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Briternes valg om at forlade EU har ført til større usikkerhed om de kommende års udvikling i 
Europa, og vækstudsigterne er svækket, især i Storbritannien. Som en lille og åben økonomi 
er vi stærkt påvirkede af de økonomiske vinde i landene omkring os, og uroen får også effekt 
i Danmark. Der er dog fortsat fremgang i dansk økonomi, selv om væksten stadig ikke er så 
høj, som man kunne ønske. Siden vendingen i 2012 har næsten 100.000 fået job i den priva-
te sektor, mens ledigheden er faldet støt. Mange har dermed fået mulighed for at forsørge sig 
selv og tage del i fællesskabet på det danske arbejdsmarked. Det giver tryghed og mod på 
fremtiden. Det er godt – både for den enkelte og for Danmark. 

Den stigende beskæftigelse betyder, at presset på arbejdsmarkedet gradvist tiltager. Der 
bliver færre ledige hænder til at tage de nye job i virksomhederne.  

Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at føre en ansvarlig finanspolitik, så presset på ar-
bejdsmarkedet ikke bliver for stort. Regeringen vil derfor fortsat holde en vis afstand til bud-
getlovens grænse med finanspolitikken i 2017. Det er ansvarlig politik, der bidrager til at 
holde opsvinget på sporet. 

Samtidig med at der bliver færre ledige, er der stadig omkring 800.000 i den arbejdsdygtige 
alder, som står uden for arbejdsmarkedet og forsørges af det offentlige. Når regeringen nu 
fremlægger sin plan DK2025 – Et stærkere Danmark, sætter vi ind på en bred front for at 
trække flere ind på arbejdsmarkedet. Det vil også medvirke til at lette det tiltagende pres på 
arbejdsmarkedet. 

Samtidig skal vi skabe grundlaget for højere vækst, så fremgangen i danskernes levefod kan 
stå mål med det, vi har været vant til – og med lande, vi normalt sammenligner os med. Vi 
skal give virksomhederne bedre rammer for at investere. Det vil øge produktiviteten og gøre 
Danmark rigere. 

Det er nu, vi skal skabe rammerne for, at dansk økonomi kan fortsætte den sunde udvikling i 
de kommende år. Vi skal styrke produktiviteten og lægge sporene til, at en holdbar fremgang 
i den private beskæftigelse kan køre videre. Dermed sikrer vi grundlaget for danskernes 
velstand i fremtiden. 
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1. Sammenfatning 

1.1 Det aktuelle konjunkturbillede 
 

Opsvinget fortsætter trods øget international usikkerhed 
Det moderate opsving i dansk økonomi ventes at fortsætte. Beskæftigelsen er steget kraftigt, 
selv om BNP-væksten har været træg. Væksten var god i 1. kvartal 2016 med en stigning på 
0,7 pct., men det var på baggrund af et fald i BNP i både 3. og 4. kvartal sidste år. Samtidig 
er usikkerheden om vækstudsigterne for den globale økonomi steget, efter briterne ved af-
stemningen den 23. juni stemte for at forlade EU-samarbejdet (Brexit). De få og foreløbige 
oplysninger offentliggjort efter afstemningen peger indtil videre på, at selv om Brexit får nega-
tive konsekvenser, ser effekterne på kort sigt ud til at blive forholdsvis afdæmpede uden for 
Storbritannien – blandt andet fordi lavere renter afbøder den negative effekt. 

Samlet set bidrager disse forhold til en lille nedjustering af vækstskønnet for dansk økonomi 
– til 0,9 pct. i år og 1,5 pct. næste år, jf. figur 1.1. Det er knap ¼ pct.-point lavere i begge år 
end skønnet i maj. Derimod fortsætter arbejdsmarkedet med at overraske positivt med bety-
delig vækst i den private beskæftigelse hen over årsskiftet, jf. figur 1.2. Billedet af et stærkt 
arbejdsmarked, men moderat BNP-vækst står dermed fortsat skarpt, og der ventes at være 
62.000 flere i beskæftigelse i 2017 end i 2015. 

Figur 1.1 

BNP-vækst i slæbesporet… 

 

 

Figur 1.2 

… men stærk fremgang i den private 

beskæftigelse 

 

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Den gode udvikling på arbejdsmarkedet bidrager til, at omfanget af ledige ressourcer aftager. 
Outputgabet – som er et mål for kapacitetspresset i økonomien – skønnes at blive indsnæv-
ret fra omtrent -1¼ pct. af BNP i 2015 til -½ pct. af BNP i 2017, og ledigheden vurderes at 
komme tæt på det estimerede strukturelle niveau. Det indebærer, at risikoen for fornyede 
flaskehalse på arbejdsmarkedet tiltager. 

Konjunkturvurderingen og skønnene for de offentlige finanser er baseret på den vedtagne 
politik samt finanslovforslaget for 2017 og økonomiaftalerne med kommunerne og regionerne 
for 2017. Tiltagene i regeringens 2025-plan med virkning fra 2017 er ikke indregnet. 

Stærke impulser for øget privat forbrug og investeringer 
Selv om væksttempoet er lavt, er der stærke impulser, der trækker op og holder det modera-
te opsving på sporet. Ikke mindst er fundamentet for øget privat forbrug solidt med stigende 
beskæftigelse samt fremgang i indkomsterne og på boligmarkedet, blandt andet understøttet 
af fortsat lave renter, jf. figur 1.3. Det private forbrug skønnes samlet set at stige med 3½ pct. 
i 2016-2017 efter en vækst på 2,3 pct. i 2015. Dermed ventes det private forbrug i 2017 at 
ligge godt 4 pct. over det seneste toppunkt i 2008. 

Figur 1.3 

Basis for vækst i det private forbrug i 2016 

og 2017… 
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Figur 1.4 

… mens en stigende kapacitetsudnyttelse 

understøtter investeringerne 
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Anm.: Figur 1.3 viser den skønnede vækst fra 2015 til 2017. Indkomster er husholdningernes kerneind-
komst, jf. afsnit 3.1. Tre kvartalers glidende gennemsnit af materielinvesteringskvoten i figur 1.4.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
De positive udsigter for det private forbrug skal især ses i sammenhæng med den gode ud-
vikling på arbejdsmarkedet. Når flere får et job, styrker det de samlede indkomster og tilliden 
til de fremtidige jobmuligheder. Familiernes økonomiske råderum understøttes også af en 
fortsat lav inflation. Samtidig er renterne faldet hen over sommeren, hvilket ikke blot styrker 
indkomsterne, men også skubber på boligpriserne. Rentefaldet modvirker desuden den pris-
dæmpende effekt af en række tiltag rettet mod større finansiel stabilitet, fx kravet om mindst 5 
pct. udbetaling ved boligkøb, som formentlig er en medvirkende årsag til, at bankerne grad-
vist har strammet kreditvilkårene i løbet af det seneste år. Boligpriserne ventes at stige med 4 
pct. i hvert af årene 2016-2017, mens reallønnen vokser med ca. 1¼ pct. i gennemsnit om 
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året – en relativt høj reallønsfremgang set i et historisk perspektiv. Det skaber økonomisk 
råderum til øget privat forbrug og flere boliginvesteringer. 

Efter en lang periode med lav investeringslyst og stagnerende kapitalapparat ventes der at 
komme mere skub på investeringerne. Kapacitetsudnyttelsen i industrien har været stigende 
siden 2012 og var i 3. kvartal 2016 over sit historiske gennemsnit for første gang siden 2008. 
I takt hermed er materielinvesteringerne steget, jf. figur 1.4. Tiltagende usikkerhed, ikke 
mindst som følge af Brexit, kan imidlertid få virksomhederne til at udskyde nogle investerin-
ger, indtil der er mere klarhed om udsigterne. Større investeringer kan ikke let omgøres og 
kræver dermed en vis sikkerhed om den fremtidige efterspørgselsudvikling både herhjemme 
og på eksportmarkederne. Samlet set forventes en tiltagende, men fortsat afdæmpet investe-
ringsvækst i prognoseårene. 

Mere usikre udsigter for eksporten, blandt andet i lyset af Brexit 
Mens fundamentet for det private forbrug og investeringerne ser gradvist stærkere ud, tegner 
udsigterne for eksporten mere usikre. Det skyldes især større usikkerhed om styrken af det 
globale vækstbillede, ikke mindst i lyset af Brexit-beslutningen. De få oplysninger offentlig-
gjort efter afstemningen tyder imidlertid på, at mens den britiske økonomi vil blive ramt hårdt, 
så er effekterne på andre lande mere begrænsede – også mindre end hvad beregninger 
inden afstemningen indikerede. 

Det ses blandt andet ved, at erhvervstilliden var nogenlunde uændret i lande som Tyskland 
og USA i juli, mens optimismen i Storbritannien tog et markant dyk, jf. figur 1.5. De finansielle 
rystelser i kølvandet på afstemningen er også stilnet af, og de toneangivende aktieindeks er 
omtrent tilbage på samme niveau som umiddelbart før afstemningen. Renterne er derimod 
faldet siden afstemningen. Det skyldes ikke kun lempeligere pengepolitik fra Bank of England 
(og en forventning om mulige matchende tiltag fra ECB), men også en forventning om, at 
fremtidige rentestigninger i USA udskydes lidt endnu efter et første halvår med svag frem-
gang. De lavere renter understøtter den private efterspørgsel og bidrager til at modvirke de 
negative impulser fra Brexit. 

Under indtryk heraf vurderes væksten hos Danmarks handelspartnere at være omkring ¼ 
pct.-point svagere næste år end skønnet i maj, men omtrent uændret i år, jf. figur 1.6. I den 
vurdering indgår også andre oplysninger, herunder en god start på året i mange europæiske 
lande og styrkede vækstudsigter i olieproducerende lande som følge af en lidt højere oliepris 
i forårsmånederne. De økonomiske konsekvenser af Brexit for både Storbritannien og resten 
af verden er imidlertid vanskelige at kvantificere, og vurderingen af de globale vækstudsigter 
er dermed forbundet med større usikkerhed end sædvanlig. 

Det samlede billede er dermed, at der fortsat er udsigt til vækst på eksportmarkederne. Det 
bidrager til en forventning om fornyet fremgang i eksporten i 2016 og 2017, efter at eksport-
væksten i 2015 blev holdt tilbage af en faldende eksport af søtransport. 
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Figur 1.5 

Verden – uden for Storbritannien – ser ud til 

at være relativt upåvirket af Brexit… 
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Figur 1.6 

… og en moderat vækst i verdensøkonomien 

fortsætter 

 

Anm.: Figur 1.5 viser gennemsnittet af erhvervstilliden (målt ved henholdsvis PMI og ISM) for industri og 
service. Værdier under 50 indikerer tilbagegang, mens værdier over 50 indikerer fremgang. De tomme 
søjler i figur 1.6 viser skønnene fra Økonomisk Redegørelse, maj 2016. 

Kilde: IMF, EU-Kommissionen, Sveriges Riksbank, Norges Bank, CPB, Danmarks Statistik og egne bereg-
ninger.  

 
Beskæftigelsen stiger – det gør kapacitetspresset også 
Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat i et pænt tempo trods den moderate BNP-vækst. 
Denne tendens – som også genfindes i langt de fleste avancerede økonomier – ventes at 
fortsætte i prognoseperioden, så beskæftigelsen samlet set stiger med 62.000 personer fra 
2015 til 2017. 

I takt hermed skønnes beskæftigelsesgabet gradvist at blive reduceret fra -47.000 personer i 
2015 til -24.000 personer i 2017. Indsnævringen af beskæftigelsesgabet sker imidlertid imod 
et stadig højere niveau, efterhånden som en række gennemførte reformer hæver den struktu-
relle beskæftigelse i disse år. Reformerne vurderes dermed at have skabt plads til den mar-
kante stigning i beskæftigelsen, uden at der opstår kapacitetspres generelt og udbredte fla-
skehalse. 

Der skønnes således fortsat at være ledige ressourcer i 2017, men i stadig mindre omfang. 
Det afspejles også i ledigheden, som er faldet støt gennem en række år og nu befinder sig på 
det laveste niveau i 40 år, med undtagelse af årene under overophedningen af arbejdsmar-
kedet i 2007 og 2008. Ledigheden vurderes at kunne fortsætte med at falde i 2016 og 2017, 
efterhånden som beskæftigelsen stiger, og at nærme sig det estimerede strukturelle niveau, 
så ledighedsgabet udgør blot ½ pct. af arbejdsstyrken næste år, jf. figur 1.7. 

At kapacitetsudnyttelsen er stigende, ses blandt andet ved, at virksomhederne – især i byg-
geriet – nu begynder at melde om stigende produktionsbegrænsninger som følge af mangel 
på arbejdskraft, jf. figur 1.8. Der er fortsat et stykke vej til de meget omfattende rekrutterings-
vanskeligheder og flaskehalse, som kendetegnede arbejdsmarkedet i årene før finanskrisens 
udbrud, men den opadgående tendens kalder på årvågenhed. Det skyldes ikke mindst, at 
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flaskehalse kan manifestere sig hurtigt, og at rekrutteringsvanskeligheder og voksende løn-
stigningstakter i et erhverv kan have afsmittende effekter på resten af økonomien. 

De tiltagende tegn på kapacitetspres er en naturlig konsekvens af, at dansk økonomi gradvist 
bevæger sig væk fra en situation med dyb lavkonjunktur og mange ledige ressourcer mod en 
situation med mere normal kapacitetsudnyttelse. Efterhånden som beskæftigelsen fortsætter 
med at stige, og ledigheden falder yderligere, tiltager risikoen for mere udbredt kapacitets-
pres og pres på lønningerne. En gradvis tilpasning af finanspolitikken og reformer, der øger 
arbejdsudbuddet, bidrager til at imødegå tendensen til en for hurtig stigning i beskæftigelsen i 
forhold til arbejdsstyrken og dermed til uholdbare lønstigningstakter. Aktuelt vurderes lønstig-
ningstakterne at forblive relativt afdæmpede i prognoseperioden. 

Figur 1.7 

Ledigheden er tæt på det estimerede 

strukturelle niveau… 

 

Figur 1.8 

… og flere virksomheder – især i byggeriet – 

melder om mangel på arbejdskraft 
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Anm.: Der foreligger ikke oplysninger om manglen på arbejdskraft i serviceerhverv før efteråret 2011. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
Udbredt usikkerhed præger prognosen 
Den aktuelle konjunkturvurdering er underlagt større end sædvanlig usikkerhed. Det skyldes 
især resultatet af Brexit-afstemningen. Der er endnu ikke præsenteret en plan for udtrædel-
sen, men det er lagt til grund for prognosen, at Storbritannien i hele prognoseperioden vil 
forblive en del af EU, og at der også vil ske fremskridt i retning af en aftale om tæt tilknytning 
mellem EU og Storbritannien, når udtrædelsen træder i kraft. 

Usikkerheden knyttet til Brexit-effekten vurderes allerede nu at påvirke både dansk og uden-
landsk økonomi, blandt andet fordi nogle virksomheder vælger at udskyde investeringer, indtil 
der er mere klarhed om den fremtidige udvikling. Opstår der imidlertid yderligere usikkerhed 
om Storbritanniens udtrædelsesvilkår, kan de negative konsekvenser blive større med afsmit-
tende effekter på dansk eksport og investeringer. 
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Der knytter sig også en række andre nedadrettede risici til udviklingen i den globale økonomi. 
Det gælder fx i forhold til banksektoren i euroområdet, herunder håndteringen af dårlige lån i 
italienske og portugisiske banker, eller fornyet vækstafdæmpning i de nye vækstøkonomier. 
Hertil kommer geopolitiske risici forbundet med fx den sikkerhedspolitiske udvikling i Østeu-
ropa eller store ændringer i antallet af tilkomne flygtninge og migranter til Europa. 

Der er imidlertid også mulighed for en mere positiv udvikling. Blandt andet kan investeringer-
ne udvikle sig stærkere. Det er lagt til grund for prognosen, at øget global usikkerhed vil få 
virksomhederne til at udskyde nogle investeringer lidt endnu. Kapacitetspresset er imidlertid 
stigende, og med meget lave renter har virksomhederne gode forudsætninger for hurtigere at 
øge deres investeringer. Tilsvarende er der også mulighed for, at de positive impulser vil 
have en endnu større indvirkning på det private forbrug, både herhjemme og i udlandet. I det 
tilfælde vil der være positive effekter på både BNP og beskæftigelse. 
 

1.2 Finanspolitikken og de offentlige finanser 
 
Selv om væksttempoet i dansk økonomi er forholdsvist beskedent, og usikkerheden i den 
globale økonomi er steget over sommeren, ventes der fortsat fremgang på arbejdsmarkedet. 
Ledigheden er faldet til et lavt niveau, og flere virksomheder melder om mangel på arbejds-
kraft. Det er derfor vigtigt at fastholde tilbageholdenhed i finanspolitikken for at modvirke 
risikoen for udbredt mangel på arbejdskraft. 

Med finanslovforslaget for 2017 planlægges en finanspolitik med en svagt dæmpende ind-
virkning på efterspørgselsvæksten, og den strukturelle saldo vil også i 2017 holde en vis 
afstand til budgetlovens underskudsgrænse. 

Tabel 1.1 

Centrale skøn vedrørende tilrettelæggelsen af finanspolitikken 

 2015 2016 2017 

Strukturel saldo, pct. af strukturelt BNP -0,5 -0,3 -0,4 

Faktisk saldo, pct. af BNP -1,7 -0,9 -1,9 

ØMU-gæld, pct. af BNP 40,4 38,7 37,9 

Offentlig forbrugsvækst, pct.  -0,7 1,2 0,5 

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

Outputgab, pct.2) -1,2 -0,9 -0,4 

Beskæftigelsesgab, 1.000 personer2) -47 -34 -24 
 

 

1) Beregnet mål for, hvordan ændringer i finanspolitikken fra et år til det næste påvirker den økono-
miske aktivitet.  

2) Beregnet mål for, hvor langt produktion og beskæftigelse er fra at være i ligevægt.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  



Kapitel 1 Sammenfatning 

 

Økonomisk Redegørelse · August 2016 13 

Sammen med finanslovforslaget fremlægger regeringen sin plan for dansk økonomi frem 
mod 2025, DK2025 – Et stærkere Danmark. I 2025-planen opstilles nye finanspolitiske mål 
frem mod 2025, som vil danne rammen for tilrettelæggelsen af finanspolitikken i de kommen-
de år. Med 2025-planen styrkes vækstpotentialet og arbejdsudbuddet, og råderummet i fi-
nanspolitikken øges. Samtidig forbedres de offentlige finanser på længere sigt. 

Offentligt underskud og ØMU-gæld holder sig inden for EU's grænser 
Underskuddet på den faktiske offentlige saldo er opgjort til 1,7 pct. af BNP i 2015, jf. tabel 
1.1. I 2016 og 2017 skønnes et underskud på henholdsvis 0,9 og 1,9 pct. af BNP. Udviklin-
gen i saldoen i perioden skal navnlig ses i lyset af ændringer i de forventede indtægter fra 
pensionsafkastskatten, der traditionelt udviser store udsving. De forventede indtægter fra 
pensionsafkastskatten vurderes at udgøre knap 42 mia. kr. i 2016 og er dermed betydeligt 
højere end i både 2015 og 2017. I hele prognoseperioden ventes den offentlige saldo såle-
des at holde sig inden for 3 pct.-grænsen i EU's Stabilitets- og Vækstpagt. 

Med de forudsatte offentlige underskud frem mod 2017 skønnes den offentlige nettogæld at 
holde sig på et moderat niveau på ca. 8 pct. af BNP ved udgangen af 2017. Den offentlige 
ØMU-gæld skønnes at udgøre knap 40 pct. i 2016 og 2017, jf. også tabel 1.1, og holder 
dermed en bred sikkerhedsmargin til grænsen på 60 pct. i Stabilitets- og Vækstpagten.  

Med finanslovforslaget for 2017 fastholdes den ansvarlige kurs i 
finanspolitikken 
I 2015 og 2016 skønnes et strukturelt underskud på henholdsvis 0,5 og 0,3 pct. af BNP. Den 
strukturelle saldo er således forbedret med 0,1 pct. af BNP i begge år sammenlignet med 
vurderingen i Økonomisk Redegørelse, maj 2016, jf. figur 1.9. Det skyldes især nye oplysnin-
ger for de offentlige indtægter, hvor en opjustering af indtægterne fra personskatterne – 
herunder navnlig fra aktieindkomstskatten – forbedrer den strukturelle saldo i begge år.  

I 2017 skønnes den strukturelle saldo at udvise et underskud på 0,4 pct. af BNP og holder 
dermed fortsat en sikkerhedsmargin til underskudsgrænsen i budgetloven. Med finanslov-
forslaget for 2017 samt økonomiaftalerne med kommunerne og regionerne overholdes der-
med de finanspolitiske rammer i budgetloven, og den ansvarlige kurs i finanspolitikken fort-
sættes. 

