,2 -9,0 -8,3 -6,9 -5,1  
  

1) Egne beregninger. 
Kilde:  EU-Kommissionens efterårsprognose 2010, OECD Economic Outlook 88 samt egne skøn. 
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Tabel B.6 
Befolkning og arbejdsmarked 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 1.000 personer       
 Samlet befolkning 5.461 5.494 5.523 5.543 5.559 5.574 
 I arbejdsstyrken 2.939 2.960 2.922 2.885 2.891 2.889 
 Samlet beskæftigelse 2.861 2.909 2.824 2.769 2.770 2.774 
 - beskæftigede på ordinært  

 arbejdsmarked1) 2.790 2.832 2.744 2.684 2.679 2.685 
 - beskæftigelse med løntilskud2) 71 77 79 85 90 88 
 Ledige 78 52 98 116 121 116 
 Bruttoledige (inkl. aktivering) 104 75 131 166 172 164 

  
Uden for arbejdsstyrken 2.522 2.533 2.601 2.658 2.668 2.685 

 Personer på arbejdsmarkedsorlov 3 2 2 1 0 0 
 Aktiverede dagpengemodtagere 10 8 11 19 19 17 
 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 22 25 37 46 44 44 
 Førtidspensionister uden for  

arbejdsstyrken 213 213 214 221 218 212 
 Efterlønsmodtagere3) 140 138 131 125 118 113 
 Personer under 15 år 1.012 1.009 1.005 997 990 984 
 Folkepensionister uden for  

arbejdsstyrken3) 734 749 766 796 824 851 
 Øvrige uden for arbejdsstyrken 389 390 436 453 456 464 
  

1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i nationalregnskabet, og den støttede be-
skæftigelse, 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, individuel jobtræning, fleksjob, skånejob, servicejob, voksenlærlinge og aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere i arbejdsstyrken. 
3) Se også tabel B.7. 
Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.7 
Personer på indkomstoverførsler mv. 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 1.000 helårspersoner        
 A-dagpenge 61 40 83 99 103 99  
 Kontanthjælp 72 65 68 73 74 75  
 Feriedagpenge 7 6 4 5 7 7  
 Førtidspension1) 242 243 245 254 252 246  
 Efterløn 140 138 131 125 118 113  
 Fleksydelse 3 4 5 6 7 7  
 Revalideringsydelse2) 18 16 18 17 18 18  
 Sygedagpenge3) 79 80 79 75 76 76  
 Barselsdagpenge 51 53 50 49 50 50  
 Arbejdsmarkedsorlov 5) 3 2 2 1 0 0  
 Ledighedsydelse 11 11 11 12 11 11  
 I alt  686 657 695 716 716 701  
 - heraf under 65 år2) 686 657 695 716 716 700  
  

SU 208 209 223 247 254 259 
 

 I alt, inkl. SU 894 866 918 963 970 959  
  

Folkepensionister1) 830 850 874 908 940 973 
 

 - heraf 65-66 år 108 116 125 133 139 142  
 I alt, inkl. SU og  

folkepensionister 1.724 1.716 1.792 1.870 1.911 1.932 
 

  
1) Førtids- og folkepension er inkl. pensionister bosiddende i udlandet. 
2) Ekskl. revalidering med løntilskud.  
3)  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 sygdomsfor-
løb, der er længere end 21 dage (14 dage før 2007 og 15 dage i 2008) samt sygdomsforløb blandt ledige. 
4) Arbejdsmarkedsorlov omfatter fra 2003 kun børnepasningsorlov. Denne ordning er under udfasning 
som følge af omlægninger af barselsorlovsmulighederne. Der vil fortsat være personer, der kan udnytte retten 
til børnepasningsorlov fremover. 
5) Aldersgrupperingen er foretaget på baggrund af oplysninger fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdata-
base DREAM. Fra og med 2007 er folkepensionsalderen på 65 år fuldt indfaset. Der kan herefter fortsat være 
enkelte overførselsmodtagere over 65 år, fx kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke opfylder kriterierne for 
folkepension. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.8 
Stigningen i de samlede arbejdsomkostninger 