På finanslovforslaget for 2017 er udgifterne under det statslige delloft for driftsudgifter bud-
getteret 0,7 mia. kr. lavere end det gældende udgiftsloft, mens der i Økonomisk Redegørelse, 
maj 2016 blev forudsat en beregningsteknisk mindredisponering på 2 mia. kr. for at fastholde 
et underskud på den strukturelle saldo på 0,4 pct. af BNP. 

Disponeringen under det statslige delloft for driftsudgifter på finanslovforslaget for 2017 skal 
ses i lyset af, at vurderingen af de offentlige finanser – blandt andet som følge af en forbed-
ring i lyset af lavere budgetterede asyludgifter – har givet mulighed for at disponere en større 
del af udgiftsloftet i 2017, end det hidtil har været beregningsteknisk forudsat. 
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Finanspolitikken for 2017 vurderes at være afstemt med udviklingen i dansk økonomi. Den 
etårige finanseffekt – som er et beregnet mål for aktivitetsvirkningen af finanspolitikken i 
forhold til året før – er opgjort til -0,1 pct. i 2017, det vil sige en lille stramning. Udsigten til en 
fortsat lempelig pengepolitik er med til at understrege behovet for tilbageholdenhed i finans-
politikken, så den økonomiske politik under ét understøtter et robust opsving i dansk økono-
mi.  

I forbindelse med finanslovforslaget for 2017 er prognosen for asyltilstrømningen i 2016-2020 
opdateret, og antallet af tilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er nedjuste-
ret, jf. boks 1.1. Det indebærer færre budgetterede udgifter til asyl og integration i de kom-
mende år, hvilket bidrager til, at der på finanslovforslaget for 2017 er prioriteret yderligere 
ressourcer til at styrke kernevelfærden og tryghed i Danmark samt tilbageført midler til udvik-
lingsbistanden med sigte på at fremme indsatsen i nærområderne.  

Figur 1.9 

Strukturel saldo er forbedret i 2015 og 2016, 

men uændret i 2017 

 

Figur 1.10  

Niveauet for det offentlige forbrug og de 

offentlige investeringer er fortsat højt 

 

Anm.: De stiplede linjer i figur 1.10 viser gennemsnittet for udgiftsniveauerne i perioden 1990-2007. 
Figuren er baseret på forløbet uden nye tiltag til DK2025 – Et stærkere Danmark. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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I den aktuelle vurdering – der er baseret på finanslovforslaget for 2017 og økonomiaftalerne 
med kommuner og regioner – skønnes det offentlige forbrug at vokse med 0,5 pct. i 2017. 
Det er en relativt afdæmpet vækst i det offentlige forbrug i et historisk perspektiv. Niveauet 
som andel af den samlede økonomi er imidlertid fortsat højt, jf. figur 1.10.  

I 2017 fortsættes den gradvise tilpasning af de offentlige investeringer fra de ekstraordinært 
høje niveauer i årene forinden, jf. også figur 1.10. Tilpasningen bidrager til den negative 
finanseffekt i 2017. Med finanslovforslaget har regeringen tilpasset de offentlige investeringer 
i bygninger og anlæg, så niveauet i 2017 flugter med det planlagte og finansierede niveau i 
den mellemfristede fremskrivning i forbindelse med DK2025 – Et stærkere Danmark.  

Samlet set indeholder finanslovforslaget for 2017 en række initiativer inden for blandt andet 
sundhed, skatteforvaltning og retssikkerhed, jf. boks 1.2. Forslaget til finansloven for 2017 

Boks 1.1 

Nedjustering af asylprognosen 

Antallet af asylansøgere er aftaget i løbet af 2016, jf. figur a, understøttet af de stramninger, der er gennem-

ført i Danmark og andre EU-lande, samt af de aftaler, der er indgået på EU-niveau. Derfor er forudsætning-

erne for antallet af asylansøgere og antal opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 

nedjusteret i forbindelse med finanslovforslaget for 2017. Antallet af nye asylansøgere i 2016 skønnes nu til 

10.000 personer. Der forudsættes ligeledes et årligt ansøgertal på 10.000 personer i perioden 2017-2020, 

jf. figur b. I 2014 og 2015 søgte henholdsvis 15.000 og 21.000 personer asyl, mens det i 2013 var 8.000 

personer. 

 

De udgiftsmæssige konsekvenser af den nye asylprognose er afspejlet på finanslovforslaget for 2017, mens 

de forventede mindreudgifter som følge af det lavere forventede antal asylansøgere i 2016 ikke er indregnet 

i den aktuelle vurdering af de offentlige finanser. De vil – efter sædvanlig praksis – blive indregnet i takt med 

de løbende udgiftsopfølgninger for statens udgifter i 2016. 

Figur a 

Antal asylansøgere siden 2011 

 

Figur b 

Antallet af asylansøgere er nedjusteret 

 

 

Kilde: Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet (UIBM), Nyidanmark.dk, finansloven for 2016 og 
finanslovforslaget for 2017. 
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indeholder derudover en række omprioriteringer og budgetforbedringer, der bidrager til at 
finansiere de centrale prioriteter.  

 
Nye finanspolitiske mål i 2025-planen, Et stærkere Danmark 
Sammen med finanslovforslaget for 2017 fremlægger regeringen sin 2025-plan, DK2025 – Et 
stærkere Danmark. Med DK2025 – Et stærkere Danmark sætter regeringen de overordnede 
finanspolitiske mål, som vil danne rammen for den løbende tilrettelæggelse af finanspolitik-
ken i de kommende år. Samtidig fremlægger regeringen en række nye udspil, som øger 
vækst og beskæftigelse i dansk økonomi og bidrager til at øge råderummet i den offentlige 
økonomi. 

De mellemfristede planer har historisk set været centrale i forhold til at tilrettelægge en sund 
økonomisk politik, hvor der bliver taget hånd om fremtidige udfordringer i tide. Samtidig har 
planerne bidraget til at sikre tillid til de offentlige finanser og en generel troværdighed om 
dansk økonomi. Danmark har således været blandt de relativt få lande, som igennem den 
økonomiske krise har opretholdt den højeste kreditvurdering hos de internationale kreditbu-
reauer. 

Med DK2025 – Et stærkere Danmark sætter regeringen et mål om, at der skal være balance 
på den strukturelle saldo i 2025. Målet om strukturel balance i 2025 vil udgøre den overord-
nede ramme om planlægningen af finanspolitikken i de kommende år. Samtidig indeholder 

Boks 1.2 

Finanslovforslaget for 2017 

Regeringens forslag til finansloven for 2017 indeholder blandt andet følgende prioriteter: 

• Et markant løft af sundhedsområdet: Der afsættes 1,5 mia. kr. til Kræftplan IV, som fremtidssikrer kræft-

indsatsen. Derudover fastholder økonomiaftalen med Danske Regioner et historisk højt niveau af 

regionale investeringer på sundhedsområdet.     

• En styrkelse af skattevæsenet: Der afsættes 6,7 mia. kr. i 2017-2020 målrettet til arbejdet med ejen-

domsvurderinger, inddrivelse og told samt sikring af den grundlæggende drift i SKAT. 

• Et tryggere Danmark: Frem mod 2020 afsættes i alt 2,2 mia. kr. til en tryghedspulje på finanslovforslaget 

for 2017 og i 2025-planen. Derudover prioriteres en forbedret indsats mod ungdomskriminalitet, en pulje 

til strafskærpelser samt oprettelse af en national handlingsplan mod antiradikalisering i moskéer, udsatte 

boligområder mv. 

• Markant prioritering af nærområdeindsatsen: Regeringen prioriterer nærområdeindsatsen meget højt og 

vil afsætte i alt 1 mia. kr. ekstra i 2016-2017 til at hjælpe i nærområderne. Dermed afsættes der i alt 4,7 

mia. kr. i 2016-2017 til nærområdeindsatsen. Det er det højeste beløb, der nogensinde er afsat til 

nærområde-indsatsen på en finanslov. Samtidig vil Danmark fortsat være et af de få lande i verden, der 

lever op til FN’s mål-sætning om en udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI. 

• Højere livskvalitet og selvmedbestemmelse på plejehjemmene: Der afsættes yderligere 180 mio. kr. årligt 

til en højere livskvalitet og selvmedbestemmelse for de 46.000 beboere på landets plejehjem. 

• En styrket indsats for socialt udsatte: Indsatsen for socialt udsatte grupper styrkes, og der afsættes 1 

mia. kr. i 2017 til social udsatte til udmøntning i satspuljen. Det omfatter forebyggende indsats mod vold 

på botilbud, en særlig indsats for udsatte grønlændere samt en aktionsplan mod mobning.  

• Et bedre vejnet: Regeringen vil udvide E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S. 
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2025-planen tiltag, som styrker de offentlige finanser frem mod 2040-2045, hvor den såkaldte 
hængekøjeudfordring er dybest, jf. DK2025 – Et stærkere Danmark. 

Styrkelsen af de offentlige finanser på længere sigt muliggør større manøvrerum i de først-
kommende år frem mod 2020. Målet for den strukturelle saldo i 2020 sænkes således til -¼ 
pct. af BNP, jf. figur 1.11. Det lempeligere mål i 2020 medgår til at lette presset på den offent-
lige økonomi som følge af nedjusterede offentlige indtægter fra aktiviteterne i Nordsøen og 
de seneste års højere flygtningetilstrømning.  

 
Med finansloven for 2016 blev der taget et væsentligt skridt til at lægge afstand til budgetlo-
vens grænse for strukturelle underskud på 0,5 pct. af BNP og indhente noget af den tabte 
konsolidering af de offentlige finanser afledt af svækkede indtægter fra blandt andet nord-
søaktiviteterne. Regeringen vil fortsætte konsolideringen af de offentlige finanser i de kom-
mende år, men tiltagene i 2025-planen tillader samtidig en mindre stejl konsolideringssti.  

Tiltagene i 2025-planen, herunder anden fase af JobReformen, øger den strukturelle beskæf-
tigelse med ca. 11.000 fuldtidspersoner allerede i 2020. Regeringens 2025-plan vil derigen-
nem bidrage til at modgå det tiltagende pres på arbejdsmarkedet og giver dermed mulighed 
for, at finanspolitikken kan konsolideres lidt langsommere frem mod 2020. 

Der vil dog fortsat være tale om en tilbageholdende linje i finanspolitikken med gradvis mind-
skelse af de strukturelle underskud. I forbindelse med den løbende tilrettelæggelse af finans-
politikken er det vigtigt, at den økonomiske politik er afstemt med konjunkturudviklingen og 
risikoen for tiltagende mangel på arbejdskraft, som kan svække konkurrenceevnen.  

Figur 1.11 

Udvikling i den strukturelle saldo frem mod målet om balance i 2025 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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1.3 Bilagstabel 
 

 

Tabel 1.2 

Nøgletal fra vurderingen i august og sammenligning med skøn fra maj 

 2015   2016  2017 

 
 Maj August Maj August 

Realvækst, pct.  
   

 

Privat forbrug 2,3 1,5 1,9 1,7 1,6 

Samlet offentlig efterspørgsel -0,8 0,4 0,6 0,0 0,4 

- heraf offentligt forbrug -0,7 1,0 1,2 0,0 0,5 

- heraf offentlige investeringer -1,1 -3,7 -3,3 0,2 -0,2 

Boliginvesteringer -1,6 2,0 4,0 6,0 6,0 

Faste erhvervsinvesteringer 2,8 4,0 3,6 5,6 4,7 

I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 1,2 1,5 1,8 1,7 1,7 

Lagerinvesteringer (vækstbidrag) -0,3 0,1 -0,1 0,0 0,1 

I alt indenlandsk efterspørgsel 0,9 1,6 1,7 1,7 1,8 

Eksport 0,3 1,5 1,0 4,4 3,3 

- heraf industrieksport 2,2 4,0 3,6 4,2 3,4 

Samlet efterspørgsel 0,7 1,6 1,5 2,7 2,3 

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

- heraf vareimport 0,8 3,6 3,8 4,7 4,0 

BNP 1,0 1,1 0,9 1,7 1,5 

Bruttoværditilvækst 0,7 1,1 0,8 1,8 1,5 

- heraf i private byerhverv 1,7 1,6 1,6 2,4 2,1 

Ændring, 1.000 personer         

Arbejdsstyrke, i alt 24 16 29 21 21 

Beskæftigelse, i alt 30 27 38 25 24 

- heraf i den private sektor 32 26 41 26 23 

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

Bruttoledighed -11 -12 -10 -5 -4 

Konjunkturgab, pct.         

Outputgab -1,2 -1,2 -0,9 -0,7 -0,4 

Beskæftigelsesgab -1,7 -1,4 -1,2 -1,1 -0,9 

Ledighedsgab 0,9 0,6 0,6 0,4 0,4 
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Tabel 1.2 (fortsat) 

Nøgletal fra vurderingen i august og sammenligning med skøn fra maj 

 2015   2016  2017 

 
 Maj August Maj August 

Stigning, pct.  
    

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

Forbrugerprisindeks 0,5 0,6 0,5 1,5 1,4 

Timeløn i privat sektor (DA’s StrukturStatistik) 1,9 2,1 2,1 2,5 2,5 

Real disponibel indkomst, husholdninger1) 3,4 2,0 2,3 0,6 0,6 

Timeproduktiviteten i private byerhverv 0,3 0,2 -0,4 0,9 0,9 

Pct. p.a.         

Rente, 1-årigt flekslån -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,3 

Rente, 10-årig statsobligation 0,7 0,6 0,4 0,8 0,5 

Rente, 30-årig realkreditobligation 2,8 2,8 2,6 2,9 2,6 

Offentlige finanser         

Faktisk offentlig saldo (mia. kr.) -34,3 -40,8 -19,1 -38,2 -39,1 

Faktisk offentlig saldo (pct. af BNP) -1,7 -2,0 -0,9 -1,8 -1,9 

Strukturel offentlig saldo (pct. af BNP) -0,5 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 

ØMU-gæld (pct. af BNP) 40,4 39,1 38,7 38,8 37,9 

Arbejdsmarked         

Arbejdsstyrke, i alt 2.911 2.928 2.940 2.949 2.961 

Beskæftigelse (inkl. orlov), i alt 2.796 2.823  2.833 2.848 2.857 

Bruttoledighed (årsgns., 1.000 personer) 123 112 113 107 109 

Bruttoledighed (pct. af arbejdsstyrken) 4,2 3,8 3,9 3,6 3,7 

Eksterne forudsætninger         

Handelsvægtet BNP-vækst i udlandet, pct. 2,3 2,2 2,1 2,2 1,9 

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

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

Oliepris, dollar pr. tønde 52,3 43,1 43,1 52,7 52,8 

Betalingsbalance         

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 139 151 137 159 137 

Betalingsbalancesaldo (pct. af BNP) 7,0 7,5 6,8 7,6 6,6 

  

1) Den korrigerede indkomst, jf. afsnit 3.1.  
Kilde: IMF, EU-Kommissionen, CPB, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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2. International økonomi og 
finansielle markeder 

Den moderate vækst i verdensøkonomien ventes at fortsætte i omtrent samme tempo som i 

2015. De avancerede økonomier er inde i et gradvist økonomisk opsving med fremgang på 

arbejds- og boligmarkederne, men væksten holdes nede af en generelt svag produktivitets-

udvikling i mange lande. I Kina bidrog lempelser i den økonomiske politik til fortsat solid 

vækst i første halvår. Samtidig kom Brasilien og Rusland bedre ind i 2016 end ventet, men 

vækstudsigterne dæmpes i begge lande af politiske spændinger og udsigten til fortsat lave 

råvarepriser. 

Befolkningen i Storbritannien stemte den 23. juni for at forlade EU, det såkaldte Brexit. Det 

bidrager til at øge usikkerheden i den globale økonomi, navnlig hvad angår Europa. Skarpe 

dyk i blandt andet forbruger- og erhvervstilliden i juli peger på en brat opbremsning i væksten 

i Storbritannien i 3. kvartal. Omvendt ser Brexit endnu ikke ud til at have påvirket tilliden hos 

virksomheder og husholdninger i euroområdet, hvor der desuden var relativt stærk fremgang 

i den økonomiske aktivitet i første halvår. 

Samlet set er vækstprognosen for den internationale økonomi nedjusteret en smule som 

følge af udsigt til lidt lavere vækst i de europæiske økonomier i 2017 i lyset af Brexit. Når 

landene vægtes efter deres betydning for Danmarks udenrigshandel, er væksten i 2017 ¼ 

pct.-point lavere end vurderet i maj, mens den er omtrent uændret i år. Denne vurdering er 

dog forbundet med betydelig usikkerhed, og risiciene er øget i nedadgående retning. 

Den moderate ændring i vækstprognosen i lyset af Brexit skyldes blandt andet, at den umid-

delbare uro efter afstemningen er aftaget igen, og at der har været markante rentefald inter-

nationalt såvel som i Danmark. Rentefaldet skyldes pengepolitiske lempelser i Storbritannien 

sammen med markedsforventninger om lempelser fra ECB til efteråret. Hertil kommer, at de 

pengepolitiske renter i USA i de kommende år ser ud til at blive lavere end tidligere ventet i 

lyset af udmeldinger fra den amerikanske centralbank i juni. De lavere renter understøtter det 

private forbrug og investeringer og bidrager dermed til at modgå effekten af Brexit. 

De meget lave renter udgør imidlertid også en risiko. Markederne forventer en meget lempe-

lig pengepolitik i USA i de kommende år, også lavere end meldt ud af centralbanken. En 

mere brat stigning i markedsrenterne vil have negative konsekvenser, navnlig for en række 

vækstøkonomier i form af omfattende kapitaludstrømning. Hertil kommer blandt andet risiko-

en for en brat opbremsning i Kina som følge af ubalancer i form af høj kreditvækst og gæld-

sætning. 
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Den moderate fremgang i den globale økonomi fortsætter 
De avancerede økonomier er inde i et moderat opsving med fremgang på arbejds- og bolig-
markederne. Selv om væksten i amerikansk økonomi var relativt svag i første halvår, er der 
fortsat udsigt til fremgang i prognoseårene drevet af stigende privat efterspørgsel, blandt 
andet set i lyset af et fortsat opsving på boligmarkedet. I euroområdet er opsvinget også 
selvbærende med afsæt i fremgang i husholdningernes realindkomster og robust erhvervs- 
og forbrugertillid, og fremgangen i første halvår var bedre end ventet. Resultatet af EU-
afstemningen i Storbritannien ventes at føre til en opbremsning i den britiske økonomi som 
følge af øget usikkerhed og et dyk i tilliden hos virksomheder og forbrugere hen over somme-
ren. Det indebærer også en negativ impuls til resten af Europa, men ventes ikke at afspore 
opsvinget her. 

Udsigterne for de nye vækstøkonomier er i bedring, men fortsat præget af lave råvarepriser 
og omstillingen af Kinas økonomi fra en investerings- og fremstillingsorienteret økonomi til i 
højere grad at bygge på det private forbrug og servicesektoren. Væksten i Kina var robust i 
første halvår, blandt andet i kraft af lempelser i både finans- og pengepolitikken, hvilket un-
derstøtter investeringerne. Der er samtidig tegn på en bedring i udsigterne for Brasilien og 
Rusland, hvor væksten var positiv i 1. kvartal efter betydelig tilbagegang i 2015.  

Fremgangen i den internationale økonomi ventes dermed at fortsætte, selv om prognosen 
med afsæt i nye vurderinger fra IMF og EU-Kommissionen offentliggjort i juli er nedjusteret 
lidt i forhold til majredegørelsen, jf. figur 2.1 og tabel 2.1. Produktivitetsvæksten er dog lav i 
mange lande, og en række risici præger fortsat vækstudsigterne i nedadgående retning. 

Figur 2.1 

Prognose for BNP-vækst i udvalgte lande og regioner 

 

 

Anm.: Vægtet BNP angiver BNP vægtet efter landenes handel med Danmark. Vækstraterne for 2016 og 
2017 er skøn. 

Kilde: IMF WEO Update juli 2016, EU-Kommissionen: The Economic Outlook after the UK Referendum juli 
2016 og egne beregninger. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Verden Vægtet BNP USA Euroområdet Tyskland Storbritannien Kina

2015 2016 2017

Pct. Pct.



Kapitel 2 International økonomi og finansielle markeder 

 

Økonomisk Redegørelse · August 2016 23 

Opbremsning i Storbritannien som følge af EU-afstemningen 
Befolkningen i Storbritannien stemte den 23. juni for at forlade EU, det såkaldte Brexit. Det 
indebærer usikkerhed om vilkårene for det fremtidige økonomiske samarbejde mellem Stor-
britannien og de øvrige EU-lande. Denne usikkerhed påvirker tilliden hos husholdninger, 
virksomheder og investorer og vurderes dermed at dæmpe efterspørgslen.  

Væksten i Storbritannien ventes at aftage markant, blandt andet under indtryk af svage briti-
ske indikatorer efter afstemningen. Den forøgede usikkerhed har påvirket erhvervs- og for-
brugertilliden i Storbritannien, og meget tyder på en brat opbremsning i væksten i 3. kvartal 
eller ligefrem tilbagegang. Det fremgår blandt andet ved, at erhvervstilliden målt ved PMI-
indekset tog et stort dyk i juli til et niveau, der indikerer tilbagegang i aktiviteten, jf. figur 2.2. 
Det kommer imidlertid efter solid vækst i første halvår 2016, og i lyset heraf skønnes den 
største effekt (målt på årsvækstraten) at ligge i 2017. Sammenlignet med vurderingen i maj 
er vækstskønnet for Storbritannien nedjusteret med 0,3 pct.-point til 1,5 pct. i 2016 og med 
1,5 pct.-point til 0,4 pct. i 2017. 

Effekterne af Brexit på resten af Europa er meget usikre, men vurderes indtil videre mindre i 
prognoseårene end, hvad beregninger før afstemningen indikerede. Det kan blandt andet 
henføres til afdæmpede reaktioner på de finansielle markeder oven på Brexit, efter at den 
umiddelbare uro i kølvandet på afstemningen aftog.  

Renterne er endvidere faldet markant hen over sommeren, hvilket understøtter virksomhe-
dernes og husholdningernes økonomi og dermed vækstudsigterne. Rentefaldet skyldes 
pengepolitiske lempelser i Storbritannien og forventninger om yderligere lempelser fra ECB til 
efteråret. Dertil kommer, at den amerikanske centralbanks pengepolitiske komite i juni nedju-
sterede forventningerne til de pengepolitiske renter for de kommende år. 

Figur 2.2 

Erhvervstillid i Storbritannien 

 

 

Figur 2.3 

BNP-vækst og erhvervstillid i euroområdet 

  

 

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

Kilde: Thomson Reuters Eikon. 
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Samtidig lægges det til grund, at der ikke er følgevirkninger af Brexit på sammenhængskraf-
ten i resten af EU, og at Storbritannien vil fastholde en tæt tilknytning til det indre marked.  

Usikkerheden forbundet med Brexit indebærer dog forøgede risici i nedadgående retning for 
vækstudsigterne for den globale økonomi, især for de europæiske økonomier. Derudover 
præges risikobilledet fortsat af en række andre risikofaktorer, jf. boks 2.1. 

Fremgang i euroområdet trukket af Tyskland 
I euroområdet var væksten i 2. kvartal 0,3 pct. efter solid vækst i 1. kvartal på 0,6 pct., jf. figur 
2.3. Der har navnlig været pæn aktivitetsfremgang i Tyskland, Holland og Spanien, mens 
væksten har været svagere i Frankrig og Italien. Erhvervstillidsindikatorerne for euroområdet i 
juli har ikke vist nogen synderlig påvirkning fra resultatet af folkeafstemningen i Storbritannien 
eller sommerens terrorangreb og peger på fortsat fremgang i 3. kvartal.  

Den indenlandske efterspørgsel ventes fortsat at trække væksten i euroområdet med afsæt i 
stigende realindkomster og en meget lempelig pengepolitik. Beskæftigelsen er steget i første 
halvår i de fleste lande, og ledigheden har fortsat en gradvist faldende tendens. Navnlig er 
den stærke udvikling på arbejdsmarkedet i Tyskland fortsat med vækst i beskæftigelsen på 
0,3 pct. i både 1. og 2. kvartal. Fremgangen i beskæftigelsen og reallønstigninger i kraft af 
moderate lønstigninger og lav inflation øger realindkomsterne og det private forbrug. Stigen-
de ejendomspriser er også med til at understøtte boliginvesteringer og det private forbrug i 
flere lande, især Tyskland. 

Finanspolitikken er svagt lempelig i euroområdet målt på ændringen i den strukturelle saldo i 
2016. EU-Kommissionen har i implementeringen af underskudsproceduren i henhold til Stabi-
litets- og Vækstpagten valgt ikke at pålægge Spanien og Portugal sanktioner, selv om de ikke 
har levet op til de aftalte konsolideringskrav. Det sker under hensyn til, at der er gennemført 
betydelige konsolideringer og reformer i de to lande, og med en forventning om, at de to 
lande gennemfører og fastholder de reform- og konsolideringstiltag, de har forpligtet sig til for 
at leve op til de nye forlængede frister for at nedbringe underskuddene. Det er stadig muligt, 
at udbetalinger fra EU’s strukturfonde til de to lande vil blive delvist suspenderet på baggrund 
af den manglende efterlevelse af konsolideringskravene. 

Svag vækst i USA i første halvår, men opsvinget fortsætter 
Første halvår 2016 bød på relativt svag økonomisk fremgang i amerikansk økonomi med en 
vækst på 0,2 og 0,3 pct. i 1. og 2. kvartal, jf. figur 2.4. Det afspejler både en svag vækst i den 
private efterspørgsel og et fald i eksporten som følge af lavere udenlandsk efterspørgsel og 
effekterne af en styrkelse af dollaren i 2015. I 2. kvartal var der dog igen robust fremgang i 
det private forbrug med vækst på 0,7 pct., men BNP-væksten blev trukket ned af en kraftig 
tilpasning i lagerinvesteringerne.  

Den økonomiske afdæmpning i begyndelsen af 2016 satte også sine spor på arbejdsmarke-
det, hvor fremgangen i beskæftigelsen i første halvår var noget lavere end i 2015, jf. figur 2.5. 
Samtidig har ledigheden de seneste måneder ligget relativt stabilt lige under 5 pct. af ar-
bejdsstyrken, hvilket er tæt på den amerikanske centralbanks vurdering af det langsigtede 
strukturelle niveau. Arbejdskraftsproduktiviteten faldt i først halvår, og dermed er de seneste 
års svage produktivitetsudvikling fortsat ind i 2016. 
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Væksten i amerikansk økonomi ventes dog at tage til i andet halvår. Erhvervstillidsindikato-
rerne er steget gennem de seneste kvartaler og peger på højere vækst i 3. kvartal, og der er 
fortsat fremgang på boligmarkedet samt mindre modvind fra både styrkelsen af dollaren og 
faldende investeringer i energisektoren, som bidrog til at dæmpe væksten i 2015. På den 
baggrund ventes den amerikanske økonomi at vende tilbage til lidt højere vækstrater. 

Beskæftigelsen i juni og juli er også steget noget mere end i de foregående måneder. Den 
amerikanske økonomi nærmer sig en normal konjunktursituation med fuld beskæftigelse og 
en ledighed tæt på sit strukturelle niveau. Der er dog stadig visse ledige ressourcer på ar-
bejdsmarkedet, blandt andet i form af et højt antal af beskæftigede på deltid, der gerne vil 
arbejde flere timer. 

Japan lemper finanspolitikken i lyset af lav vækst 
Den japanske økonomi er fortsat præget af lav vækst. Den japanske regering har derfor 
iværksat nye finanspolitiske lempelser med øgede udgifter svarende til 0,9 pct. af BNP i 
indeværende finansår, og yderligere 0,3 pct. af BNP næste år. Regeringen annoncerede 
desuden i slutningen af maj, at den planlagte momsforhøjelse i 2017 blev udskudt. 

  

Figur 2.4 

BNP-vækst og erhvervstillid i USA  

  

 

Figur 2.5 

Ledighed og beskæftigelse i USA  

  

 

Anm.: Erhvervstilliden er angivet ved de såkaldte PMI-indeks, der er virksomhedernes vurdering af deres 
økonomiske situation. 

Kilde: Thomson Reuters Eikon. 
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Boks 2.1 

Større negative risici for de internationale vækstudsigter som følge af Brexit 

Der er betydelig usikkerhed forbundet med at vurdere effekterne af Brexit, både på kortere og længere sigt. 

Storbritannien har endnu ikke iværksat udmeldelsesproceduren, og dette ventes tidligst at ske næste år. 

Forhandlingerne med EU vil som udgangspunkt have en tidsfrist på to år, medmindre fristen forlænges, hvil-

ket kræver enstemmighed blandt de øvrige EU-lande. Indtil udtrædelsen er Storbritannien en del af EU’s 

indre marked samt aftaler med tredjelande, men det er meget uklart, hvilken tilknytning til EU og det indre 

marked Storbritannien kan og vil få på langt sigt. Påvirkningen fra Brexit vil i prognoseårene ske via denne 

øgede usikkerhed, som kan få virksomheder og husholdninger til at være mere tilbageholdende med inve-

steringer og større udgifter. Derudover kan der være en påvirkning via de finansielle markeder, blandt andet 

i kraft af strammere finansieringsvilkår. Indtil videre har de finansielle markeder dog stabiliseret sig oven på 

afstemningsresultatet, og renterne er faldet som følge af pengepolitiske lempelser i Storbritannien og for-

ventninger herom i euroområdet. Med undtagelse af Storbritannien synes påvirkningen på erhvervstilliden i 

de avancerede europæiske økonomier også at være begrænset.  

 

EU-Kommissionen betoner i en foreløbig analyse af Brexit-effekten den øgede usikkerhed ved at opstille to 

mulige scenarier, henholdsvis et mildt og et alvorligt, jf. tabel a. Analysen er baseret på modelberegninger 

af gennemslag på investeringer og forbrug, idet der ses bort fra reaktioner i både finans- og pengepolitik-

ken. IMF’s opdaterede prognose fra juli er baseret på en antagelse om, at større uro på de finansielle mar-

keder undgås, at der sker en gradvis afklaring af usikkerheden i de kommende år, samt at der ikke bliver 

udsigt til væsentlige økonomiske barrierer mellem Storbritannien og EU. På den baggrund vurderer IMF, at 

effekten af Brexit i prognoseårene vil være af mindre betydning for verdensøkonomien og koncentreret i de 

europæiske lande, men understreger, at risiciene er forøgede. For at illustrere et forløb med værre følger af 

Brexit har IMF opstillet to scenarier med henholdsvis en yderligere mild effekt og en yderligere alvorlig 

effekt, jf. tabel a.    

 

Tabel a 

Internationale organisationers prognoser offentliggjort efter Brexit 

EU-Kommissionen Grundforløb ekskl. Brexit Mild effekt Alvorlig effekt 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Storbritannien 1,8 1,9 1,6 1,1 1,3 -0,3 

Euroområdet 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,3 

EU ekskl. Storbritannien 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,4 

IMF  Grundforløb inkl. Brexit Yderligere mild effekt Yderligere alvorlig effekt 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Verden 3,1 3,4 2,9 3,1 2,8 2,8 

Avancerede økonomier 1,8 1,8 1,5 1,5 1,4 1,0 

Nye vækstøkonomier  4,1 4,6 4,0 4,4 3,9 4,2 
 

Anm.: I EU-Kommissionens analyse udgøres grundforløbet af vækstprognose fra starten af maj. I IMF’s 
analyse er der medregnet en lille effekt af Brexit i grundforløbet, mens de to scenarier viser forløb 
med større udslag af Brexit end lagt til grund i prognosen.  

Kilde: IMF, World Economic Outlook Update, juli 2016 og EU-Kommissionen, The Economic Outlook after the 
UK Referendum, juli 2016. 
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Flere andre risikofaktorer peger også overvejende nedad 

Kinas økonomi. Der er betydelig usikkerhed forbundet med udviklingen i Kinas økonomi, og hvordan denne 

påvirker resten af verden. Omstillingen mod mere forbrugsdrevet vækst har bidraget til fald i importen, 

hvilket forstærkes af, at Kina i højere grad selv producerer varer, som tidligere blev importeret. Dette påvir-

ker verdenshandlen, som har udviklet sig svagere i forhold til BNP end i årene før krisen. Samtidig har høj 

kinesisk kreditvækst ført til særdeles høje gældsniveauer, jf. figur a. Dermed kan en vending i den kinesiske 

kreditcyklus føre til en brat opbremsning i Kinas import samt uro og fald på de finansielle markeder, hvilket 

vil have mærkbare negative konsekvenser for den globale økonomi. 

 

Pengepolitik i USA og de nye vækstøkonomier. På de finansielle markeder ventes fortsat et noget lang-

sommere tempo for pengepolitiske renteforhøjelser, end medlemmerne af den amerikanske pengepolitiske 

komité giver udtryk for. En hurtigere stigning i de amerikanske pengepolitiske renter kan indebære en brat 

tilpasning i de amerikanske markedsrenter, hvilket også vil påvirke de finansielle vilkår for resten af verden, 

navnlig i de nye vækstøkonomier, hvor lave renter og kapitaltilstrømning har ført til høj kreditvækst. Når 

investorer reducerer deres investeringer i de nye vækstøkonomier, vil låneomkostningerne i disse lande 

normalt øges, jf. figur b. Rentestigninger i USA kan dermed medføre udfordringer for disse landes finan-

sielle stabilitet og økonomiske vækst samt fornyede problemer med kapitaludstrømning. 

 

Banksektoren i euroområdet. En række banker, især i Italien og Portugal, har store beholdninger af mislig-

holdte lån og en forholdsvis svag kapitalisering, dvs. lav egenkapital i forhold til deres regnskabsmæssige 

balance. Samtidig fører en lav indtjening til, at visse store banker er udfordret i forhold til at leve op til højere 

kapitalkrav. Siden starten af 2016 har det ikke været tilladt for euroområdets stater at hjælpe nødlidende 

banker, uden at bankens aktionærer og kreditorer tager del i tabet først. Manglende afklaring af, hvordan 

bankernes udfordringer skal håndteres, bidrager til det usikre vækstbillede.  

 

Geopolitiske risici og flygtningesituationen. Særligt i Mellemøsten, men også i Østeuropa og flere afrikanske 

lande er væbnede konflikter en kilde til risiko – det gælder for landene selv, men også for EU og nabolande 

som Tyrkiet i form af afledte effekter som flygtningestrømme og højere oliepriser. 

Figur a 

Udlånsvækst og samlet kredit til den  

ikke-finansielle sektor i Kina 

 

Figur b 

Nye vækstøkonomier – rentespænd og 

ændring i gæld til udenlandske banker 

 

Anm.: I figur b viser den mørkeblå streg spændet mellem EMBI Global-indekset, som omfatter 
statsobligationer for 27 nye vækstøkonomier, og renten på amerikanske statsobligationer.   

Kilde: BIS, Thomson Reuters Eikon. 
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Udsigterne for de nye vækstøkonomier er generelt forbedret siden maj 
En moderat stigning i olieprisen i 2016 har givet medvind til råvareeksporterende lande som 
Brasilien og Rusland. Begge lande havde positiv vækst i 1. kvartal efter tilbagegang i 2015, jf. 
figur 2.6. Den russiske økonomi vil dog stadig være præget af fortsatte importforbud og sank-
tioner, og den forventede vækst i år er -1,2 pct. I Brasilien har industriproduktionen været 
langsomt stigende siden marts, mens det toneangivende aktieindeks Ibovespa er steget med 
godt 50 pct. siden bunden først på året, og tillidsindikatorer for både erhverv og forbrugere er 
også i bedring. Dermed tegner dette års skønnede recession lidt mindre end i foråret. Fortsat 
høj inflation og politiske spændinger dæmper dog vækstudsigterne, og vurderingen er, at 
Brasiliens BNP vil falde med 3,3 pct. i 2016, hvor skønnet i maj var et fald på 3,7 pct. I 2017 
ventes positiv vækst i både Brasilien og Rusland. 

Indien er fortsat den hurtigst voksende store økonomi. Den lave oliepris og en høj forbruger-
tillid understøtter væksten, og det private forbrug er i stærk fremgang med en stigning på 
godt 8 pct. i 1. kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Omvendt har fremgan-
gen i de private investeringer og eksporten været afdæmpet, jf. figur 2.7. Inflationen var på 
knap 6 pct. i 1. kvartal, hvilket er noget højere end målsætningen på 4 pct. Det indiske parla-
ment har i august vedtaget en skattepakke, som vil indebære en ensartet moms på tværs af 
delstater. Tidligere har hver delstat haft forskellige, ofte komplekse, skattetakster. Pakken 
vurderes at styrke potentialet for økonomisk vækst i Indien gennem en reduktion af barrierer 
for handel internt i landet samt en styrkelse af de offentlige finanser via bedre skatteopkræv-
ning.  

Væksten i Kina fortsatte i første halvår, blandt andet drevet af vedvarende høj kreditvækst. 
Pengepolitiske og finanspolitiske lempelser har bidraget til at stabilisere økonomien i kølvan-
det på en periode med usikkerhed om den finansielle stabilitet og valutakursen. Det private 
forbrug er i fremgang, og udviklingen i første halvår 2016 giver et godt afsæt for fortsat høj 
årsvækst. Der ventes lidt lavere vækst i 2017 som følge af det strukturelle, men meget grad-

Figur 2.6 

BNP-vækst i BRIK-landene 

 

 

Figur 2.7 

Indiens investeringer, eksport og private 

forbrug  

 

 

Kilde: Thomson Reuters Eikon og egne beregninger. 
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vise skift fra en investerings- og fremstillingsorienteret økonomi, domineret af statsligt ejede 
selskaber, til en mere markedsbaseret og forbrugsdrevet økonomi. Overkapacitet i visse 
sektorer vil således kræve en markant nedgearing i investeringsaktiviteten, ikke mindst i 
industrien og byggeriet. En voksende gældsbyrde, især blandt ejendomsselskaber, statslige 
virksomheder og lokale regeringer, kan samtidig fremtvinge en mere brat tilpasning. 

Aktiemarkederne er kommet sig oven på Brexit 
I dagene efter EU-afstemningen i Storbritannien var usikkerheden på de finansielle markeder 
meget udtalt, hvilket slog ud i betydelige fald i aktiekurserne, jf. figur 2.8. Stemningen på 
markederne vendte dog hurtigt, og de europæiske aktiekurser var i starten af august tilbage 
på omtrent samme niveau som før afstemningen. Ud over Brexit-effekten blev de europæiske 
aktier desuden holdt nede af bekymringer om banksektoren forud for offentliggørelsen af den 

Tabel 2.1 

Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst  

  2015              2016             2017 

Realvækst, pct.    Maj Aug. Maj Aug. 

Handelsvægtet BNP  2,3 2,2 2,1 2,2 1,9 

USA 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 

EU28 2,0 1,8 1,7 1,9 1,4 

Euroområdet 1,7 1,6 1,6 1,8 1,4 

Tyskland 1,7 1,6 1,6 1,6 1,2 

Frankrig 1,2 1,3 1,5 1,7 1,2 

Italien 0,8 1,1 0,9 1,3 1,0 

Spanien 3,2 2,6 2,6 2,5 2,1 

Holland 2,0 1,7 1,7 2,0 1,6 

Storbritannien 2,3 1,8 1,5 1,9 0,4 

Polen 3,6 3,7 3,7 3,6 3,6 

Sverige 4,1 3,4 3,3 2,9 2,5 

Norge 1,6 1,2 0,8 1,7 1,6 

Japan 0,5 0,8 0,3 0,4 0,1 

Indien 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 

Kina 6,9 6,5 6,6 6,2 6,2 

Rusland -3,7 -1,9 -1,2 0,5 1,0 

Brasilien -3,8 -3,7 -3,3 0,3 0,5 

Eksportmarkedsvækst 3,3 5,5 5,0 5,7 4,7 

  

Kilde: IMF World Economic Outlook Update, juli 2016, Europa-Kommissionen samt egne beregninger og 
skøn. 
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europæiske banktilsynsmyndigheds (EBA) stress-test af de største europæiske banker i 
slutningen af juli. I USA steg aktiekurserne i løbet af sommeren derimod som følge af gode 
regnskaber. 

Kurserne på bankaktier har på globalt plan været under pres igennem 2016 som følge af 
bekymringer om de lave renters indvirkninger på banksektorens indtjening. De italienske 
bankers problemer med store beholdninger af dårlige lån fik fornyet opmærksomhed i juli 
forud for EBA’s stresstest. Stresstesten viste, at bankerne i Europa overordnet set er i god 
forfatning, og at deres modstandsdygtighed er øget betydeligt i de seneste år. De danske 
banker, som var omfattet af stresstesten, udviste også stor robusthed over for et brat dyk i 
økonomien. ECB’s udlånsundersøgelse fra juli viste endvidere, at de europæiske banker har 
lempet kreditstandarderne det seneste års tid, og udlånsvæksten i euroområdet er også 
svagt positiv. Udlånet til husholdningerne steg således 1¾ pct. i juni i forhold til samme peri-
ode året før, hvorimod udlånet til ikke-finansielle virksomheder var stort set uændret.  

Rentefald i løbet af sommeren 
Renterne er faldet på globalt plan hen over sommeren, hvilket afspejles i lavere 10-årige 
statsobligationsrenter, jf. figur 2.9. Rentefaldet skyldes både udfaldet af folkeafstemningen i 
Storbritannien og deraf følgende forventninger om lempeligere pengepolitik fra ECB samt 
forventninger om en langsommere stigning i de pengepolitiske renter i USA. 