 
  2009 2010 2011 2012  

 Pct.vis vækst  
 Direkte lønomkostninger 3,0 2,1 2,4 2,7  
 Samlede arbejdsomkostninger 2,7 2,4 2,6 2,8  
 Heraf bidrag (pct.-point) fra:  
 Offentlige kasser 0,0 0,0 0,1 0,1  
 - AER-bidrag1) 0,0 0,0 0,1 0,1  
 Lovpligtige omkostninger 0,0 0,1 0,0 0,0  
 - AES-bidrag og arbejdsskadereform2) 0,0 0,1 0,0 0,0  
 - Lønmodtagernes Garantifond 0,1 0,1 0,1 0,0  
 Andre øvrige arbejdsomkostninger 0,1 0,0 0,0 0,0  
 - Kompetenceudviklingsfond 0,0 0,1 0,0 0,0  

 I alt øvrige arbejdsomkostninger 0,1 0,3 0,2 0,1  
  

Anm.: Dekomponering af de øvrige arbejdsomkostninger i alt er baseret på egne skøn, mens de samlede ar-
bejdsomkostninger i 2009 er baseret på DA’StrukturStatistik 2009. 
1) Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) er en omfordelingsordning mellem arbejdsgiverne. Forhøjelse af 
bidragene til ordningen bliver imidlertid regnet som en stigning i de øvrige arbejdsomkostninger. 
2) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) er baseret på satser. Derudover kan virksomheder 
forsikre sig hos private forsikringsselskaber, hvilket kan betyde, at stigningen i omkostningerne som følge af 
arbejdsskadeforsikringer kan afvige fra det i tabellen angivne. 
Kilde: Finanslov 2010, diverse lovforslag, ATP/AES, ATP/LG og egne beregninger. 
 

 

 
 

Tabel B.9 
Bruttoinvesteringer 

 
 

 
2009 

Niveau 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

  Mia.kr. Realvækst, pct.  
 Faste  

bruttoinvesteringer 303 0,4 -3,2 -14,3 -6,9 4,7 2,1 
 

 heraf:         
  - bygge og anlæg 159 -2,4 -4,4 -16,6 -8,6 3,7 1,2  
  - maskiner og transport 144 3,6 -2,1 -11,7 -5,1 5,8 3,1  
 heraf:         
  - boliginvesteringer 81 -6,0 -10,9 -16,9 -13,0 1,5 3,0  
  - samlede  

 erhvervsinvesteringer 188 4,0 -0,3 -15,9 -7,3 5,0 4,1 
 

 heraf:         
 - bygge- og   

anlægsinvesteringer 57 7,1 4,9 -20,9 -9,1 4,0 3,3 
 

 - materielinvesteringer 132 3,1 -2,4 -13,6 -6,5 5,4 4,4  
 - offentlige  

 investeringer 34 -2,2 0,5 4,6 9,4 9,4 -8,1 
 

  
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.10 
Betalingsbalancens løbende poster 

 
  2008 2009 2010 2011 2012 
 Mia. kr.       
 Industrieksport ekskl. skibe mv. 391,2 334,4 367,7 389,6 413,7  
 Landbrugseksport mv. 91,8 85,6 92,4 95,5 98,8  
 Øvrig vareeksport, ekskl. energi 35,1 29,7 35,4 35,8 36,2  

  
Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 511,6 444,1 489,4 514,5 541,9 

 

 Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 489,5 378,7 414,7 435,2 455,6  

  
Nettoeksport af energi1) -18,7 -10,0 -19,4 -30,3 -38,3 

 

 Handelsbalance ekskl. skibe mv. 3,3 55,4 55,3 49,0 47,9  
 Nettoeksport af skibe mv. -13,9 -24,0 -15,0 -15,8 -16,7  

  
Handelsbalance, i alt -10,6 31,5 40,2 33,2 31,3 

 

  
Turistindtægter, netto -1,7 -2,3 -2,3 -3,4 -4,0 

 