I Storbritannien nedsatte centralbanken, Bank of England, den 4. august renten fra 0,5 pct. til 
0,25 pct. og iværksatte yderligere lempelser i form af opkøb af stats- og virksomheds-
obligationer for henholdsvis 60 mia. pund (3,2 pct. af BNP) og 10 mia. pund (0,5 pct. af BNP). 
Centralbanken indførte desuden en ny udlånsfacilitet (Term Funding Scheme), som vil give 
bankerne adgang til lån af længere varighed til en rente tæt på Bank of Englands udlåns-
rente. Derved understøtter udlånsfaciliteten gennemslaget fra den pengepolitiske rente. 

Figur 2.8 

Aktiekurser, 2016  

 

 

Figur 2.9 

10-årige statsobligationsrenter 

   

 

Anm.: Aktiekurser i figur 2.8 er henholdvis S&P500 (USA), STOXX 600 (Euroområdet), FTSE 250 
(Storbritannien) og Nasdaq OMX C20 (Danmark). 

Kilde: Thomson Reuters Eikon. 

80

85

90

95

100

105

110

80

85

90

95

100

105

110

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt.

Danmark Euroområdet USA Storbritannien

Indeks (1. januar 2016=100) Indeks (1. januar 2016=100)

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

2014 2015 2016

Danmark Tyskland USA Storbritannien

Pct. Pct.



Kapitel 2 International økonomi og finansielle markeder 

 

Økonomisk Redegørelse · August 2016 31 

Banken nedsatte desuden allerede den 1. juli satsen for den kontracykliske kapitalbuffer fra 
0,5 pct. til 0,0 pct., hvilket reducerer de samlede kapitalkrav til bankerne. 

ECB holdt på sit møde den 21. juli renterne uændrede, men holdt døren åben for kommende 
lempelser, efterhånden som nye oplysninger om effekten af Brexit bliver tilgængelige. Der er i 
markederne en forventning om yderligere pengepolitiske lempelser, navnlig i form af en 
forøgelse af ECB’s opkøbsprogram.  

Den amerikanske centralbanks pengepolitiske komite, FOMC, nedjusterede i forbindelse med 
mødet den 15. juni forventningerne til det passende niveau for de pengepolitiske renter i de 
kommende år, jf. figur 2.10. Nedjusteringen var især begrundet i svag fremgang på det 
amerikanske arbejdsmarked i første halvår samt overvejende negative risici for den inter-
nationale økonomi. På den baggrund er markedsforventningerne til de pengepolitiske renter i 
USA faldet, hvilket har bidraget til det internationale rentefald. Markedsaktørerne venter 
fortsat væsentligt lavere renter end FOMC-medlemmerne, hvilket indebærer en risiko for en 
mere pludselig tilpasning i renterne, jf. boks 2.1. 

De danske renter er fulgt med de internationale renter ned, og den gennemsnitlige rente på 
danske realkreditobligationer er faldet med godt 0,25 pct.-point siden starten af maj, jf. figur 
2.11. De lange danske realkreditrenter var således i midten af august faldet til lige over 2 pct., 
hvilket er omtrent samme lave niveau, som var gældende i en kort periode starten af 2015. 

I prognosen er det lagt til grund, at den amerikanske centralbank sætter renten op i decem-
ber og to gange til næste år. Der ventes ikke pengepolitiske renteforhøjelser i euroområdet 
eller Danmark i prognoseperioden, og selv om der er forudsat små stigninger i de lange 
renter, vil renteniveauet i prognoseårene fortsat være meget lavt, jf. tabel 2.2.  

 

Figur 2.10 

FOMC og markedets forventninger til den 

pengepolitiske rente i USA  

 

 

Figur 2.11 

Danske obligationsrenter 

 

 

 

Anm.: De blå linjer i figur 2.10 angiver den implicitte forventede pengepolitiske rente givet ved 
markedspriserne på Federal Funds Futures. FOMC angiver medianen af FOMC medlemmernes 
forventninger til den fremtidige pengepolitiske rente offentliggjort i henholdsvis marts og juni. 

Kilde: Thomson Reuters Eikon. 
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Tabel 2.2 

Renteskøn 

  2015 2016 2017 

Årsgennemsnit (pct.)    

Euroområdet ECB’s refinansieringsrente 0,1 0,0 0,0 

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

10-årig statsobligation 0,5 0,1 0,3 

Danmark Diskonto 0,0 0,0 0,0 

Rente på indskudsbeviser -0,7 -0,7 -0,7 

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

1-årig realkreditobligation -0,2 -0,3 -0,3 

10-årig statsobligation 0,7 0,4 0,5 

30-årig realkreditobligation 2,8 2,6 2,6 

Gennemsnitlig obligationsrente 1,0 0,9 0,9 

Bankernes indlånsrente 0,3 0,2 0,2 

Bankernes udlånsrente 2,8 2,7 2,7 

USA Fed Funds Target Rate 0,3 0,5 0,9 

3-mdrs. pengemarkedsrente 0,3 0,7 1,2 

10-årig statsobligation 2,1 1,7 2,0 

   

 
Betydelige udsving på valutamarkederne, men næsten uændret effektiv 
kronekurs  
Den effektive kronekurs er steget lidt siden foråret, jf. figur 2.12 og tabel 2.3. Det dækker over 
en række modsatrettede bevægelser, jf. figur 2.13. Det britiske pund er faldet mere end 10 
pct. i forhold til euroen i kølvandet på Brexit-resultatet, hvilket skal ses i lyset af 
Storbritanniens store betalingsbalanceunderskud og de pengepolitiske lempelser fra Bank of 
England. Den amerikanske dollar er derimod styrket i forhold til euroen som følge af forvent-
ninger om yderligere pengepolitiske lempelser fra ECB, og den japanske yen er også styrket i 
lyset af mindre pengepolitisk stimulus, end markederne havde ventet. 

Valutaskønnene er dannet på baggrund af en teknisk fremskrivning, hvor valutaerne antages 
at ligge fladt på gennemsnittet af spotpriserne de seneste ti handelsdage (i perioden frem til 
og med 26. juli). Skønnet for dollaren er derfor justeret op med henholdsvis knap 2 pct. og 3 
pct. i 2016 og 2017. Skønnet for den effektive kronekurs er justeret omkring ¼ pct. op i 
forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2016. 

Anm.:  Renteskøn fastlagt på baggrund af data til og med den 26. juli 2016. 
Kilde:  Danmarks Nationalbank, ECB, Thomson Reuters Eikon og egne beregninger. 
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Den danske krone har siden starten af maj ligget relativt stærkt over for euroen på omtrent 
samme niveau som primo 2015, og Nationalbanken intervenerede i maj ved at opkøbe valuta 
for 23,6 mia. kr. og i juni for 25,4 mia. kr., hvorimod der ikke blev interveneret i juli måned. 

Store olielagre dæmper priserne   
Efter kraftige fald i begyndelsen af året, hvor olieprisen i slutningen af januar og starten af 
februar kortvarigt var under 30 dollar pr. tønde, er olieprisen steget noget og har siden maj 
svinget mellem knap 40 og godt 50 dollar pr. tønde.  

Olielagrene er steget markant siden 2014 som følge af vedvarende overudbud på 
oliemarkedet, hvilket har bidraget væsentligt til at presse oliepriserne ned, jf. figur 2.14. 
Olieprisfaldet siden 2014 har imidlertid ført til et stort fald i investeringerne i ny produktions-
kapacitet, hvilket vil føre til en svagere udvikling i udbuddet i de kommende år. Samtidig 
ventes der fortsat vækst i olieefterspørgslen, især fra de nye vækstøkonomier. Det peger 
mod en stigende tendens i olieprisen i de kommende år. De meget store olielagre vil dog på 
kort sigt bidrage til at holde olieprisen nede. 

Olieprisen skønnes til 43,1 og 52,8 dollar pr. tønde i henholdsvis 2016 og 2017, hvilket er 
stort set uændret i forhold Økonomisk Redegørelse, maj 2016, jf. figur 2.15 og tabel 2.3.  

 

Figur 2.12 

Effektiv kronekurs 

 

 

Figur 2.13 

Kursen på dollar, pund, yen samt svenske 

og norske kroner over for euroen, 2016  

 

 

Kilde: Thomson Reuters Eikon og Danmarks Nationalbank. 

96

98

100

102

104

106

108

110

96

98

100

102

104

106

108

110

10 11 12 13 14 15 16 17

Økonomisk Redegørelse maj Økonomisk Redegørelse august

Indeks Indeks

85

90

95

100

105

110

115

85

90

95

100

105

110

115

1. kvt 2. kvt. 3. kvt.
Amerikanske dollar Britiske pund
Svenske kroner Norske kroner
Japanske yen

Indeks (2. maj 2016=100) Indeks (2. maj 2016=100)



Kapitel 2 International økonomi og finansielle markeder 

 

Økonomisk Redegørelse · August 2016 34 

 

Tabel 2.3 

Oliepris- og valutakursforudsætninger 

 2015      2016      2017 

  Maj Aug. Maj Aug. 

Oliepris (pr. tønde)      

Dollar 52,3 43,1 43,1 52,7 52,8 

Kroner 352,6 284,2 289,2 344,7 355,5 

      

Valutakurser      

EUR/USD (pr. 100 EUR) 111,0 112,8 111,0 113,7 110,5 

EUR/DKK (pr. 100 EUR) 745,9 744,7 744,4 744,2 743,9 

USD/DKK (pr. 100 USD) 672,9 659,9 670,5 654,2 673,4 

Effektiv kronekurs (indeks, 1980=100) 99,2 100,5 100,7 100,7 101,0 
 

Anm.: Skønnene er baseret på data frem til og med 26. juli 2016.  
Kilde: Thomson Reuters Eikon, IEA og egne beregninger.  

 

Figur 2.14 

Udviklingen i olielagre og olieprisen 

 

Figur 2.15 

Skøn for olieprisen  

 

 

Anm.: Olielagrene for OECD-landene i figur 2.14 er fra det Internationale Energiagentur (IEA) månedlige 
rapport om oliemarkedet, Monthly Oil Market Report. Seneste observation er juni 2016. Skønnet for 
olieprisen i figur 2.15 er fastsat på baggrund af data til og med den 26. juli 2016 og beregnet efter 
den sædvanlige metode (nærmere beskrevet i Danmarks Konvergensprogram 2015) som gennemsnittet af 
futurespriser og et scenarie, hvor olieprisen tilpasser sig gradvist mod IEA’s skøn for olieprisen i 
2020. 

Kilde: Thomson Reuters Eikon og IEA.  
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3. Dansk økonomi 
 
BNP skønnes at stige med 0,9 pct. i 2016, og væksten ventes at tiltage til 1,5 pct. i 2017 – et 
meget moderat væksttempo for et opsving, især i år. Bag de træge vækstrater gemmer sig 
en solid fremgang i det private forbrug samt gradvist tiltagende vækst i investeringerne og 
eksporten. Samtidig fortsætter beskæftigelsen med at vokse kraftigt med tiltagende kapaci-
tetspres på arbejdsmarkedet til følge. Billedet af et arbejdsmarked i klar fremgang trods svag 
BNP-vækst står dermed endnu skarpere end i foråret. 

Der er gode forudsætninger for, at husholdningerne kan øge forbruget. Det er især større 
disponible indkomster som følge af øget beskæftigelse, reallønsfremgang og endnu lavere 
renter, der trækker op. De lave renter skubber også på boligmarkedet og dermed friværdier-
ne, hvilket bidrager til yderligere at forbedre balancen mellem husholdningernes formue og 
gæld. Det private forbrug skønnes at stige med omkring 1¾ pct. om året i 2016 og 2017 – en 
lidt højere vækstrate end gennemsnittet for perioden siden 1970 – og samtidig ventes hus-
holdningerne også at sætte gang i flere boliginvesteringer. 

Forudsætningerne for vækst i eksporten og investeringerne er også til stede, men ser mere 
usikre ud. Efterspørgslen fra eksportmarkederne fortsætter med at vokse, og vareeksporten 
vurderes at følge med op, mens væksten i tjenesteeksporten i år holdes nede af en fortsat 
svag udvikling i søtransport. Vareeksporten udgøres i høj grad af industrivarer, så fremgang i 
vareeksporten vil forventeligt også medføre et øget behov for investeringer i et større produk-
tionsapparat hos danske industrivirksomheder. Dette ses allerede nu i form af en tiltagende 
kapacitetsudnyttelse i industrien. 

Både eksporten og investeringerne påvirkes dog af, at usikkerheden om det globale vækstbil-
lede er taget til hen over sommeren, ikke mindst på grund af briternes beslutning om at forla-
de EU-samarbejdet. Brexit-konsekvenserne tegner – på baggrund af de få nye oplysninger 
og vurderinger – til at blive mere afdæmpede end skønnet før afstemningen, blandt andet 
fordi lavere renter understøtter efterspørgslen. 

Trods en beskeden BNP-vækst fortsætter beskæftigelsen med at stige, og ledigheden – som 
allerede er på et lavt niveau – ventes at blive reduceret yderligere. Stadig flere virksomheder 
melder aktuelt om mangel på arbejdskraft, og i takt med at flere kommer i beskæftigelse, 
ventes kapacitetspresset på arbejdsmarkedet også at tiltage. Tendenser til flaskehalse mod-
virkes dog af, at arbejdsstyrken udvides i de kommende år, blandt andet som følge af en 
række reformer, ikke mindst tilbagetrækningsreformen fra 2011. 

Der vurderes dermed fortsat at være ledige arbejdskraftressourcer i hele prognoseperioden, 
hvilket bidrager til at holde lønstigningstakterne moderate. Trods en behersket lønudvikling er 
der særligt i år udsigt til en solid reallønsfremgang, da prisstigningstakten ventes at forblive 
på et historisk lavt niveau. En normalisering af energipriserne i løbet af 2017 og stigende 
kapacitetsudnyttelse ventes at medføre en vis opdrift i inflationstakten næste år, selv om de 
lave lønstigninger dæmper tjenesteinflationen.  
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3.1 Husholdningernes økonomi og boligmarkedet 
 
Der er gode muligheder for, at husholdningerne kan øge deres forbrug og investeringer i 
boliger i disse år. Det skyldes først og fremmest, at der er fremgang i dansk økonomi og en 
god udvikling på arbejdsmarkedet, hvilket styrker de samlede indkomster. 

Samtidig er der kommet bedre balance i husholdningernes økonomi efter nogle år med be-
hov for konsolidering. Gælden var blevet for høj under boligboblen i midten af 2000’erne, og 
for nogle husholdninger har det været nødvendigt at holde igen på forbruget. Tilpasningen 
har været langvarig, men mod slutningen af prognoseperioden vurderes det, at husholdnin-
gerne samlet set er ved at have tilendebragt konsolideringen af deres økonomi. De stigende 
boligpriser øger endvidere boligformuen og understøtter en positiv udvikling i forbruget. 

Stærk beskæftigelse og lave prisstigninger øger indkomsterne 
Det private forbrug stod i stampe i årene efter den finansielle krise, hvilket i høj grad skyldtes 
en meget svag udvikling i husholdningernes indkomster. For hovedparten af husholdningerne 
udgøres indkomsten hovedsageligt af lønindkomst eller overførselsindkomst, dvs. kerneind-
komsten. Kerneindkomsten var stort set uændret fra 2010 og frem til medio 2013. I samme 
periode var der praktisk talt heller ingen ændring i det private forbrug, jf. figur 3.1. Da der fra 
efteråret 2013 på ny var fremgang i husholdningernes indkomst, fulgte forbruget med op. 

I de kommende år trækkes indkomsten op af en fortsat stigende beskæftigelse. Med udsigt til 
fortsat lave prisstigninger medfører det samlet set en pæn fremgang i den reale kerneind-
komst, jf. figur 3.2. 

Figur 3.1 

Privat forbrug og kerneindkomst 

 

96

98

100

102

104

106

108

96

98

100

102

104

106

108

10 11 12 13 14 15 16

Kerneindkomst Privat forbrug

Indeks (1. kvt. 2010=100) Indeks (1. kvt. 2010=100)

 

Figur 3.2 

Vækst i kerneindkomst 
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Anm.: Kerneindkomst er lønindkomst og overførselsindkomst. I figur 3.1 er der foretaget egen sæsonkor-
rektion af indkomsten, der er deflateret med den implicitte deflator for det private forbrug i natio-
nalregnskabet. Inflationen i figur 3.2 er den implicitte deflator for det private forbrug i nationalregn-
skabet. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Ud over kerneindkomsten er en række andre komponenter med til at drive udviklingen i hus-
holdningernes samlede disponible indkomst. I de senere år har især faldende nettorenteud-
gifter øget de disponible indkomster, og der er også udsigt til et lille positivt bidrag til ind-
komstudviklingen fra rentefald i år. Modsat trækker et mindre fald i aktieudbytterne i år fra et 
ekstraordinært højt niveau i 2015.  

Samlet set ventes husholdningernes disponible indkomst, som den er opgjort i nationalregn-
skabet, at vokse 1¾ pct. i år. Denne udvikling er påvirket af en række særlige forhold, og 
især omlægningen af kapitalpensioner til aldersopsparing har betydning i årene 2013-2016. 
Korrigeres der for pensionsomlægningen og andre særlige forhold,1 vokser husholdningernes 
reale disponible indkomst med ca. 2¼ pct. i år, jf. tabel 3.1. 

 
Lave renter og stigende indkomster giver fremgang på boligmarkedet 
Boligpriserne har igen været stigende i begyndelsen af året, jf. figur 3.3. I løbet af det seneste 
år er prisen på énfamiliehuse steget med 4 pct., mens prisen på ejerlejligheder er steget med 
9 pct. 

 

1 Den korrigerede disponible indkomst vurderes at give et mere retvisende billede af udviklingen i husholdnin-
gernes forbrugsmuligheder end indkomsten ifølge nationalregnskabet, jf. tabel 3.1.  

Tabel 3.1 

Væksten i de disponible indkomster 

 
Gns. 

(01-15) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vækst, pct.          

Husholdningernes nominelle 
disponible indkomst ifølge 
nationalregnskabet1) 3,7 3,1 2,4 -0,2 2,3 7,9 2,2 3,5 
Husholdningernes korrigere-
de disponible indkomst 3,6 2,5 2,6 1,6 4,0 4,0 2,9 2,1 

Privat forbrugsdeflator 1,7 2,4 2,4 0,8 0,8 0,6 0,5 1,4 

Real disponibel indkomst:         

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

Husholdningerne korrigeret2) 1,9 0,2 0,2 0,8 3,1 3,4 2,3 0,6 

Samlet privat sektor1) 3) 1,5 0,2 0,3 0,3 -1,8 5,4 1,2 3,7 

  

1) Dvs. efter nationalregnskabets definition, jf. bilagstabel B.16.  
2) Korrigeret for blandt andet skat knyttet til omlægning af kapitalpensioner til aldersopsparing, døds-

bobeskatning, skat på aktiekursgevinster og skat på private pensionsdepoter, samt skat vedrørende 
SP-udbetalingerne i 2009 og 2010. Se også bilagstabel B.15. 

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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De forholdsvis store prisstigninger på ejerlejligheder hænger blandt andet sammen med, at 
ejerlejlighederne er koncentreret i de største byer, hvor prisudviklingen har været stærkest, 
blandt andet drevet af tilflytning.  

Over det seneste år har alle regioner imidlertid oplevet prisfremgang, hvor de største pris-
stigninger har været i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Fremgangen på boligmarke-
det synes således bredt funderet med afsæt i det lave renteniveau og den generelle frem-
gang i dansk økonomi, som har medført stigende beskæftigelse og dermed indkomster. 
Fortsat fremgang i dansk økonomi og lave renter skønnes at føre til en årlig vækst i boligpri-
serne på 4 pct. i både 2016 og 2017. 

Figur 3.3 

Hus- og lejlighedspriser  

 

 

Figur 3.4 

Antal tinglyste salg pr. måned 

 

 

Anm.: I figur 3.3 er der anvendt egne sæsonkorrigerede tal. I figur 3.4 er tallene fra oktober 2015 til maj 
2016 en opregnet version af Danmarks Statistiks offentliggørelse på baggrund af de historiske for-
sinkelser i antallet af tinglyste handler. De endelige tal er over otte måneder gamle, hvorefter de ikke 
længere revideres. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Fremgangen på boligmarkedet kommer også til udtryk i en stigende handelsaktivitet, jf. figur 
3.4. Aktiviteten har været tiltagende siden 2012, og især i begyndelsen af 2015 steg omsæt-
ningen kraftigt målt ved antallet af tinglyste salg. Efter et fald i antallet af salg i anden halvdel 
af 2015 er aktiviteten tiltaget igen i begyndelsen af 2016, når der korrigeres for forsinkelser i 
tinglysningen. Ses der alene på antallet af tinglyste lejligheder, er aktiviteten noget tættere på 
det høje niveau i 2006, hvilket også er med til at forklare de højere prisstigninger på lejlighe-
der.  

Boligudbuddet ligger imidlertid fortsat på et forholdsvis højt niveau, og antallet af boliger til 
salg har været nogenlunde uændret det seneste år, jf. figur 3.5. Det store udbud har medvir-
ket til, at boliginvesteringerne har udviklet sig svagt de seneste år. Boliginvesteringerne har 
således været holdt oppe af hovedreparationer, som har haft en stigende tendens siden 
2010, jf. figur 3.6. Det er dog forventningen, at der i løbet af prognoseperioden vil komme 
mere gang i nybyggeriet, hvilket også vil bidrage til at holde prisstigningstakten nede i de 
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kommende år. Nybyggeriet steg forholdsvis meget i 1. kvartal, mens indikatorer for udviklin-
gen i 2. kvartal tyder på en mere afdæmpet udvikling.  

Figur 3.5 

Boligudbud og investeringer 

 

 

Figur 3.6 

Nybyggeri og hovedreparationer 

 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Afdæmpet kreditudvikling og stigende boligformue øger friværdierne 
Boligrenterne – især de lange – er faldet hen over sommeren, jf. figur 3.7. Det bidrager sam-
men med de stigende boligpriser til at stimulere låneefterspørgslen. I modsat retning trækker 
generelt strammere kreditvilkår. Kreditgivningen er blevet strammet i de seneste tre kvartaler, 
og en yderligere stramning er forventet i 3. kvartal, jf. figur 3.8. Stramningen har især fundet 
sted hos realkreditinstitutterne og afspejler givetvis både kravet om 5 pct. udbetaling ved 
boligkøb fra 1. november 2015 og Finanstilsynets vejledning fra februar om belåning af boli-
ger i områder med store prisstigninger. Den strammere kreditgivning har også form af øgede 
bidragssatser hos nogle institutter. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

5

10

15

20

25

30

35

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

Boliginvesteringer Boligudbud (h. akse)

Mia. kr. (kædede 2010-priser) 1.000 boliger

4

6

8

10

12

14

16

14

18

22

26

30

34

38

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

Boliginvesteringer Nybyggeri (h. akse)

Hovedreparationer (h. akse)

Mia. kr. (kædede 2010-priser) Mia. kr. (faste 2010-priser)



Kapitel 3 Dansk økonomi 

 

Økonomisk Redegørelse · August 2016 42 

Figur 3.7 

Realkreditobligationsrenter (kort og lang) 

 

 

Figur 3.8 

Udvikling i kreditvilkår for husholdninger 

 

 

Anm.: Et negativt (positivt) nettotal i figur 3.8 angiver en stramning (lempelse) af kreditvilkårene i det på-
gældende kvartal. Tallet for 3. kvartal 2016 angiver den forventede stramning i dette kvartal. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 
De strammere kreditvilkår modvirker en underliggende tendens til en stigende låneefter-
spørgsel, og kreditudviklingen er fortsat afdæmpet. Husholdningernes realkreditgæld er de 
seneste år kun vokset svagt, jf. figur 3.9. Samtidig er den samlede værdi af boligerne steget. 
Det har medført, at realkreditgælden gradvist er begyndt at udgøre en mindre del af den 
samlede boligformue, så belåningsgraden er faldet tilbage i de seneste år, efter at den nåede 
et historisk højt niveau i 2012. Denne udvikling ventes at fortsætte i de kommende år, idet 
opbygningen af gæld ventes at gå langsommere end den forventede stigning i boligpriserne. 
Ved udgangen af prognosen ventes belåningsgraden dermed at være omtrent tilbage på 
niveauet fra før boligboblen. 

Stigende boligpriser og en faldende belåningsgrad vurderes at medføre en stigning i hus-
holdningernes samlede friværdi (i faste priser) i prognoseperioden. Friværdien skønnes dog 
fortsat at være omkring 20 pct. lavere ved udgangen af 2017, end da boligpriserne toppede i 
2007, jf. figur 3.10. 

Modsat friværdien i bolig har de seneste års fremgang på aktiemarkederne medført en bety-
delig real stigning i husholdningernes frie aktiebeholdninger, så den allerede nu er væsentligt 
større end det seneste toppunkt i 2006. Den store formuegevinst på aktier har dog tilsynela-
dende haft en begrænset betydning for udviklingen i husholdningernes forbrug. Det kan 
blandt andet skyldes, at aktiebeholdningerne er mere skævt fordelt blandt husholdningerne, 
end det er tilfældet for friværdierne i boliger. 
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Figur 3.9 

Boligformue, realkreditgæld og 

belåningsgrad 
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Figur 3.10 

Friværdi og aktieformue i faste priser 
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Anm.: Belåningsgrad i figur 3.9 er realkreditgæld som andel af boligformuen. Der er således ikke medtaget 
fx gæld i pengeinstitutter anvendt til finansiering af boliger. Betegnelsen frie aktier i figur 3.10 dæk-
ker over aktier, der ikke er placeret i pensionsdepot. Posten er inklusive unoterede aktier og andre 
ejerandelsbeviser. Værdien er opgjort i faste priser ved at deflatere med den implicitte deflator for 
det private forbrug i nationalregnskabet. 

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 

 
De danske husholdninger brugte i perioden frem til 2009 flere penge på forbrug og investe-
ringer, end de tjente og indbetalte til pension. Det betød, at deres finansielle opsparing (net-
tofordringserhvervelse) var ganske negativ, og der var et behov for konsolidering, da krisen 
indtraf. I de seneste år har husholdningerne for første gang i en længere årrække haft en 
positiv nettofordringserhvervelse, når der korrigeres for særlige forhold, jf. figur 3.11. Det 
dækker over, at husholdningernes betydelige pensionsopsparing ikke i samme omfang som 
tidligere modgås af nedsparing i andre aktiver.  

Den positive nettofordringserhvervelse er medvirkende til, at husholdningerne har nedbragt 
deres rentebærende gæld væsentligt som andel af indkomsten. Det gælder både bruttogæl-
den og nettogælden, dvs. den rentebærende gæld fratrukket rentebærende finansielle aktiver 
i form af obligationer og indestående i pengeinstitutter, jf. figur 3.12.  
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Figur 3.11 

Husholdningernes 

nettofordringserhvervelse 
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Figur 3.12 

Rentebærende gæld 
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Anm.: Nettofordringserhvervelsen i figur 3.11 er korrigeret for effekten af udbetaling af SP, efterlønstilba-
gebetaling og omlægningen af beskatningen af kapitalpensioner. Der er alene korrigeret for særlige 
forhold i perioden 2008-2017, og der kan være andre særlige forhold, som har påvirket nettofor-
dringserhvervelsen i tidligere perioder. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Med udsigt til en fortsat positiv nettofordringserhvervelse i de kommende år ventes hushold-
ningerne at nedbringe deres gæld yderligere som andel af indkomsten. Det betyder, at der er 
kommet bedre balance i husholdningernes økonomi efter en uholdbar gældsopbygning frem 
til 2009, og for husholdningerne under ét vurderes den langvarige konsolideringsproces at 
være omtrent tilendebragt. Der kan dog fortsat være enkelte husholdninger, som har behov 
for konsolidering ved udgangen af prognoseperioden. Det kan fx være nogle selvstændige 
landmænd eller personer med en høj gæld og begrænset pensionsopsparing, der nærmer sig 
pensionsalderen.  

Fremgang i indkomsterne og stigende formuer øger forbruget 
Med stigende indkomster og boligpriser samt bedre balance i husholdningernes økonomi er 
der et solidt fundament for øget privat forbrug i prognoseperioden. Det private forbrug er gået 
frem siden midten af 2013, når der ses bort fra udsving i energiforbruget, og udviklingen 
ventes at fortsætte i 2016 og 2017. I år skønnes en vækst i det private forbrug på 1,9 pct., og 
der ventes en stigning på 1,6 pct. næste år. Der er tale om en relativt høj forbrugsvækst – lidt 
højere end det historiske gennemsnit for væksten i det private forbrug siden 1970, jf. figur 
3.13. 
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Figur 3.13 

Vækst i det private forbrug 
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Figur 3.14 

Vækstbidrag til det private forbrug 
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Anm.: I figur 3.13 er den gennemsnitlige forbrugsvækst for perioden 1970 til 2015. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Udviklingen i forbruget i 2015 og 2016 er påvirket af en stor konverteringsbølge i foråret 
2015, hvor husholdningerne betalte gebyrer til realkreditinstitutterne. Det øgede forbruget af 
finansielle tjenester, der indgår i det private forbrug som anden service, jf. figur 3.14. Rente-
faldet i kølvandet på den britiske afstemning om fortsat medlemskab af EU medfører, at der 
kan ventes en øget konverteringsaktivitet i anden halvdel af 2016. Antallet af lånetilbud fra 
realkreditinstitutterne er steget i de sidste par måneder, hvilket er det første tegn på en fore-
stående konverteringsbølge, jf. figur 3.15. Antallet af lånetilbud har dog ikke nået niveauet fra 
foråret 2015, og det forventes, at det aktuelle konverteringsomfang vil blive væsentligt min-
dre, end det var tilfældet sidste år. 

Energiforbruget nåede ned på et meget lavt niveau i 2014, da vintrene det år var særligt 
varme. 2015 var også præget af forholdsvis milde vintre, men dog ikke helt så udtalt som 
2014, mens vintrene i år lader til at blive tæt på det normale. Det har givet anledning til en 
normalisering af energiforbruget i 2015 og 2016, hvilket har skubbet lidt på den samlede 
forbrugsvækst. 

Væksten i forbruget i 2017 ventes hovedsageligt drevet af en fortsat fremgang i indkomster-
ne. Men en tiltagende prisudvikling gør, at der forventes en lidt langsommere fremgang i de 
reale indkomster end i de foregående år. Samtidig vurderes antallet af lånekonverteringer at 
vende tilbage til et mere normalt leje, hvilket også dæmper væksten i forbruget lidt i 2017.  

En forøget usikkerhed om den fremtidige situation kan også være med til at dæmpe for-
brugsvæksten. Forbrugertilliden er dog stort set uændret i kølvandet på Brexit-beslutningen, 
hvilket kan tyde på en behersket afdæmpning af den underliggende forbrugsvækst, jf. figur 
3.16. Mindskes usikkerheden om den fremtidige økonomiske udvikling hurtigere end ventet, 
åbner de stigende boligpriser og større friværdier for, at forbruget potentielt kan vokse lidt 
kraftigere end indkomsterne mod slutningen af prognoseperioden. 
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Figur 3.15 

Lånetilbud fra realkreditinstitutterne  
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Figur 3.16 

Forbrugertilliden  
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Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Statistik. 

 

3.2 Eksport og erhvervsinvesteringer 
 
Der ventes en moderat, men tiltagende vækst i eksporten i 2016 og 2017, primært drevet af 
fortsat fremgang i eksporten af industrivarer, mens tjenesteeksporten igen i år holdes nede af 
en svag udvikling i søtransporten. De dæmpede eksportudsigter skyldes hovedsageligt, at 
Brexit har medført lavere forventninger til væksten i Storbritannien med en vis afsmittende 
effekt på en række andre EU-lande.  

Det mere usikre vækstbillede i Europa i kølvandet på Brexit øger også usikkerheden om 
danske virksomheders fremtidige afsætningsmuligheder på eksportmarkederne. Det bidrager 
til, at virksomhederne i de eksportorienterede erhverv, herunder især industrien, i et vist 
omfang ventes at udskyde større investeringer. Fremgangen i erhvervsinvesteringerne skøn-
nes dog at fortsætte i prognoseårene i takt med fortsat fremgang i aktiviteten og kapacitets-
udnyttelsen. 

Udsigt til fortsat fremgang i eksporten trods øget usikkerhed 
Efter et svagt andet halvår i 2015 har eksporten fået en bedre start på 2016. Det er hovedsa-
gelig vareeksporten, som trækker op i den samlede eksport, mens tjenesteeksporten fortsatte 
sin faldende tendens i 1. kvartal 2016, jf. figur 3.17.  

De væsentligste bidrag til eksportvæksten i 2016 og 2017 ventes at komme fra industrien og 
øvrige tjenester inkl. turisme. Industrien har været i fremgang gennem de seneste år, og der 
ventes fortsat vækst i prognoseperioden med afsæt i moderat vækst på eksportmarkederne. 
Øvrige tjenester, som blandt andet består af ingeniørrådgivning, konsulentbistand og finan-
sielle ydelser, eksporteres især til Danmarks umiddelbare nabolande som Sverige, Norge og 
Tyskland, hvor vækstudsigterne også fortsat er positive trods Brexit, jf. kapitel 2. 
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Den svage udvikling i eksporten af søtransport fortsatte ind i begyndelsen af 2016. Dermed 
ventes søtransport igen at trække ned i den samlede eksportvækst i 2016, om end i mindre 
omfang end det var tilfældet i 2015, jf. figur 3.18. 

 
Den samlede eksport ventes dermed at stige med 1,0 pct. i år og med 3,3 pct. næste år, jf. 
tabel 3.2. 

Figur 3.17 

Eksporten i nationalregnskabet  

 

Figur 3.18 

Bidrag til eksportvæksten 

 

Anm.: I figur 3.18 vises de reale bidrag fordelt på vare- og tjenestegrupper til eksportens realvækst. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Tabel 3.2 

Eksporten 

  Gns. årlig realvækst 2000-2015 2015 2016 2017 

Eksport 3,2 0,3 1,0 3,3 

Vareeksport 2,1 1,4 1,9 3,1 

 - Landbrug 0,5 -1,7 0,5 1,5 

 - Råvarer 2,4 -0,3 -5,6 2,2 

 - Energi -2,2 4,6 -8,4 -2,3 

 - Industri 3,4 2,2 3,6 3,4 

Tjenesteeksport 5,3 -1,4 -0,3 3,7 

 - Søtransport 7,4 -6,3 -4,5 3,5 

 - Øvrige tjenester 4,3 3,2 4,0 3,9 

 - Turisme 2,5 4,5 3,0 3,5 
 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Salg af varer står bag fremgangen i eksporten 
Vareeksporten startede året med vækst på 1,8 pct. i 1. kvartal og fortsatte dermed den 
opadgående tendens fra andet halvår 2015. I 2016 skønnes en stigning i vareeksporten på 
knap 2 pct., mens væksten vurderes at tiltage til godt 3 pct. i 2017. 

Industrieksporten, som udgør omtrent to tredjedele af den samlede vareeksport, har været 
stigende siden 2010, jf. figur 3.19. Skønnet for vareeksporten afspejler således i høj grad, at 
industrieksporten ventes at vokse med omtrent 3½ pct. i både 2016 og 2017. Det skal ses i 
sammenhæng med en forventning om fortsat jævn fremgang på Danmarks eksportmarkeder, 
om end væksten især i Storbritannien er påvirket af Brexit, jf. figur 3.20. En britisk udtrædelse 
af de eksisterende handelsaftaler ventes tidligst at ske i 2019, og vilkårene for den danske 
samhandel med Storbritannien forudsættes derfor at være uændrede i prognoseperioden.  

I 2016 og 2017 ventes dansk industrieksport at tabe markedsandele i et omfang, som er lidt 
mindre end det historiske gennemsnit på 1½ pct. om året. Det underliggende tab af 
markedsandele afspejler en række faktorer, herunder at de vestlige landes eksport generelt 
vokser langsommere end udviklingen i de nye vækstøkonomier og udviklingslandene, hvor 
der er et større uudnyttet potentiale for vækst og handel.  

 
Omvendt taber Danmark generelt færre markedsandele, når væksten på eksportmarkederne 
primært er drevet af forbrug frem for investeringer, og i lyset af den øgede usikkerhed blandt 
andet i kølvandet på Brexit-beslutningen ventes investeringslysten i Europa at forblive 
afdæmpet i prognoseperioden. Dertil kommer en fortsat forbedring af lønkonkurrenceevnen, 
hvilket bidrager til at reducere tabet af markedsandele, jf. figur 3.21. 

Figur 3.19  

Industrieksporten i mængder 

 

Figur 3.20 

Eksportmarkedsvækst og industrieksport 

 

Anm.: Figur 3.19 viser industrieksporten fra udenrigshandelsstatistikken (i værdier), deflateret med 
producentprisindekset for fremstillingsvirksomheder for varer til eksportmarkedet. I figur 3.20 er 
eksportmarkedsvæksten beregnet ud fra Danmarks samhandelspartneres import af industrivarer i 
årene op til 2015, mens prognosen er baseret på skøn for BNP. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Op til finanskrisen forværredes industriens lønkonkurrenceevne støt, men siden 2008 er der 
sket en markant forbedring. Blandt andet er enhedslønomkostningerne i Danmark relativt til 
konkurrenterne på det globale marked mindsket med knap 14 pct. Hertil kommer, at kronen 
overordnet set er faldet over for andre valutaer siden finanskrisen, hvilket også har bidraget til 
at styrke lønkonkurrenceevnen. Korrigeret for udviklingen i valutakurserne er de relative 
enhedslønomkostninger således blevet forbedret med godt 21 pct. siden 2008. Siden foråret 
2016 er kronen dog styrket lidt, hvilket isoleret set forværrer konkurrenceevnen. 

Et andet mål for lønkonkurrenceevnen er den relative lønkvote i industrien, som også tager 
højde for ændringer i bytteforholdet. Danmark har i en længere årrække nydt godt af et sti-
gende bytteforhold, især som følge af en stærk prisvækst på eksportvarer. Lønkvoten viser 
dermed en bedre udvikling i lønkonkurrenceevnen end de relative enhedslønomkostninger, jf. 
figur 3.21. Målt ved den relative lønkvote svækkedes Danmarks lønkonkurrence kun i mindre 
omfang i årene frem til 2007 og er siden blevet styrket markant. 

 
Landbrugseksporten har været omtrent uændret siden 2012 og ventes kun at stige med ½ 
pct. i år efterfulgt af vækst på 1½ pct. i 2017, jf. figur 3.22. Eksporten af mejeriprodukter er i 
langsom bedring efter en periode med vigende efterspørgsel grundet det russiske import-
forbud samt lavere vækst end ventet i Kinas import. Landbruget står over for en gradvist 
skiftende markedssituation med øget usikkerhed i forhold til de historiske eksportmarkeder 
som Storbritannien (blandt andet som følge af Brexit) og Rusland, der fortsat opretholder 
deres importstop for blandt andet dansk svinekød. Omvendt er der fremgang på det kinesiske 
marked, og da Kina har iværksat en omfattende stramning af kravene til svineproduktion i 
hjemlandet, er efterspørgslen på importeret svinekød steget markant.  

Figur 3.21 

Mål for industriens lønkonkurrenceevne  

 

Figur 3.22 

Vareeksport på underposter 

 

Anm.: I figur 3.21 afspejler et fald i de relative enhedslønomkostninger, at lønkonkurrenceevnen forværres. 
Lønkvoten er givet ved den nominelle lønsum i forhold til den nominelle bruttoværditilvækst (BVT). 
Et fald i den relative lønkvote indebærer, at lønkonkurrenceevnen forværres. Udviklingen i figur 
3.22 afspejler den reale vækst i underposterne. 

Kilde: US Bureau of Economic Analysis, Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Statistik, Eurostat, IMF 
World Economic Outlook, OECD og egne beregninger.  
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Eksporten af energi er overordnet set faldet i de seneste år i takt med den fortsat vigende 
udvinding af olie og gas i Nordsøen, jf. figur 3.22. Nedgangen ventes at fortsætte i 
prognoseperioden, men effekten på den samlede varehandel vurderes at være begrænset, 
da energi udgør en stadig mindre andel af den samlede vareeksport. Eksporten af råvarer 
ventes at falde i år. Det kan ikke mindst henføres til, at eksporten af minkskind i år hæmmes 
af sygdom i de danske minkbestande. Sygdommen er tæt på at være nedkæmpet og 
vurderes derfor ikke at påvirke udviklingen i 2017, hvor eksporten af råvarer ventes at vokse 
igen.  

Søtransport svækker tjenesteeksporten igen i år 
Tjenesteeksporten fortsætter med at være præget af store fald i eksporten af søtransport, 
som også trak ned i 2015, jf. figur 3.23. Samlet set ventes eksporten af tjenester at falde 
svagt med ¼ pct. i år, efterfulgt af en stigning på 3¾ pct. i 2017, jf. figur 3.24. 

Søtransporten afhænger i høj grad af verdenshandelen, især af handelsaktiviteten mellem 
EU og USA. Her ventes kun en moderat vækst i handelsaktiviteten i prognoseårene. 
Sammenholdt med en svag start på året vurderes søtransporten dermed at falde yderligere i 
2016 med 4½ pct. for derpå at stige med 3½ pct. i 2017. I et historisk perspektiv er det en 
ganske afdæmpet udvikling eksporten af søtransport. 

 
Eksporten af øvrige tjenester såsom ingeniørrådgivning, konsulentbistand og finansielle 
ydelser svinger mindre fra år til år end søtransporten og har været stabilt stigende gennem 
de seneste år. Øvrige tjenester afsættes hovedsageligt på Danmarks nærmarkeder, hvor der 
i prognoseperioden ventes moderat fremgang. Eksporten af øvrige tjenester vurderes på det 
grundlag at vokse med 4 pct. i både 2016 og 2017.  