 Øvrige tjenester inkl. søtransport 67,5 34,0 53,0 58,2 63,7  

  
Tjenestebalance, i alt 65,8 31,7 50,6 54,8 59,7 

 

  
Vare- og tjenestebalance 55,2 63,2 90,9 88,0 90,9 

 

 Do. i pct. af BNP 3,2 3,8 5,2 4,9 4,9  

  
Formueindkomst fra udlandet, netto 34,6 37,7 31,9 26,8 26,8 

 

 Lønindkomst fra udlandet, netto -15,7 -13,5 -13,0 -13,0 -13,0  
 EU-betalinger til Danmark, netto -9,9 -9,5 -10,4 -12,4 -12,8  
 Andre løb. overførsler fra udl. netto -33,7 -32,8 -33,3 -33,4 -33,8  
 Nettooverførsler fra udlandet, i alt -9,0 -4,6 -11,8 -19,0 -19,8  

  
Løbende poster, i alt 46,2 58,6 79,0 69,0 71,1 

 

 Do. i pct. af BNP 2,7 3,6 4,5 3,9 3,8  

  
Danmarks nettoaktiver over for  
udlandet -104,3 74,3 165,6 235,3 307,1 

 

 Do. i pct. af BNP -6,0 4,5 9,5 13,1 16,6  
  

1) Inkl. bunkring. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.11 
Eksport og import (realvækst) 

 
  2009 2009 2010 2011 2012  

  Mia. kr. Realvækst i pct.  
 Eksport af:       
 Varer i alt 491,1 -10,3 5,3 3,0 3,2  
 Landbrugsvarer mv. 85,6 -1,6 4,0 2,0 2,0  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 334,4 -12,9 5,9 4,5 4,7  
 Øvrige varer1) 71,1 -7,8 3,9 -2,5 -2,5  
 Tjenester i alt 301,7 -8,9 3,1 5,0 5,0  
 I alt 792,8 -9,7 4,5 3,8 3,9  
  

Import af:      
 

 Varer i alt 459,6 -14,9 4,0 4,1 3,7  
 Landbrugsvarer mv. 47,3 -9,9 3,4 3,0 3,3  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 310,5 -20,1 7,2 4,1 3,8  
 Øvrige varer1) 101,9 -0,6 -5,5 4,4 3,7  
 Tjenester i alt 270,0 -7,9 3,3 5,0 4,9  
 I alt 729,6 -12,5 3,7 4,4 4,2  
  

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
 

Tabel B.12 
Eksport- og importpriser 

 
  2009 2009 2010 2011 2012  

  Mia. kr. Ændring i pct.  
 Eksportpriser for:       
 Varer i alt 491,1 -6,1 4,6 2,2 1,6  
 Landbrugsvarer mv. 85,6 -5,3 3,8 1,4 1,4  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 334,4 -1,8 3,8 1,4 1,4  
 Øvrige varer1) 71,1 -22,9 9,7 6,8 3,1  
 Tjenester i alt 301,7 -11,9 10,0 2,4 2,4  
 I alt 792,8 -8,4 6,6 2,3 1,9  
        
 Importpriser for:       
 Varer i alt 459,6 -9,0 4,8 2,9 1,7  
 Landbrugsvarer mv. 47,3 -4,6 3,0 1,0 1,0  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 310,5 -4,7 2,6 1,1 1,1  
 Øvrige varer1) 101,9 -21,5 13,3 9,4 4,0  
 Tjenester i alt 270,0 -5,5 4,6 2,3 2,3  
 I alt 729,6 -7,7 4,7 2,7 2,0  
  

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 

 
 