Figur 3.23 

Nominel tjenesteeksport 

 

Figur 3.24 

Bidrag til tjenesteeksportvæksten 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Øget kapacitetsudnyttelse trækker virksomhedernes investeringer op 
Erhvervsinvesteringerne er steget moderat siden 2011. Fremgangen afspejler øget aktivitet 
og kapacitetsudnyttelse i virksomhederne, som i takt hermed har øget deres investeringer i 
materiel som nye maskiner og software mv. Den ventede fremgang i produktionen i progno-
seårene medvirker til, at kapacitetsudnyttelsen øges yderligere. Med afsæt heri skønnes 
væksten i erhvervsinvesteringerne at tiltage til 3½ pct. i år og 4¾ pct. i 2017.  

Materielinvesteringerne er i de seneste tre år kun steget lidt mere end værditilvæksten i den 
private sektor. Investeringskvoten for materiel – dvs. materielinvesteringernes andel af 
bruttoværditilvækst (BVT) i den private sektor – er dermed kun steget lidt siden 2012. I de 
seneste kvartaler dækker det over, at de samlede materielinvesteringer er blevet holdt noget 
nede af, at investeringer i skibe og fly er aftaget siden midten af 2015 efter nogle kvartaler 
med store investeringer i især skibe. Ekskl. skibe og fly er investeringskvoten for materiel 
steget siden midten af 2015, jf figur 3.25. Det skal blandt andet ses i lyset af, at 
kapacitetsudnyttelsen i industrien er tiltaget gradvist i de senere år og nu for første gang 
siden 2008 er lidt over sit historiske gennemsnit, hvilket indikerer et stigende behov for at 
udbygge produktionsapparatet. Materielinvesteringerne steg med godt 3½ pct i 2015, og 
fremgangen ventes at fortsætte i et moderat stigende tempo i prognoseårene, jf. tabel 3.3. 

Figur 3.25 

Kapacitetsudnyttelse i industrien og 

materielinvesteringer som andel af BVT  

  

 

Figur 3.26  

Udnyttelse af kontorlejemål og bygge- og 

anlægsinvesteringer som andel af BVT  

 

  
Anm.: I figur 3.25 og 3.26 er investeringskvoten et tre kvartalers glidende gennemsnit af investeringer som 

andel af BVT i private erhverv ekskl. boligbenyttelse. I figur 3.25 er gennemsnit af kapacitetsudnyt-
telsen fra 1990-2016. Oline-ED statistikken opgør de ledige lejemål i kvadratmeter i pct. af byg-
ningsmassen, og udnyttelsen er beregnet residualt. Ledige kontorlokaler udgør omtrent en tredjedel 
af samtlige ledige erhvervslokaler. 

Kilde: Danmarks Statistik, Oline-ED statistik og egne beregninger. 

 
Udnyttelsesgraden for erhvervslokaler, herunder kontorlokaler, er steget de seneste to år, og 
stigningen er fortsat ind i første halvår 2016. Det peger på fremgang i erhvervenes bygge- og 
anlægsinvesteringer i prognoseperioden, da der historisk har været en tæt sammenhæng 
mellem udnyttelsesgraden for erhervslokaler og virksomhedernes bygge- og anlægsinveste-
ringer opgjort som andel af virksomhedernes værditilvækst. Således steg bygge- og anlægs-

70

75

80

85

90

10

12

14

16

18

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

Materielinvesteringer
Materielinvesteringer (ekskl. skibe)
Kapacitetsudnyttelse i industrien (h. akse)

Pct. af BVT Pct.

Gennemsnit af 
kapacitetsudnyttelse

85

90

95

100

2

4

6

8

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

Bygge- og anlægsinvesteringer

Udnyttelsesgrad af kontorlokaler (h. akse)

Pct. af BVT Pct. af bygningsmasse



Kapitel 3 Dansk økonomi 

 

Økonomisk Redegørelse · August 2016 52 

investeringskvoten, efter at udnyttelsesgraden for kontorlokaler tiltog under højkonjunkturen i 
midten af 2000’erne. Under den efterfølgende krise faldt udnyttelsesgraden, så mange loka-
ler kom til at stå ledige, hvilket var med til at trække erhvervsbyggeriet ned, jf. figur 3.26. 
Bygge- og anlægsinvesteringerne ventes i det lys at stige moderat med knap 2 pct. om året i 
prognoseperioden efter et fald på ½ pct. i 2015, jf. tabel 3.3.  

Tabel 3.3 
Erhvervsmæssige investeringer  

 
2015 

  Gns. 
1995-2015 2014 2015 2016 2017 

 Mia. kr.  Årlig realvækst i pct. 

Samlede erhvervsinvesteringer 222,7 2,3 1,8 2,8 3,6 4,7 

Materiel 177,3 3,4 3,3 3,6 4,1 5,5 

 - ekskl. boreplatforme, skibe og fly 167,1  0,5 5,9 4,6 4,6 

Bygninger og anlæg  45,4 -0,8 -3,6 -0,4 1,8 1,5 
 

Anm.: De samlede erhvervsinvesteringer er faste bruttoinvesteringer ekskl. offentlige (ikke-erhvervsmæs-
sige) investeringer og boliginvesteringer.   

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Den øgede usikkerhed om vækstbilledet i Europa i kølvandet på Brexit kan lægge en 
dæmper på virksomhedernes investeringer, ikke mindst i industrien, der er kendetegnet ved 
mange eksportorienterede virksomheder og en tæt sammenhæng mellem eksport og 
investeringer, jf. figur 3.27. Større investeringsbeslutninger kan således blive udskudt som 
følge af, at virksomhederne bliver mere usikre på deres fremtidige afsætningsmuligheder. Det 
gælder i den aktuelle situation særligt for virksomheder, der eksporterer til Storbritannien. 

De kortsigtede effekter på tilliden ser imidlertid ud til at være begrænsede. Erhvervstilliden 
faldt godt nok lidt i juli i industrien og serviceerhvervene, men faldet var begrænset set i 
forhold til udsvingene i de senere år, jf. figur 3.28. I industrien var det især forventningerne til 
produktionen, der faldt, mens faldet i serviceerhvervene skyldtes andre forhold, herunder 
vurderingen af den faktiske omsætningssituation. Samlet set er der ikke på tegn på, at dan-
ske virksomheders syn på den nære fremtid er blevet væsentligt påvirket af Brexit, og effek-
ten på danske investeringer ventes i det lys at blive behersket i prognoseårene. 
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Figur 3.27 

Vækst i investeringer og eksport i 

industrien 

  

 

Figur 3.28 

Erhvervstillid i industri og service    
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Anm.: I figur 3.27 er industri opgjort ekskl. energiforsyning og olieraffinaderier. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

3.3 Produktion, import og betalingsbalance 
 
Dansk økonomi fortsatte med at vokse i 2015 trods en svag afslutning på året. BNP-væksten 
blev 1,0 pct. i 2015, jf. figur 3.31. Starten på 2016 var stærk med en BNP-vækst på 0,7 pct. i 
første kvartal, men fra et lavt udgangspunkt.  

For 2016 ventes BNP-væksten at blive 0,9 pct., stigende til 1,5 pct. i 2017. Det skal ses i 
sammenhæng med en skønnet stigning i den samlede efterspørgsel både herhjemme og fra 
eksportmarkederne på 1½ pct. i år og 2¼ pct. næste år, jf. afsnit 3.1 og 3.2. Det er især den 
hjemlige efterspørgsel, der trækker BNP-væksten i år med afsæt i en stærk fremgang i det 
private forbrug. Næste år skønnes eksportvæksten at tage til og stå for knap halvdelen af den 
samlede vækst i BNP, jf. figur 3.30. 

Stigningen i den samlede efterspørgsel modsvares ud over den ventede fremgang i BNP af 
en skønnet vækst i importen på 2¾ pct. i år og 4 pct. i 2017. 
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Indsnævringen af outputgabet fortsætter 
Den fortsatte fremgang i BNP medfører en gradvis indsnævring af outputgabet, som over 
prognoseperioden skønnes at blive reduceret fra ca. -1¼ pct. af BNP sidste år til ca. -½ pct. 
af BNP ved udgangen af prognoseperioden, jf. figur 3.31. Indsnævringen af outputgabet ven-
tes primært at ske som følge af en stigning i beskæftigelsen. Outputgabet er et mål for, hvor 
langt økonomien befinder sig fra en situation, som er forenelig med en stabil løn- og prisud-
vikling. Givet den statistiske usikkerhed, som knytter sig til estimationen af outputgabet, ligger 
den aktuelle vurdering af outputgabet i år og næste år ikke langt fra en normal konjunktursi-
tuation.  

Figur 3.29 

BNP-vækst 

 

Figur 3.30 

Bidrag til BNP-vækst 
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Anm.: I figur 3.29 angiver årsvækstraterne i 2016 og 2017 skønnet for BNP-væksten. Vækstbidragene i 
figur 3.30 er beregnet ved den såkaldt input-output-baserede metode. I prognoseperioden er det 
antaget, at importindholdet i søtransport svarer til det gennemsnitlige inportindhold i 2013-2015. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

Figur 3.31 

Outputgab 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Den positive udvikling i BNP afspejler bredt funderet vækst i bruttoværditilvæksten (BVT) 
over en række brancher, særligt inden for byerhvervene2, jf. figur 3.32. Serviceerhvervene 
står for knap 60 pct. af værditilvæksten i den private sektor og har de seneste år bidraget 
med omtrent ¾ pct.-point til BVT-væksten om året, hvilket ventes at fortsætte i prognoseperi-
oden, især som følge af stigende indenlandsk efterspørgsel. 

Industriens værditilvækst afhænger i høj grad af vareeksporten, som klarede sig relativt godt i 
2015. Industrien har således hævet værditilvæksten de senere år, og det ventes at fortsætte 
over prognoseperioden. I takt med den gunstige udvikling på boligmarkedet, med stigende 
boligpriser og tiltagende boliginvesteringer, ventes aktiviteten i byggeriet også at vokse yder-
ligere i de kommende år. 

 
Importen stiger med den økonomiske aktivitet 
Den samlede import har udviklet sig relativt fladt siden 2014, jf. figur 3.33. Udviklingen dæk-
ker over en svagt stigende tendens for importen af varer, mens tjenesteimporten har været 
faldende gennem 2015. 

Den svage udvikling i importen af tjenester hænger sammen med faldet i eksporten af sø-
transport, som udgør ca. halvdelen af den samlede tjenesteeksport. Da søtransport i høj grad 
er afhængig af tjenesteimport i form af blandt andet servicering i havne og chartring af skibe, 
har udviklingen i tjenesteeksporten væsentlig betydning for tjenesteimporten. De sløje udsig-
ter for eksporten af søtransport er derfor med til at trække tjenesteimporten ned i år, men i 
takt med den skønnede bedring i 2017 ventes tjenesteimporten igen at vokse. Importen af 

 

2 Private byerhverv udgøres af fremstillingserhverv, serviceerhverv ekskl. søtransport samt byggeriet.  

Figur 3.32 

Bidrag til BVT-vækst 

 

Figur 3.33 

Import af varer og tjenester  

 

Anm.: I figur 3.32 er industrien opgjort som fremstilling ekskl. energi- og vandforsyning, og service er 
opgjort ekskl. søtransport. Øvrig privat sektor består af landbrug, råstofindvinding, energi- og 
vandforsyning, søtransport, ejendomssalg og boligudlejning. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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varer ventes derimod at fortsætte med at vokse stabilt i prognoseårene i takt med den tilta-
gende efterspørgsel og økonomiske aktivitet, jf. tabel 3.4. 

Stort overskud på betalingsbalancen fortsætter i 2016 og 2017 
De store overskud på betalingsbalancens løbende poster ventes at fortsætte i prognoseåre-
ne, om end de skønnes lidt mindre end i de seneste tre år. Overskuddet ventes således at 
blive omtrent 6¾ pct. af BNP i begge prognoseår efter et overskud på 7 pct. af BNP sidste år, 
jf. figur 3.34. Det afspejler, at såvel vare- som tjenestebalancen skønnes en smule lavere end 
sidste år, mens nettoformueindkomsten ventes at stige svagt. Trods det lille fald over progno-
seperioden i forhold til 2015 er overskuddet på betalingsbalancen fortsat højt i såvel historisk 
som internationalt perspektiv. 

Nettoformueindkomsten ventes at stige med 8 mia. kr. i år og med 5 mia. i 2017, selv om den 
i første halvår 2016 var en smule under niveauet i samme periode sidste år som følge af 
lavere indtægter fra udenlandske aktiver. Den ventede fremgang i nettoformueindkomsten i 
år skal ses i lyset af, at formueudgiften til udlandet blev øget ekstraordinært i 2015 af udbyttet 
i forbindelse med Mærsks salg af Danske Bank. 

Med afsæt i de fortsatte overskud på betalingsbalancen skønnes nettoformuen investeret i 
udlandet at stige fra 42 pct. af BNP i 2015 til 48 og 53 pct. af BNP i henholdsvis 2016 og 
2017, jf. figur 3.35.  

 

 

 

Tabel 3.4 

Importen 

  Gns. årlig realvækst 2000-15 2015 2016 2017 

Import 4,1 0,0 2,7 4,1 

Vareimport 3,3 0,8 3,8 4,0 

Tjenesteimport 5,7 -1,4 0,8 4,2 

  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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3.4 Arbejdsmarked, løn og priser 
 
Arbejdsmarkedet er i fortsat fremgang med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. 
Den private beskæftigelsen er steget siden efteråret 2012, og med afsæt i en fortsat stigning i 
efterspørgslen og produktionen vurderes der at være udsigt til yderligere beskæftigelses-
vækst i prognoseperioden. Den positive udvikling giver sig udslag i en stigende kapacitetsud-
nyttelse på arbejdsmarkedet, men der vurderes ikke at være udsigt til deciderede flaskehal-
se. Dette afspejles også i, at løn- og prisudviklingen ventes at være moderat i 2016 og 2017. 

Beskæftigelsen stiger – især i serviceerhverv 
Trods en relativt afdæmpet udvikling i aktiviteten er der god fremgang på arbejdsmarkedet 
med kraftig vækst i den private beskæftigelse. Siden vendingen i efteråret 2012 har knap 
100.000 flere fået et job i den private sektor, og alene i 1. kvartal 2016 steg den private be-
skæftigelse med 15.000 personer. Samtidig peger indikatorer på, at fremgangen er fortsat i 2. 
kvartal, jf. figur 3.36. 

Beskæftigelsesvæksten fremstår høj sammenlignet med den meget moderate vækst i BNP 
de senere år. Der er imidlertid ikke tegn på, at virksomhedernes indtjening generelt er under 
pres som følge af en for stor stigning i lønudgifterne. Lønudviklingen er moderat, og lønkvo-
terne er kun steget lidt. Samtidig har virksomhederne på tværs af brancher en positiv vurde-
ring af beskæftigelsesudviklingen. Det tyder på, at jobstigningen overordnet set ikke er ude af 
trit med afsætningsmulighederne i den enkelte virksomhed. 

Størstedelen af de nye job er skabt i private serviceerhverv. Serviceerhvervene er generelt 
meget arbejdskraftintensive sammenlignet med andre erhverv, hvilket er en medvirkende 
årsag til, at de også er kendetegnet ved en lav produktivitetsvækst. Fremgang i servicepro-
duktionen afhænger derfor også i høj grad af øget arbejdskraftinput. Den store stigning i 

Figur 3.34 

Betalingsbalancens løbende poster 

 

Figur 3.35 

Danmarks nettoformue 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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servicebeskæftigelsen skal dog også ses i sammenhæng med, at det i høj grad er her, at den 
økonomiske vækst har fundet sted i de senere år, jf. figur 3.37. 

Figur 3.36 

Privat beskæftigelse 
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Figur 3.37 

Vækst i beskæftigelse og bruttoværdi-
tilvækst fra 3. kvartal 2012 til 1. kvartal 2016 
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Anm.: I begge figurer opgøres beskæftigelsen inkl. personer på orlov fra beskæftigelse. I figur 3.37 omfatter 
øvrige erhverv blandt andet offentlig administration, forsyningsvirksomhed, råstofindvinding og 
landbruget. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Denne udvikling ventes at fortsætte i 2016 og 2017, så størstedelen af den skønnede stig-
ning i den private beskæftigelse på i alt 64.000 personer finder sted i serviceerhverv, jf. tabel 
3.5. Det indebærer, at den aktuelt meget afdæmpede produktivitetsstigning vurderes at fort-
sætte i prognoseperioden, også selv om produktiviteten i fx industrien fortsat vokser, jf. også 
afsnit 1.4 i Økonomisk Redegørelse, maj 2016. 

Som følge af en lille reduktion i den offentlige beskæftigelse skønnes den samlede beskæfti-
gelse at stige med i alt 62.000 personer fra 2015 til 2017. 
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Tabel 3.5 

Udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte erhverv 

  Andel Gns.         

  2015 2001-2015 2014 2015 2016 2017 

Pct. Ændring, 1.000 personer 

Samlet 100 4 22 30 38 24 

Privat sektor 71 3 26 32 41 23 

- Privat service 51 14 23 21 31 18 

- Byggeri 6 0 2 5 5 3 

- Fremstilling 11 -8 2 3 4 2 

Offentlig sektor 29 1 -3 -2 -3 1 
 

Anm.: Tabellen viser beskæftigelsen inkl. personer på orlov fra beskæftigelse.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
En større andel af befolkningen er i job  
De senere års markante stigning i beskæftigelsen har medvirket til, at en større del af befolk-
ningen – uanset herkomst – har fået foden indenfor på arbejdsmarkedet. Det fremgår ved at 
kigge på detaljerede oplysninger i Danmarks Statistiks register over beskæftigede lønmodta-
gere. 

Lønmodtagerbeskæftigelsen viser en fremgang i antallet af lønmodtagerjob (blandt 18-64-
årige) på 69.000 personer fra 3. kvartal 2012 og frem til 3. kvartal 2015.3 I samme periode 
steg befolkningen i den erhvervsaktive alder med omkring 50.000 personer. Det dækker over 
et fald i antallet af personer med dansk oprindelse, efterhånden som de store efterkrigsgene-
rationer har nået pensionsalderen, men en stigning i både indvandrere og efterkommere, jf. 
figur 3.38. Med en større stigning i beskæftigelsen end i befolkningen i den arbejdsdygtige 
alder er beskæftigelsesfrekvensen steget. 

Den højere beskæftigelsesfrekvens er kommet befolkningen til gode på tværs af oprindelse. 
Beskæftigelsesfrekvensen er steget med godt 1 pct.-point for personer med dansk oprindelse 
og med knap 1 pct.-point for efterkommere, mens fremgangen i beskæftigelsesfrekvensen for 
vestlige indvandrere har været noget større, jf. figur 3.39. 

Beskæftigelsesfrekvensen er også steget lidt for indvandrere fra ikke-vestlige lande, men i 
mindre omfang. Den begrænsede stigning skal formentlig ses i sammenhæng med en stig-
ning i antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Danmark. Flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge har generelt en meget begrænset tilknytning til arbejdsmar-

 

3 Beregningerne i dette afsnit vedrører kun lønmodtagere. Danmarks Statistiks opgørelse af lønmodtagerbeskæf-
tigelsen baserer sig på samme kildegrundlag (eIndkomst) som lønmodtagerbeskæftigelsen i nationalregnskabet, 
men adskiller sig en smule i databehandlingen, fx i forhold til opgørelsen af omfanget af sort arbejde. De to kilder 
viser imidlertid omtrent samme udvikling over tid. Der foreligger alene detaljerede oplysninger, som er koblet 
med bagvedliggende individdata, frem til 3. kvartal 2015. 
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kedet sammenlignet både med personer med dansk oprindelse og med øvrige indvandrere, 
jf. Dk2025 – Et stærkere Danmark, kapitel 3. 

Figur 3.38 

Udvikling i antal 18-64-årige fra 3. kvartal 

2012 til 3. kvartal 2015 efter herkomst 
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Figur 3.39 

Udvikling i beskæftigelsesfrekvens fra 3. 

kvartal 2012 til 3. kvartal 2015 efter 
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Anm.: Begge figurer omfatter 18-64-årige. Beskæftigelsesfrekvensen er alene for lønmodtagere. Opgørelsen 
omfatter kun personer, hvortil der kan kobles individdata, dvs. personer med bopæl uden for Dan-
mark er som udgangspunkt ikke medtaget. Både indvandrere og efterkommere kan være danske 
statsborgere. Der er ikke korrigeret for bagvedliggende forskydninger i køns-, alders- og herkomst-
sammensætningen. Vestlige indvandrere består af indvandrere fra EU, Island, Norge, USA, 
Australien mv.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Stadig ledige arbejdskraftressourcer, men arbejdsmarkedet strammer til 
En række gennemførte reformer de senere år har bidraget til at øge den strukturelle beskæf-
tigelse. Reformerne – ikke mindst tilbagetrækningsreformen fra 2011 – vil virke med tiltagen-
de styrke i de kommende år. Det har skabt plads til, at beskæftigelsen fortsat kan stige med 
reduceret risiko for, at der opstår udbredte flaskehalse på arbejdsmarkedet og tiltagende 
lønpres. 

Der vurderes dermed generelt at være rum til den forudsatte stigning i beskæftigelsen, om 
end beskæftigelsesgabet – dvs. forskellen mellem den faktiske og den strukturelle beskæfti-
gelse – indsnævres gradvist fra -47.000 personer i 2015 til -24.000 personer i 2017, jf. figur 
3.40. Dette ses også ved, at selv om arbejdsstyrken vokser markant i disse år, så stiger 
erhvervsfrekvensen – dvs. arbejdsstyrkens andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder – 
kun lidt, jf. figur 3.41. Erhvervsfrekvensen skønnes i 2017 fortsat at ligge godt 1½ pct.-point 
lavere end i 2005, der anses for at være nogenlunde neutralt konjunkturmæssigt. Det er med 
til at understøtte, at der fortsat er potentiale for, at flere kan træde ind på arbejdsmarkedet. 
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Figur 3.40 

Faktisk og strukturel beskæftigelse 
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Figur 3.41 

Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvens 

 

Anm.: Både beskæftigelse og arbejdsstyrke er opgjort inkl. personer på orlov fra beskæftigelse og grænse-
gængere. Arbejdsstyrken inkluderer aktiverede ledige. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Selv om der fortsat er plads til fremgang, så betyder den stærke vækst i beskæftigelsen og 
faldende ledighed imidlertid, at der er stadig færre ledige hænder på arbejdsmarkedet. Le-
digheden er allerede nu på et lavt niveau – det laveste i 40 år med undtagelse af årene 2007-
2008, hvor der var udbredte flaskehalse på arbejdsmarkedet. 

Med udsigt til fortsat stigende beskæftigelse er forudsætningerne for yderligere fald i ledighe-
den til stede, og bruttoledigheden skønnes at falde med 10.000 personer i år (målt på årsni-
veau) og med 4.000 personer i 2017, jf. tabel 3.6. 

Tabel 3.6 

Udvikling i ledigheden 

  2014 2015 2016 2017 

 
Antal, 1.000 personer 

Bruttoledighed 134 123 113 109 

Nettoledighed 107 102 91 87 

Antal aktiverede ledige 27 21 22 23 

AKU-ledighed (pct. af arb.styrken) 6,8 6,3 5,9 5,7 

   

Anm.: På grund af afrundinger kan der forekomme forskelle på de i teksten angivne fald i ledigheden og 
forskellen på tallene i tabellen.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
I takt med den faldende ledighed vurderes ledighedsgabet også at blive indsnævret. Ledig-
hedsgabet er et mål for presset på arbejdsmarkedet og måler forskellen mellem den faktiske 
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ledighed og det estimerede (strukturelle) ledighedsniveau, som er foreneligt med en stabil 
løn- og prisudvikling. Ledighedsgabet skønnes at udgøre knap ½ pct. af arbejdsstyrken i 
2017, jf. figur 3.42. 

Der er dermed vurderingen, at der fortsat er ledige ressourcer på arbejdsmarkedet, men i 
stadig mindre omfang. Det understreges af, at indikatorer for kapacitetspres allerede nu er 
begyndt at tiltage. Kapacitetsudnyttelsen i industrien lå i 3. kvartal 2016 over sit historiske 
gennemsnit for første gang siden 2008, og virksomhederne, især i byggeriet, begynder alle-
rede nu gradvist at melde om stigende produktionsbegrænsninger som følge af mangel på 
arbejdskraft, jf. figur 3.43. Der er fortsat et stykke vej til de meget omfattende rekrutterings-
vanskeligheder og flaskehalse, som kendetegnede arbejdsmarkedet i årene før finanskrisens 
udbrud, men den opadgående tendens kalder på skærpet årvågenhed. Det skyldes ikke 
mindst, at flaskehalse kan manifestere sig hurtigt, og at flaskehalse i et erhverv kan have 
afsmittende effekter på resten af økonomien. 

Efterhånden som beskæftigelsen fortsætter med at stige, og ledigheden falder yderligere, 
øges risikoen for tiltagende kapacitetspres og pres på lønningerne. Lønstigningstakterne 
ventes imidlertid fortsat at være ret afdæmpede i prognoseperioden. 

Figur 3.42 

Faktisk og strukturel ledighed 

 

 

Figur 3.43 

Mangel på arbejdskraft som en 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Mærkbar reallønsfremgang – især i 2016 
Der er udsigt til pæn fremgang i reallønnen – især i år, men også til næste år. Det gælder, 
selv om stigningstakterne i de nominelle lønninger fortsat ventes at blive forholdsvis modera-
te set i et historisk perspektiv, jf. figur 3.44. Der skønnes en reallønsstigning på godt 1½ pct. i 
2016 og godt 1 pct. i 2017. Den højere reallønsfremgang i år hænger sammen med, at infla-
tionen – ligesom i de tre foregående år – forventes at blive meget lav i 2016, hvorefter pris-
stigningerne gradvist ventes at bevæge sig op på et mere normalt niveau. 

Lønstigningerne – målt ved timefortjenesten ekskl. genetillæg – udgjorde 1,9 pct. i 2015 
ifølge DA’s StrukturStatistik. Ikke mindst i lyset af den nuværende meget lave forbrugerprisin-
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flation vurderes det, at de private lønstigninger også vil blive tæt på 2 pct. i 2016, mens frem-
gangen i beskæftigelsen, der reducerer mængden af ledige ressourcer på arbejdsmarkedet, 
gradvist vil bidrage til lidt højere lønstigninger i de kommende år – også i takt med at forbru-
gerprisinflationen kommer op på et mere normalt niveau. På den baggrund skønnes private 
lønstigninger på 2,1 pct. i 2016 og 2,5 pct. i 2017, jf. tabel 3.7. 

Figur 3.44 

Udviklingen i nominelle og reale lønninger 
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Figur 3.45 

Forbruger-, vare- og tjenestepriser 

 

Anm.: I figur 3.44 er stigningstakterne i de nominelle lønninger målt ved Dansk Arbejdsgiverforenings år-
lige StrukturStatistik (timefortjeneste ekskl. genetillæg), mens stigningerne i reallønnen er beregnet 
som de nominelle lønstig-ninger fratrukket årsstigningstakten i forbrugerpriserne. For 2016-2017 er 
der tale om skøn baseret på de forventede nominelle lønstigningstakter og den skønnede forbruger-
prisinflation. De stiplede linjer angiver gennemsnit for perioden 2000-2015.  

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforenings StrukturStatistik, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Forbrugerprisinflationen er fortsat meget lav. I første halvdel af 2016 har forbrugerpriserne 
samlet set kun ligget omtrent ¼ pct. højere end i samme periode af 2015. Den svage pris-
udvikling har gennem de seneste godt og vel tre år helt overordnet været sammensat af 
deciderede prisfald på varer (inkl. energi) og forholdsvis lave prisstigninger på tjenester set i 
historisk perspektiv, jf. figur 3.45. 

I starten af 2016 forøgedes prisfaldene på varer til 2 pct. på årsbasis, hvorefter prisfaldene 
dog har rettet sig en smule. På den anden side har der hen over det seneste års tid været en 
vis tendens til, at prisstigningerne på tjenester har været på vej op, så disse nu udgør omtrent 
2 pct.  
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Lave energipriser holder inflationen nede i 2016 
Forbrugerprisinflationen har det seneste halvandet års tid været dæmpet af prisfaldene på 
energi, primært afledt af olieprisudviklingen. For 2015 som helhed udgjorde forbrugerprisinfla-
tionen således ½ pct., mens kerneinflationen – der er givet ved forbrugerprisinflationen ekskl. 
energi og ikke-forarbejdede fødevarer – var på ca. 1¼ pct., jf. figur 3.46. I 2016 er spændet 
mellem forbrugerprisinflationen og kerneinflationen reduceret en anelse til ca. ½ pct.-point. 
Det indikerer, at den meget lave forbrugerprisinflation i første halvdel af 2016 ikke i samme 
omfang som i 2015 er et direkte resultat af faldende energipriser, men også afspejler indirek-
te effekter, fordi de lave energipriser reducerer produktionsomkostningerne på andre varer, 
hvilket med en vis forsinkelse lægger en dæmper på prisudviklingen på disse varer. 

Med afsæt i den forudsatte olieprisprofil ventes energipriserne først at bidrage positivt til 
forbrugerprisinflationen hen imod slutningen af 2016 og videre gennem 2017, jf. figur 3.47. 
Samtidig skønnes prisstigningerne på øvrige tjenester generelt at blive lidt højere i 2017 end i 
2016, hvilket blandt andet skal ses i lyset af gradvist højere private lønstigningstakter – her-
under i servicesektoren.  

Samlet set skønnes der en forbrugerprisinflation på 0,5 pct. i 2016 og 1,4 pct. i 2017, jf. tabel 
3.7. Den fremadrettede udvikling i olieprisen vurderes at udgøre den måske væsentligste 
usikkerhedsfaktor i forhold til den skønnede udvikling i forbrugerpriserne. Hvis bidragene fra 
energipriserne eksempelvis bliver tæt på nul for 2017 som helhed, så vurderes forbrugerpris-
inflationen – alt andet lige – aktuelt at blive ca. 1 pct. til næste år.  

Tabel 3.7 

Løn- og prisstigninger 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Stigning i pct.       

Lønninger       

Privat sektor 2,0 1,4 1,2 1,9 2,1 2,5 

Offentlig sektor 1,7 0,5 0,9 1,1 1,3 1,9 

Satsreguleringsprocent 2,9 1,6 1,8 1,5 1,4 2,0 

Priser       

Forbrugerpriser 2,4 0,8 0,6 0,5 0,5 1,4 

Forbrugerpriser ekskl. energi 2,3 0,9 0,6 1,2 0,9 1,2 

Nettopriser 1,9 0,9 0,7 0,7 0,7 1,6 
 

 

Anm.: For den private sektor fremgår lønstigningstakterne målt ved timefortjenesten ekskl. genetillæg ifølge 
Dansk Arbejdsgiverforenings StrukturStatistik. For den offentlige sektor er det budgetvirkningen af 
de overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger, der er vist. Lønstigningstakterne for offentligt og pri-
vat ansatte kan ikke sammenlignes. Hvad angår satsreguleringsprocenten er der for hele perioden ta-
le om bekendtgjorte procenter. 

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Figur 3.46 

Forbrugerprisinflation 

 

Figur 3.47 

Bidrag til forbrugerprisinflation 

 

Anm.: I figur 3.46 er kerneinflationen givet ved stigningen i forbrugerpriserne ekskl. energi og ikke-
forarbejdede fødevarer. I figur 3.47 er bidragene til forbrugerprisinflationen fordelt på hovedgrupper 
ifølge definitionen i ADAM. Fødevarer indeholder derfor også alkoholiske og ikke-alkoholiske drik-
kevarer samt tobak. Øvrige varer omfatter alle varer undtagen fødevarer og energi. Summen af ener-
gi, fødevarer og øvrige varer angiver det samlede bidrag fra vareinflationen, mens summen af bolig-
benyttelse og øvrige tjenester angiver det samlede bidrag fra tjenesteinflationen. Skønnene for for-
brugerprisinflationen i 2016 og 2017 – og dermed også den viste fremadrettede månedsprofil – tager 
afsæt i prisudviklingen frem til og med juni 2016. 

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

Selv om BNP-væksten er træg, er der fortsat stærk fremgang på arbejdsmarkedet. Beskæfti-
gelsen vokser, og ledigheden er lav. For at understøtte et holdbart opsving planlægges derfor 
en fortsat tilpasning af finanspolitikken i 2017 fra et lempeligt udgangspunkt. Det bidrager 
sammen med en øget arbejdsstyrke til at mindske risikoen for, at der opstår udbredte flaske-
halse i økonomien. 

I hele prognoseperioden er der udsigt til, at den faktiske offentlige saldo overholder EU’s 
underskudsgrænse på 3 pct. af BNP. I 2016 skønnes det faktiske underskud til 0,9 pct. af 
BNP, mens underskuddet skønnes til 1,9 pct. af BNP i 2017.  

Det strukturelle underskud anslås til 0,3 pct. af BNP i 2016, mens der i 2017 skønnes et 
strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP. Finanslovforslaget for 2017 og økonomiaftalerne 
med kommunerne og regionerne bidrager til, at der fortsat opretholdes en vis afstand til bud-
getlovens underskudsgrænse. 

Med budgetloven er der indført bindende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner, som 
understøtter, at de offentlige finanser udvikler sig i overensstemmelse med de finanspolitiske 
mål, og at udgifterne holder sig inden for de planlagte rammer. Med finanslovforslaget for 
2017 og økonomiaftalerne med kommunerne og regionerne for 2017 overholdes udgiftslof-
terne for stat, kommuner og regioner i 2017. Sammen med finanslovforslaget for 2017 er der 
endvidere fremsat lovforslag om udgiftslofter for det nye fjerdeår i 2020. 

Det offentlige forbrug skønnes at vokse med 1,2 pct. i 2016, blandt andet i lyset af et lavere 
niveau i 2015 end forudsat i maj, og med 0,5 pct. i 2017. Skønnet for det offentlige forbrug i 
2017 afspejler budgetteringen og de politiske prioriteringer på finanslovforslaget for 2017 
samt de aftalte udgiftsniveauer i kommuner og regioner i 2017. Efter ekstraordinært høje 
niveauer for de offentlige investeringer under lavkonjunkturen fortsættes en gradvis tilpasning 
af investeringsniveauet i 2017.   

Finanspolitikken virker isoleret set svagt dæmpende på den økonomiske aktivitet i perioden 
2015-2017 sammenlignet med det lempelige udgangspunkt. Den isolerede virkning af fi-
nanspolitikken i 2017 – målt ved den etårige finanseffekt – er opgjort til -0,1 pct. af BNP. 

ØMU-gælden ventes at fastholde en bred margin til EU’s grænse på 60 pct. af BNP i hele 
prognoseperioden, og den offentlige nettogæld skønnes at udgøre ca. 8 pct. af BNP i 2017. 
De ansvarlige finanspolitiske rammer og en moderat offentlig gæld medvirker til at sikre en 
høj grad af tillid til dansk økonomi. Det bidrager til, at Danmark er et af de få lande i verden, 
som har den højeste kreditvurdering (AAA) hos de internationale ratingbureauer. 
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4.1 Stærk fremgang på arbejdsmarkedet skaber fortsat 
behov for tilbageholdenhed i finanspolitikken 
 
Selv om usikkerheden i den globale økonomi er steget i løbet af de seneste måneder, og 
BNP-væksten ventes at blive moderat, forventes den stærke fremgang på arbejdsmarkedet 
at fortsætte. Beskæftigelsen er stigende og ventes at komme tættere på sit strukturelle ni-
veau, jf. figur 4.1. Der vurderes fortsat at være ledige ressourcer i 2017, men i stadig mindre 
omfang. Det stigende kapacitetspres kommer blandt andet til udtryk ved, at flere virksomhe-
der melder om mangel på arbejdskraft.  

Fremgangen på arbejdsmarkedet tilsiger, at finanspolitikken fortsat gradvist skal tilpasses i 
forhold til det lempelige udgangspunkt. Samtidig er pengepolitikken stadig lempelig, hvilket 
også tilsiger en tilpasning i finanspolitikken, så den økonomiske politik under ét understøtter 
et holdbart opsving uden udbredte flaskehalse. 

Med finanslovforslaget for 2017 og økonomiaftalerne med kommunerne og regionerne plan-
lægges et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP, hvilket opretholder en vis margin til un-
derskudsgrænsen i budgetloven, jf. afsnit 4.3. Dermed fortsættes den ansvarlige kurs fra 
finansloven for 2016, hvor de offentlige finanser blev konsolideret med henblik på at sikre 
afstand til underskudsgrænsen. Set over perioden 2015-2017 virker finanspolitikken samlet 
set dæmpende på den økonomiske aktivitet, jf. figur 4.2 og afsnit 4.6. 

 
Rammerne for den offentlige økonomi vil uden nye tiltag være stramme i de kommende år. 
Med finanslovforslaget for 2017 vokser det offentlige forbrug med 0,5 pct. i 2017, hvilket er en 
afdæmpet vækst set i et historisk perspektiv, jf. afsnit 4.5. 

Figur 4.1 

Faktisk og strukturel beskæftigelse 

 

Figur 4.2 

Effekt af finanspolitikken på BNP-niveauet  

 

Anm.: Figur 4.2 viser den flerårige finanseffekt på BNP-niveauet. Den flerårige finanseffekt måler både 
aktivitetsvirkningen af finanspolitiske ændringer i det pågældende og de forudgående år tilbage til 
udgangspunktet i 2014. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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På finanslovforslaget for 2017 er der foretaget en tilpasning af de offentlige investeringer i 
bygninger og anlæg, så niveauet i 2017 flugter med det planlagte og finansierede niveau, 
som ligger til grund for DK2025 – Et stærkere Danmark, jf. også afsnit 4.5. Det er et skridt i 
retning af at tilpasse investeringerne fra et historisk højt niveau og dermed understøtte en 
tilpasning af finanspolitikken. 

Sammen med finanslovforslaget for 2017 fremsættes der ligeledes lovforslag om udgiftslofter 
for det nye fjerde år i 2020, jf. boks 4.1. Loftfastsættelsen for 2020 er baseret på det mellem-
fristede forløb uden nye tiltag frem mod 2025 i DK2025 – Et stærkere Danmark. Udgiftslofter-
ne er nærmere beskrevet i afsnit 4.4 samt i Udgiftslofter og statens finanser på www.fm.dk. 

 
I de kommende afsnit redegøres der for udviklingen i de offentlige finanser, herunder faktisk 
og strukturel saldo, samt øvrige væsentlige komponenter i vurderingen af finanspolitikken, 
herunder offentligt forbrug og investeringer, aktivitetsvirkninger og gæld. Herudover følges 
der op på overholdelsen af udgiftslofterne i stat, kommuner og regioner. Centrale nøgletal 
fremgår af tabel 4.1. 

 

  

Boks 4.1 

Udgiftslofter på finanslovforslaget for 2017 

Finanspolitikken tilrettelægges inden for de fastsatte udgiftslofter og underskudsgrænsen i budgetloven. 

Udgiftslofterne for det nye fjerde år fastsættes hvert år i august med afsæt i en mellemfristet fremskrivning 

af dansk økonomi, som udarbejdes i forlængelse af Økonomisk Redegørelse, august. Der fastlægges 

udgiftslofter for to typer af udgifter: 

• De loftsbelagte driftsudgifter i stat, kommuner og regioner omfatter en række udgifter til fx offentlig 

service på social- og sundhedsområdet. Driftslofterne omfatter også en række øvrige udgiftstyper, som 

erhvervstilskud, EU-bidrag og udviklingsbistand. 

• Det statslige delloft for indkomstoverførsler dækker over de statslige udgifter til blandt andet 

folkepension, sygedagpenge, efterløn og førtidspension. De ledighedsrelaterede og dermed stærkt 

konjunkturfølsomme udgifter til fx dagpenge er undtaget for loftet for at sikre, at de automatiske 

stabilisatorer kan virke. 

Regeringens 2025-plan er ikke indbudgetteret på finanslovforslaget for 2017 og er således ikke afspejlet i 

de gældende udgiftslofter for 2017-2019 og det fremsatte lovforslag om udgiftslofter i 2020. Loftfast-

sættelsen for 2020 er således baseret på det mellemfristede forløb frem mod 2025 i DK2025 – Et stærkere 

Danmark, der ikke indregner virkningerne af regeringens samlede prioriteringer i 2025-planen. 

 

I forbindelse med genfremsættelsen af finanslovsforslaget for 2017 i oktober vil der blive fremsat et 

revideret lovforslag om udgiftslofter for 2020 samt en ændringslov til de gældende udgiftslofter for perioden 

2017-2019, der afspejler tiltagene i regeringens 2025-plan (dvs. på baggrund af til det mellemfristede forløb 

med nye tiltag og prioriteringer). De fremsatte lovforslag vil blive justeret i forlængelse af efterårets politiske 

aftaler, så udgiftslofterne på finansloven for 2017 afspejler de indgåede aftaler i forbindelse med forhand-

lingerne om 2025-planen og finansloven for 2017. 

http://www.fm.dk
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4.2 Den faktiske offentlige saldo  
 
Den faktiske offentlige saldo viser den offentlige sektors over- eller underskud og opgøres 
som forskellen mellem de offentlige indtægter og de offentlige udgifter. Den offentlige sektor 
er afgrænset som stat, kommuner, regioner, a-kasser og Lønmodtagernes Garantifond.  