 
2009 

Niveau 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
 

  Mia. kr. Realvækst i pct. Bidrag i pct.-point  
 Forbrug i alt 813,6 2,2 2,2 1,8 2,2 2,2 1,8  
 Detailomsætning 268,8 0,9 2,4 2,0 0,3 0,8 0,6  
 Heraf:         
 - fødevarer 83,1 2,1 1,9 1,0 0,2 0,2 0,1  
 - nydelsesmidler 35,5 -2,4 -0,5 -0,4 -0,1 0,0 0,0  
 - øvrige ikke-varige  

 varer 84,5 1,5 2,6 2,0 0,2 0,3 0,2 
 

 - øvrige varige varer 65,7 0,4 4,6 4,6 0,0 0,4 0,4  
 Bilkøb 28,0 23,0 8,5 2,8 0,8 0,3 0,1  
 Brændsel m.m. 46,5 5,5 -2,7 0,1 0,3 -0,2 0,0  
 Benzin og lignende 20,8 -2,6 0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0  
 Boligbenyttelse 179,9 0,9 1,0 0,9 0,2 0,2 0,2  
 Kollektiv trafik mv.1) 34,6 1,2 2,2 2,5 0,1 0,1 0,1  
 Øvrige tjenester 232,7 2,3 2,8 2,3 0,7 0,8 0,7  
 Turistudgifter 37,8 2,5 4,5 2,3 0,1 0,2 0,1  
 Turistindtægter2) 35,5 3,5 2,0 0,7 0,2 0,1 0,0  
  

1) Inkl. charterfly, turistbusser, hyrevogne mv. samt porto og telefon. 
2) 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 de-
tailomsætningen mv. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
 

Tabel B.14 
Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  
 Mia. kr.   
 Privat sektor i alt -58,1 -10,3 105,3 142,3 153,7 134,3  
 - husholdninger -80,6 -60,4 -20,3 3,0 23,6 -8,1  
 - selskaber  22,6 50,1 125,6 139,3 130,1 142,4  
       - ikke finansielle selskaber -31,3 -15,7 32,0 48,8 64,6 78,9  
       - finansielle selskaber  53,9 65,8 93,6 90,5 65,5 63,5  
 Offentlig forvaltning og service 81,4 56,9 -46,5 -62,6 -83,9 -62,5  

 I alt 23,3 46,6 58,8 79,7 69,7 71,8  
  

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 løben-
de poster, jf. tabel B.10. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.15 
Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 
 

 Mia. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Husholdninger       
 Bruttooverskud 135,8 132,7 133,0 141,2 148,9 157,1 
 Lønsum 917,4 966,5 959,1 970,9 984,4 1.006,4 
 Nettoformueindk. (inkl. bruttoafk. i l&p) 22,4 13,1 -5,6 14,5 25,1 21,2 

 Primær bruttoindkomst 1.075,6 1.112,3 1.086,5 1.126,5 1.158,4 1.184,7 
 Indk.overførsler og pens.udb. fra l&p  310,0 315,4 341,2 366,0 382,7 393,9 
 - indk.skatter mv. (inkl. pens.afkastskat) 439,1 453,7 452,4 467,6 447,1 472,9 
 - sociale bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) 175,7 178,2 176,8 149,5 180,7 172,2 

 Disponibel bruttoindkomst 770,9 795,9 798,5 875,5 913,4 933,5 
 - privat forbrug 820,4 840,3 813,6 850,5 884,0 914,9 
 Formuetilvækst i l&p 85,9 88,9 83,3 51,6 74,9 58,2 

 Bruttoopsparing 36,4 44,5 68,2 76,6 104,3 76,8 
 - bruttoinvesteringer 116,3 112,0 87,9 77,1 80,2 83,9 
 Nettokapitaloverførsler -0,8 7,0 -0,5 3,5 -0,5 -1,0 

 Nettofordringserhvervelse -80,6 -60,4 -20,3 3,0 23,6 -8,1 

 Selskaber       
 Bruttooverskud 340,3 337,3 288,1 336,1 357,1 376,8 
 Nettoformueindkomst 0,6 10,8 42,3 21,6 4,0 12,9 

 Primær bruttoindkomst 340,9 348,1 330,5 357,7 361,1 389,7 
 Pens.bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) mv.  140,8 142,7 140,9 111,6 142,3 133,3 
 - indkomstskatter mv. 64,3 57,3 40,7 47,7 50,6 55,2 
 - pensionsudbetalinger 58,3 57,9 61,7 64,2 71,5 79,2 

 Disponibel bruttoindkomst 359,1 375,6 369,0 357,4 381,4 388,6 
 - formuetilvækst i l&p 85,9 88,9 83,3 51,6 74,9 58,2 
 - bruttoinvesteringer 247,5 234,0 160,5 167,7 178,8 190,8 
 Nettokapitaloverførsler -3,1 -2,5 0,4 1,2 2,5 2,7 

 Nettofordringserhvervelse 22,6 50,1 125,6 139,3 130,1 142,4 

 Privat sektor (inkl. off. selskaber)       
 Bruttooverskud 476,1 470,0 421,1 477,3 506,1 533,9 
 Lønsum 917,4 966,5 959,1 970,9 984,4 1.006,4 
 Nettoformueindkomst 23,1 23,9 36,7 36,0 29,1 34,2 

 Primær bruttoindkomst 1.416,6 1.460,4 1.417,0 1.484,2 1.519,6 1.574,4 
 Indk.overførsler fra det offentlige mv. 248,3 253,4 275,3 297,7 307,1 310,6 
 - indkomstskatter mv. 503,4 511,0 493,1 515,3 497,7 528,1 
 - sociale bidrag 31,4 31,3 31,8 33,7 34,3 34,8 

 Disponibel bruttoindkomst 1.130,0 1.171,4 1.167,5 1.232,9 1.294,7 1.322,1 
 - privat forbrug 820,4 840,3 813,6 850,5 884,0 914,9 

 Bruttoopsparing 309,6 331,2 353,9 382,4 410,8 407,2 
 - bruttoinvesteringer 364,0 346,3 248,7 245,6 259,3 275,0 
 Nettokapitaloverførsler -3,7 4,8 0,2 5,5 2,2 2,1 

 Nettofordringserhvervelse -58,1 -10,3 105,3 142,3 153,7 134,3 
  
Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets opstilling (NR). Visse af overførslerne er dog net-
toficerede 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 bi-
drag (hvorunder også pensionsbidragene fragår), og pensionsafkastskatten fragår under indkomstskatterne. Net-
tobidrag til og afkast af kollektive ordninger i l&p er indkomst for selskaberne. Men formuetilvæksten i l&p ind-
går i husholdningernes opsparing og ikke i selskabernes. Særlig Pensionsopsparing (SP) regnes fra 2002 som in-
dividuel opsparing i nationalregnskabet. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.16 
Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Pct.        
 Husholdninger        
 Forbrugskvote (iht. NR)1) 106,4 105,6 101,9 97,1 96,8 98,0  
         
 Opsparingskvote (iht. NR)1) 4,7 5,6 8,5 8,7 11,4 8,2  
 Do. korrigeret for afkast i l&p  og DMP/SP2) -2,0 -0,2 7,2 6,5 5,7 3,7  
         
 Hele den private sektor (iht. NR)        
 Forbrugskvote 72,6 71,7 69,7 69,0 68,3 69,2  
 Opsparingskvote 27,4 28,3 30,3 31,0 31,7 30,8  
  

1) Husholdningernes forbrugs- og opsparingskvote ifølge nationalregnskabet (NR) er forbrugsudgiften 
henholdsvis husholdningernes bruttoopsparing i procent af husholdningernes disponible bruttoindkomst. Da 
husholdningernes bruttoopsparing, men ikke deres disponible bruttoindkomst, inkluderer tilvæksten i pensions-
formuerne, 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. Opsparingskvoten er tillige korrigeret for nettoindbetalinger til SP og 
DMP. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
 

Tabel B.17 
Lønkvoter 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Pct.   
 Private erhverv 57,9 59,5 60,9 57,8 56,8 56,1  
 Hele økonomien 64,7 66,1 68,2 65,8 64,9 64,2  
 Husholdningernes andel af den  

private disponible indkomst 68,2 67,9 68,4 71,0 70,5 70,6 
 

  
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 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Ejendomsmarked        
 Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte 

 enfamiliehuse 4,9 -3,7 -12,8 3,0 2,0 0,0 
 

 Antal salg af enfamiliehuse (1.000) 51,7 39,7 34,3 - - -  
 Stigning (pct.) i prisen for omsatte  

ejerlejligheder -4,7 -9,0 -14,1 - - - 
 

 Antal salg af ejerlejligheder (1.000) 18,5 13,5 11,9 - - -  
 Antal fuldført byggeri (1.000) 31,3 26,9 18,0 - - -  
  

Boligbyggeri       
 

 Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. -6,0 -10,9 -16,9 -13,0 1,5 3,0  
 Påbegyndt2) mio. kvadratmeter 3,7 2,6 1,5 - - -  
  

Erhvervsbyggeri       
 

 Påbegyndt, mio. kvadratmeter  5,4 5,0 2,9 - - -  
  

1) Stigningen er korrigeret for udviklingen i antallet af bolighandler. 
2)  Helårsbeboelse. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.19 
Skatter og skattetryk 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Mia. kr.   
 Indirekte skatter 300,5 298,5 279,2 292,9 304,3 311,3 
 - moms 176,1 176,2 168,4 171,8 178,1 183,0 
 - registreringsafgift 24,9 19,7 12,5 13,8 15,5 16,0 
 - punktafgifter 69,2 69,6 64,5 71,6 72,6 73,4 
    - energi 36,4 36,8 36,4 40,2 41,4 41,8 
    - miljø 4,7 4,7 4,3 4,0 4,1 3,9 
    - nydelsesmidler 10,1 10,3 10,2 11,6 11,2 11,2 
    - øvrige 18,0 17,8 13,6 15,8 15,9 16,7 
 - ejendomsskatter 19,0 21,5 22,6 24,3 25,2 26,2 
 - vægtafgift på erhverv 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 
 - øvrige indirekte skatter 8,8 9,0 8,7 8,9 10,2 10,0 
  

Direkte skatter 506,7 515,1 496,7 519,1 501,6 532,2 
 - kildeskatter1)  343,8 349,0 330,0 328,1 345,5 355,5 
    - statsskat 131,5 137,0 125,5 111,6 116,3 120,5 
       - bundskat 46,4 48,6 44,3 33,8 34,4 44,4 
       - mellemskat 9,1 9,8 5,2 0,0 0,0 0,0 
       - topskat  17,9 18,9 16,8 14,2 15,3 16,4 
       - sundhedsbidrag 56,7 58,0 57,5 62,0 64,8 57,8 
       - statslig kommuneskat 1,4 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 
    - kommune-, amt- og kirkeskat i alt 177,6 183,6 182,0 196,6 205,8 209,8 
       - kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) 172,5 178,4 176,8 191,0 199,9 203,8 
       - kirkeskat 5,2 5,2 5,2 5,6 5,8 5,9 
    - ejendomsværdiskat 11,7 12,1 12,4 12,5 12,6 12,8 
    - øvrige kildeskatter2) 22,9 17,6 10,5 7,4 10,8 12,5 
 - pensionsafkastbeskatning 4,5 9,2 8,8 42,2 3,5 16,0 
 - selskabsskat 64,3 57,3 40,7 47,7 50,6 55,2 
 - andre personlige skatter 9,9 11,5 29,7 12,1 11,2 12,7 
 - vægtafgifter fra husholdninger 7,8 7,9 7,9 8,2 8,5 8,7 
 - arbejdsmarkedsbidrag 76,5 80,2 79,5 80,8 82,2 84,0 
 Obl. bidrag til sociale ordninger3) 16,8 16,8 16,4 17,7 18,2 18,4 
 Kapitalskatter 3,9 4,8 3,7 3,5 3,5 3,9 
 Told og importafgifter (EU-ordninger) 3,7 3,8 3,0 3,2 3,3 3,4 
 Samtlige skatter 831,6 839,1 798,9 836,3 830,8 869,1 
 BNP 1.695,3 1.740,8 1.656,1 1.737,7 1.791,5 1.848,4 
 Samtlige skatter i pct. af BNP  49,1 48,2 48,2 48,1 46,4 47,0 
  

1) Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er for 2007-09 fra Danmarks Statistik. For 
2010 og frem er tallene baseret på Finansministeriets skøn for udskrivningsgrundlag mv. 
2) Indeholder bl.a. aktieindkomstskat, dødsboskat, provenu af virksomhedsskatteordning samt nedslag i slut-
skatten som følge af den grønne check. Den del af den grønne check, der ikke kan modregnes i slutskatten, med-
regnes som en overførsel. 
3)  Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. 
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Tabel B.20 
Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne  

 
  20071) 2008 2009 2010 2011 2012  

 Kommunalt skattegrundlag       
 Revideret maj-vurdering 2006, mia. kr.  708,4      
 Vækst i pct.  1,7      
 August-vurdering 2006, mia. kr.  721,7      
 Vækst i pct.  1,7      
 December-vurdering 2006, mia. kr.  716,8 734,3     
 Vækst i pct.  0,9 2,4     

Revideret maj-vurdering 2007, mia. kr.  721,1 734,7     
Vækst i pct.  1,0 1,9     

 

August-vurdering 2007, mia. kr.  728,8 758,9     
 Vækst i pct.  1,2 4,1     
 Februar-vurdering 2008, mia. kr. 2) 724,2 737,7 747,5    
 Vækst i pct.  0,5 1,9 1,3    
 Revideret maj-vurdering 2008, mia. kr.  722,3 738,6 751,1    
 Vækst i pct.  0,4 2,3 1,7    
 August-vurdering 2008, mia. kr.  714,4 726,5 735,0    
 Vækst i pct.  -0,7 1,7 1,2    
 December-vurdering 2008, mia. kr.  716,0 731,6 747,6 768,1   
 Vækst i pct.  -0,5 2,2 2,2 2,7   
 Revideret maj-vurdering 2009, mia. kr.  715,5 732,5 732,5 780,4   
 Vækst i pct.  -0,6 2,4 0,0 6,5   
 August-vurdering 2009, mia. kr.  715,5 726,9 734,4 777,2   
 Vækst i pct.  -0,6 1,6 1,0 5,8   
 December-vurdering 2009, mia. kr.  715,5 725,7 714,9 777,7 801,6  
 Vækst i pct.  -0,6 1,4 -1,5 8,8 3,1  
 Maj-vurdering 2010, mia. kr.  715,5 722,9 721,7 766,0 796,8  
 Vækst i pct.  -0,6 1,0 -0,2 6,1 4,0  
 Revideret maj-vurdering 2010, mia. kr.  715,5 722,9 721,7 766,0 804,0  
 Vækst i pct.  -0,6 1,0 -0,2 6,1 5,0  
 August-vurdering 2010, mia. kr.  715,5 722,6 716,4 768,9 808,8  
 Vækst i pct.  -0,6 1,0 -0,9 7,3 5,2  
 December-vurdering 2010, mia. kr.  715,5 722,6 713,7 775,0 810,9 826,6 
 Vækst i pct.  -0,6 1,0 -1,2 8,6 4,6 1,9 
  

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. 
1) I 2007 ændres det kommunale skattegrundlag som følge af den kommunale finansieringsreform. Den 
progressive aktieindkomst og begrænset skattepligtige personer udgår af det kommunale skattegrundlag fra og 
med 2007. Det påvirker samtidig den i tabellen anførte vækst fra 2006 til 2007.  
2) Det kommunale udskrivningsgrundlag for 2006-2009 er korrigeret i forhold til februarvurderingen 
2008. Udskrivningsgrundlaget for 2006 var i denne opgjort uden begrænset skattepligtige, og for 2007-2009 var 
der ved en fejl indregnet aktieindkomst.  
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Tabel B.21 
Indkomstoverførsler 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Mia. kr.   
 A-dagpenge 10,4 7,0 14,6 18,3 19,9 18,7  
 Førtidspension 34,0 35,9 37,5 39,9 40,7 40,3  
 Efterløn1) 20,6 21,4 20,7 20,4 19,7 19,2  
 Kontanthjælp2) 11,8 11,6 12,6 13,5 14,8 15,3  
 Feriedagpenge 1,2 1,0 0,7 0,9 1,4 1,3  
 Revalideringsydelse 3,3 3,0 2,8 2,9 2,9 3,0  
 Sygedagpenge 14,0 14,4 14,7 14,5 14,9 14,3  
 Barselsdagpenge 9,0 9,4 10,0 9,9 9,7 9,9  
 Boligydelse og boligsikring 11,1 11,3 11,6 11,9 12,0 11,7  
 Børnefamilieydelse 13,3 13,8 14,3 14,8 14,5 14,4  
 Øvrige overførsler3) 16,1 16,8 20,0 21,6 21,6 21,5  
 I alt 144,9 145,4 159,6 168,7 172,1 169,7  
 SU 10,6 11,0 12,2 14,8 15,3 15,4  
 I alt inkl. SU 155,5 156,4 171,8 183,5 187,5 185,0  
 Folkepension4) 81,4 84,8 88,9 97,0 102,4 108,0  
 Øvrige pensioner5) 20,2 21,4 23,0 23,5 24,4 24,9  
 I alt, inkl. SU, folkepension og øvrige  

pensioner 257,1 262,6 283,6 304,1 314,3 317,9 
 

  
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  

 
 

 
Aug. 
2008 

Dec. 

2008 
Maj 

2009 
Aug. 

2009 
Dec. 
2009 

Maj 
2010 

Aug. 
2010 

Dec. 
2010 

 

    
2009         

 

 BNP (realvækst, pct.) 0,5 -0,2 -2,5 -3,0 -4,3 -4,9 -4,7 -5,2  
 Ledighed (1.000 personer) 65,0 70,0 105 105 101 98 98 98  
 Bruttoledighed (1.000 personer) 87 104 135 135 133 130 131 131  
 Forbrugerpriser  

(procentvis stigning) 2,7 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 
 

 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 37,3 32,0 19,9 20,6 48,8 68,1 65,9 58,6  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) 55,8 -0,3 -22,5 -33,5 -50,3 -46,7 -47,0 -46,5  
 BNP i EU27 (procentvis stigning) 1,7 0,2 -3,2 -4,3 -4,1  -4,2 -4,2 -4,2  
  

2010         
 

 BNP (realvækst, pct.) - 0,7 1,0 1,0 1,3 1,4 1,4 2,0  
 Ledighed (1.000 personer) - 99,0 145 150 155 130 121 116  
 Bruttoledighed (1.000 personer) - 133 184 189 195 180 171 166  
 Forbrugerpriser  

(procentvis stigning) - 2,2 2,1 2,0 2,0 2,3 2,2 2,3 
 

 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - 43,0 14,9 13,7 42,1 45,0 62,0 79,0  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - -22,9 -60,1 -86,3 -94,4 -88,2 -80,1 -62,6  
 BNP i EU27 (procentvis stigning) - 1,1 0,3 0,3 0,9  1,0 1,3 1,8  
  

2011         
 

 BNP (realvækst, pct.) - - - - 1,6 1,7 1,8 1,7  
 Ledighed (1.000 personer) - - - - 155 135 125 116  
 Bruttoledighed (1.000 personer)  - - - 196 187 177 172  
 Forbrugerpriser  

(procentvis stigning) - - - - 1,7 1,8 1,7 1,7 
 

 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - 42,9 46,3 61,4 69,0  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - -79,0 -78,6 -78,7 -83,9  
 BNP i EU27 (procentvis stigning) - - - - 1,8  1,8  1,7 1,7  
  

2012         
 

 BNP (realvækst, pct.) - - - - - - - 1,5  
 Ledighed (1.000 personer) - - - - - - - 116  
 Bruttoledighed (1.000 personer)        164  
 Forbrugerpriser  

(procentvis stigning) - - - - - - - 1,7 
 

 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - - - 71,1  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - - - -62,5  
 BNP i EU27 (procentvis stigning) - - - - - - - 2,0  
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