Ifølge Danmarks Statistiks foreløbige regnskabstal udgjorde underskuddet på den faktiske 
offentlige saldo godt 34 mia. kr. eller 1,7 pct. af BNP i 2015. Samlet set vurderes forhold af 
engangskarakter at forbedre den offentlige saldo med ca. 18 mia. kr. (ca. 0,9 pct. af BNP) i 

Tabel 4.1 

Nøgletal for de offentlige finanser 

 2014 2015 2016 2017 

Pct. af BNP     

Offentlige udgifter1) 54,8 54,5 53,7 52,9 

Offentligt forbrug 26,3 26,1 26,3 26,0 

Indkomstoverførsler 17,9 17,8 17,7 17,5 

Øvrige udgifter 10,6 10,6 9,7 9,4 

     

Offentlige indtægter1) 56,3 52,8 52,8 51,1 

Skattetryk            50,3             47,4             47,5             45,7  

Øvrige indtægter              6,0               5,4               5,3               5,4  

     

Faktisk offentlig saldo 1,5 -1,7 -0,9 -1,9 

Strukturel offentlig saldo -0,8 -0,5 -0,3 -0,4 

     

Aktivitetsvirkning af finanspolitikken     

Bidrag til BNP-niveauet i alt (flerårig virkning i 
pct.)2) 

 - -0,2 -0,3 -0,4 

Etårig finanseffekt (pct.)  - -0,2 -0,0 -0,1 

     

Offentlig ØMU-gæld (pct. af BNP) 44,8 40,4 38,7 37,9 

Offentlig nettogæld (pct. af BNP) 4,9 5,7 6,5 8,2 

  

1) Opgørelsen af de offentlige udgifter og indtægter (som andel af BNP) afviger definitorisk fra Dan-
marks Statistiks opgørelse. Både de offentlige udgifter og indtægter er således beregnet inkl. afskriv-
ninger og med de samlede udgifter til det offentlige forbrug (netto) henført til udgiftssiden. 

2) Aktivitetsvirkningerne er opgjort som virkningerne af finanspolitikken fra og med 2015. Udgangs-
punktet for beregningerne er således 2014, hvor niveauet for offentligt forbrug og offentlige investe-
ringer var høje i et historisk perspektiv. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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2015, jf. bilag 4.2. Opgjort ekskl. disse forhold svarer det offentlige underskud i 2015 til ca. 
2½ pct. af BNP. 

Tabel 4.2 

Oversigt over den offentlige saldo  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Offentlig saldo, pct. af BNP -3,5 -1,1 1,5 -1,7 -0,9 -1,9 

Offentlig saldo, mia. kr.  -66,1 -20,4 28,5 -34,3 -19,1 -39,1 

  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Med udgangspunkt i den aktuelle vurdering af konjunktursituationen og forudsætningerne om 
den økonomiske politik skønnes et offentligt underskud på 0,9 pct. af BNP i 2016 og 1,9 pct. 
af BNP i 2017, jf. tabel 4.2. Der er således udsigt til, at den offentlige saldo i prognoseperio-
den holder sig inden for underskudsgrænsen på 3 pct. af BNP i Stabilitets- og Vækstpagten.  

På trods af forventet fremgang i BNP og beskæftigelse skønnes underskuddet på den fakti-
ske offentlige saldo således at blive forøget en smule fra 2015 til 2017. Dette skal dog ses i 
sammenhæng med, at bidraget fra de midlertidige indtægter i 2015 bortfalder i 2016-2017, jf. 
bilag 4.2. Når der korrigeres for midlertidige forhold, forbedres den faktiske offentlige saldo 
således med knap 1 pct. af BNP fra 2015 til 2017, jf. figur 4.3. Udviklingen i den faktiske 
saldo fra år til år skal endvidere ses i lyset af en halvering af de forventede indtægter fra 
pensionsafkastskatten fra 2015 til 2017. 

Figur 4.3  

Faktisk saldo med og uden midlertidige forhold i 2013-2017 

 

Anm.: Se bilag 4.2. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

2013 2014 2015 2016 2017

Faktisk saldo Faktisk saldo ekskl. særlige midlertidige forhold

Grænse for faktiske underskud i Stabilitets- og Vækstpagten

Pct. af BNP Pct. af BNP



Kapitel 4 Offentlige finanser og finanspolitik 

 

Økonomisk Redegørelse · August 2016 
 

72 

De overordnede forudsætninger for skønnene for de offentlige finanser i indeværende vurde-
ring er beskrevet i boks 4.2, og skønnene for de offentlige udgifter og indtægter er nærmere 
beskrevet i bilag 4.1. 

 
Ændring af skønnene for den faktiske saldo i 2016-2017  
I forhold til vurderingen i maj er skønnene for den faktiske offentlige saldo forbedret med ca. 
21¾ mia. kr. i 2016 og svækket med ca. 1 mia. kr. i 2017, jf. tabel 4.3. De ændrede skøn for 
den faktiske offentlige saldo afspejler navnlig, at de forventede indtægter fra pensionsafkast-
skat er opjusteret med ca. 12½ mia. kr. i 2016 og nedjusteret med næsten 5 mia. kr. i 2017. 
Hertil kommer højere forventede indtægter fra personskat i begge år, herunder en betydelig 
opjustering af de skønnede indtægter fra aktieindkomstskat på ca. 4¼ mia. kr. i 2016. 

Justeringerne i indtægterne i pensionsafkastskatten skal navnlig ses i lyset af ændrede for-
udsætninger om renteudviklingen, der indebærer et større forventet rentefald i løbet af 2016 
og en lidt større forventet rentestigning gennem 2017 end forudsat i maj. En lavere opgjort 
pensionsformue primo 2016 trækker i begge år i retning af et lidt lavere skøn for indtægterne 
fra pensionsafkastskat.  

Skønnet for nordsøindtægterne er omtrent uændret i 2016 og opjusteret med ca. 1½ mia. kr. i 
2017. Indtægterne fra Nordsøen i 2017 er opjusteret som følge af højere skønnede oliepriser, 

Boks 4.2 

Forudsætninger for skønnene for de offentlige finanser i Økonomisk Redegørelse, august 

2016 

Den aktuelle vurdering af den offentlige saldo i 2016-2017 er baseret på det opdaterede konjunkturgrund-

lag, som er beskrevet i kapitel 1-3. 

 

Skønnet for den offentlige saldo i 2016 er herudover baseret på finansloven for 2016, ministeriernes ud-

giftsopfølgning I for statens udgifter i 2016 samt kommunernes og regionernes budgetter for 2016.  

 

For 2017 er skønnene for de offentlige finanser – ud over det opdaterede konjunkturgrundlag – baseret på 

finanslovforslaget for 2017 og de indgåede økonomiaftaler med kommuner og regioner for 2017. Finans-

politikken i 2017 er fastlagt inden for rammerne af budgetloven og de gældende udgiftslofter for stat, kom-

muner og regioner. Tiltagene i regeringens 2025-plan med virkning i 2017 er ikke indregnet i konjunktur-

grundlaget eller i skønnene for de offentlige finanser. 

 

I forbindelse med finanslovforslaget for 2017 er der udarbejdet en ny asyl- og integrationsprognose. I prog-

nosen forventes 10.000 asylansøgere i 2017, hvilket er 5.000 personer lavere end forud-sat på finansloven 

for 2016. Den nye prognose på finanslovforslaget for 2017 skal ses i lyset af, at det samlede antal registre-

rede asylansøgere i de første syv måneder af 2016 udgjorde i alt ca. 4.500 personer, hvilket peger på et 

markant lavere antal asylansøgere på årsniveau i 2016 end de forudsatte 25.000 personer på finansloven 

for 2016. Mindreudgifterne som følge af det lavere forventede antal asylansøgere i 2016 er ikke indregnet i 

den aktuelle vurdering af de offentlige finanser, men vil efter sædvanlig praksis blive indregnet i takt med de 

løbende udgiftsopfølgninger for statens udgifter i 2016. 

 

Vurderingen af de offentlige finanser i 2016-2017 tager desuden højde for opdaterede skøn for udgifter og 

indtægter knyttet til PSO-ordningen mv.    
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lavere forventet omkostningsniveau og en højere forventet gasproduktion end forudsat i maj. 
Skønnet for nordsøindtægterne er endvidere baseret på Energistyrelsens seneste produkti-
onsprognose.     

Indtægterne fra personskatter mv. er opjusteret med ca. 4¼-4¾ mia. kr. i 2016-2017 i forhold 
til skønnet i maj. Opjusteringen skal blandt andet ses i lyset af nye oplysninger om indtægter-
ne i 2015. Hertil kommer virkningen af en opjustering af beskæftigelsen i 2016 og 2017, 
lavere forventede nettorenteudgifter i husholdningerne og højere skønnede pensionsudbeta-
linger end forudsat i maj.  

Indtægterne fra aktieindkomstskat er herudover opjusteret med ca. 4¼ mia. kr. i 2016. Opju-
steringen skal ses i lyset af nye oplysninger fra Skatteministeriet, der dels viser højere ind-
tægter i 2015 end hidtil lagt til grund på baggrund af foreløbige regnskabstal, og dels viser, at 
de samlede skattebetalinger for udbytteindtægter i 1. halvår 2016 ligger på niveau med skat-
tebetalingerne i samme periode sidste år. 

De forventede indtægter fra moms og punktafgifter er samlet set nedjusteret med ca. ½ mia. 
kr. i 2016-2017, mens det skønnede provenu fra registreringsafgiften er opjusteret med ¾-1 
mia. kr. i 2016-2017 i lyset af højere bilkøb end forudsat i maj. 

Tabel 4.3 

Ændrede skøn for den offentlige saldo i 2016-2017 i forhold til majvurderingen 

Mia. kr.  2016 2017 

Ændring af skøn for den offentlige saldo, mia. kr.  21,7 -0,9 

Heraf:    

- Pensionsafkastskat  12,5 -4,9 

- Nordsøindtægter (inkl. udbytter fra Nordsøfonden)  -0,1 1,5 

- Personskatter mv. (inkl. arbejdsmarkedsbidrag, ekskl. aktieindkomstskat)  4,5 4,7 

- Aktieindkomstskat  4,2 0,0 

- Moms og punktafgifter  -0,4 -0,5 

- Registreringsafgift  0,8 1,0 

- Offentligt forbrug  0,0 -2,5 

- Øvrige udgifter og indtægter (residual)  0,2 -0,2 

  

Anm.: Positive tal indikerer en forbedring af den offentlige saldo enten i form af højere offentlige indtægter 
eller lavere offentlige udgifter. Negative tal indikerer en forværring af den offentlige saldo enten i 
form af lavere indtægter eller i form af højere udgifter.  

Kilde: Egne beregninger. 

 
På udgiftssiden er de skønnede nominelle udgifter til offentligt forbrug uændrede i 2016 og 
opjusteret med ca. 2½ mia. kr. i 2017 sammenlignet med skønnet i maj. Opjusteringen af 
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udgifterne til offentligt forbrug i 2017 afspejler blandt andet, at der med en udmøntningspro-
cent på 0,2 pct. tilføres ca. ½ mia. kr. til satspuljen i 2017.1 Skønnet for det offentlige forbrug i 
2017 er desuden påvirket af en række omdisponeringer inden for det statslige delloft for 
driftsudgifter på finanslovforslaget for 2017. Det gælder blandt andet lavere budgetterede 
udgifter til EU-bidrag, der omdisponeres til driftsudgifter og øger det offentlige forbrug. Hertil 
kommer, at lavere budgetterede udgifter på asylområdet mv. i 2017 indebærer, at der kan 
disponeres en større del af det statslige delloft for driftsudgifter (inden for et underskud på 
strukturel saldo på 0,4 pct. af BNP) end forudsat i maj. Skønnene for det offentlige forbrug er 
nærmere beskrevet i afsnit 4.5. 
 

4.3 Den strukturelle offentlige saldo 
 
Den strukturelle saldo er et beregnet mål for den underliggende stilling på de offentlige 
finanser ved den givne finanspolitik og er det centrale styringsinstrument i tilrettelæggelsen 
af finanspolitikken. Den strukturelle saldo renses – i modsætning til den faktiske saldo – for 
konjunkturerne og en række andre midlertidige forhold og er derfor et mere robust mål for 
den reelle stilling på de offentlige finanser, jf. nedenfor.  

Saldokravet i budgetloven indebærer, at den strukturelle saldo ved fremsættelsen af finans-
lovforslaget for et givet finansår højst må udvise et underskud på 0,5 pct. af BNP – med 
mindre der foreligger exceptionelle omstændigheder. Der kan ikke i perioden efter fremlæg-
gelsen af finanslovforslaget gennemføres politiske beslutninger, herunder fx nye initiativer, 
som svækker den strukturelle saldo ud over underskudsgrænsen. 

Den strukturelle saldo skønnes at udgøre et underskud på 0,5 pct. af BNP i 2015 og 0,3 pct. 
af BNP i 2016. Dermed er den strukturelle saldo forbedret med 0,1 pct. af BNP i forhold til 
majvurderingen i begge år. Forbedringen skal blandt andet ses i lyset af højere indtægter fra 
personskatterne, herunder aktieindkomstskatten, jf. boks 4.3. 

I 2017 skønnes et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP og dermed opretholdes en vis 
afstand til budgetlovens underskudsgrænse. På finanslovforslaget for 2017 er udgifterne 
under det statslige delloft for driftsudgifter budgetteret 0,7 mia. kr. under det gældende ud-
giftsloft for at opretholde afstand til budgetlovens underskudsgrænse. Disponeringen under 
det statslige delloft for driftsudgifter skal ses i lyset af, at vurderingen af de offentlige finanser 
– blandt andet som følge af en forbedring i lyset af lavere budgetterede asyludgifter – har 
givet mulighed for at disponere en større del af udgiftsloftet i 2017 end det hidtil har været 
beregningsteknisk forudsat.  

 

 

1 Udmøntningsprocenten til satspuljen bestemmes af lønstigningerne to år forud. Hvis lønstigningerne to år 
forud er højere end 2 pct. tilføres der nye midler til satspuljen, idet udmøntningsprocenten højst kan være 0,3 pct. 
Ved lønstigninger på 2,0 pct. eller derunder tilføres der ikke nye midler til satspuljen. Udmøntningsprocenten er 
den procentsats, der anvendes til at udregne puljebeløbet, dvs. den årlige nytilførsel af midler til satspuljen.  
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Strukturel versus faktisk offentlig saldo  
Beregningen af den strukturelle saldo foretages ved, at den faktiske offentlige saldo korrige-
res for de udsving, der vurderes at følge af konjunkturerne og en række andre midlertidige 
forhold, herunder de ofte store fluktuationer i indtægterne fra pensionsafkastskatten og Nord-
søen. Den strukturelle saldo i et givet år er dermed et skøn for, hvor stort det offentlige over- 
eller underskud ville have været i en normal situation, dvs. en situation, hvor den økonomiske 
aktivitet hverken er særskilt høj eller lav, og hvor de offentlige finanser samtidig ikke påvirkes 
af andre midlertidige forhold.  

Det strukturelle underskud på 0,4 pct. af BNP i 2017 beregnes eksempelvis med udgangs-
punkt i det skønnede faktiske underskud på 1,9 pct. af BNP, jf. tabel 4.4 (pkt. 1). Da de aktu-
elle konjunkturer (målt ved et sammenvejet output- og beskæftigelsesgab) er svagere end i 
en normalsituation, skal den faktiske saldo korrigeres for den svækkelse, som de svagere 
konjunkturer medfører. Den beregnede svækkelse heraf udgør ca. 0,5 pct. af BNP (pkt. 2). 
Den negative effekt fra konjunkturerne er lavere i 2017 end i 2016, hvilket skyldes, at både 
beskæftigelse og produktion kommer tættere på deres strukturelle niveauer. Herudover er 
den faktiske offentlige saldo korrigeret for udsving i en række særlige poster (pkt. 3-8), hvor 
nordsøindtægterne, pensionsafkastskatten, provenuet fra selskabsskat og registreringsafgift 
mv. samlet set vurderes at ligge knap 0,9 pct. af BNP under det strukturelle niveau i 2017. 
Det er især drevet af lave faktiske niveauer for pensionsafkastskatten samt nordsøindtægter-

Boks 4.3 

Indtægterne fra den volatile aktieindkomstskat i beregningen af strukturel saldo 

De offentlige indtægter fra aktieindkomstskatten er i perioder præget af høj volatitet. Senest har oplysninger 

fra Skatteministeriet vist, at indtægterne fra aktieindkomstskatten sammenlignet med majvurderingen er 

opjusteret betydeligt i 2015 med ca. 8 mia. kr., svarende til omkring 0,4 pct. af BNP. I 2016 er indtægterne 

endvidere opjusteret med 4¼ mia. kr., svarende til ca. 0,2 pct. af BNP.  

Figur a 

Faktisk og strukturelt niveau af indtægterne 

fra aktieindkomstskatten 

 

 

Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt med en 

sådan volatilitet i beregningen af den årlige 

strukturelle stilling på de offentlige finanser. Der er 

derfor med augustvurderingen indarbejdet en 

metodeændring i beregningen af strukturel saldo.  

 

Det strukturelle niveau af indtægterne fra aktieind-

komstskatten beregnes nu – på linje med en række 

andre volatile poster på de offentlige finanser – 

som et syvårs glidende gennemsnit frem for at ind-

tægterne får fuld påvirkning i et givet år, jf. figur a.  

 

Ændringen betyder isoleret set, at den strukturelle 

saldo svækkes med ca. 0,1 pct, af BNP i 2016 og 

styrkes med ca. 0,05 pct. af BNP i 2017. 

Kilde: Danmarks Statistik, Skatteministeriet og egne beregninger. 
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ne, jf. figur 4.4-figur 4.9. Herudover korrigeres der for øvrige forhold (pkt. 9), som navnlig skal 
ses i lyset af, at der i nogle år kan være engangsforhold, dvs. særlige forhold af ikke-tilbage-
vendende karakter, som påvirker den faktiske saldo uden at have særlig betydning for det 
finanspolitiske råderum.  

 

Tabel 4.4  

Fra faktisk til strukturel saldo 

 2014 2015 2016 2017 

Pct. af BNP        

1. Faktisk saldo 1,5 -1,7 -0,9 -1,9 

Heraf bidrag til den faktiske saldo fra:         

2. Konjunkturgab -1,5 -1,2 -0,8 -0,5 

3. Selskabsskat1)  -0,1 0,2 0,1 0,1 

4. Registreringsafgift  -0,1 0,0 0,1 0,1 

5. Pensionsafkastskat 1,7 0,0 0,9 -0,6 

6. Nordsøindtægter2) -0,4 -0,7 -0,7 -0,4 

7. Nettorentebetalinger og udbytter1) 0,2 -0,3 -0,1 0,1 

8. Specielle budgetposter3) -0,6 0,0 -0,1 -0,1 

9. Øvrige forhold4) 3,1 0,7 0,0 -0,1 

10. Strukturel saldo (1-2-3-4-5-6-7-8-9)5) -0,9 -0,5 -0,3 -0,4 

     

Memopost: Sammenvejet konjunkturgab -2,0 -1,5 -1,1 -0,7 
 

1) Ekskl. indtægter vedr. nordsøaktiviteter. 
2) Det strukturelle niveau er korrigeret med den varige virkning i forhold til grundlaget ved loftfastsæt-

telsen. I 2014 er den varige virkning nedjusteret med 0,16 pct. af BNP i forhold til ved loftsfastsæt-
telsen, mens den er nedjusteret med 0,06 pct. af BNP i 2015 og 0,07 pct. i 2016-2017. Nedjusterin-
gerne skal ses i lyset af lavere oliepris.  

3) Indeholder diverse drifts- og kapitaloverførsler (netto) samt korrektion for ekstraordinære ned- og 
afskrivninger af skatterestancer i 2015 på ca. 18 mia. kr. fordelt over 2013-2015. 

4) Indeholder korrektion for PSO-afgiften, forskelle i tilsagnsniveau og afløb for udviklingsbistanden. 
Herudover korrigeres der for følgende engangsforhold: Engangsindtægter på ca. 59¾ mia. kr. i 2014 
afledt af muligheden for at omlægge eksisterende kapitalpensioner. Engangsindtægter på ca. 25½ 
mia. kr. i 2015 afledt af Pensionspakken fra oktober 2014. Afledt af skatterabatten vedrørende omlæg-
ning af eksisterende kapitalpensioner anslås de ordinære indtægter at være fremrykket med hhv. godt 
5 mia. kr. i 2013 og godt 2 mia. kr. i 2014 fra perioden 2015-2019. Herudover korrigeres der for æn-
dret indfasning af EU-rabatten mellem 2015 og 2016 svarende til korrektionen af udgiftslofterne. 
Øvrige forhold indeholder også en omregning af strukturel saldo i pct. af faktisk BNP til pct. af 
strukturelt BNP. I 2014 og 2015 er der desuden korrigeret for nye oplysninger om de offentlige ind-
tægter, som endnu ikke vurderes afspejlet i Danmarks Statistiks opgørelse af den faktiske offentlige 
saldo. Desuden korrigeres der for afvigelsen i indtægterne fra aktieindkomstskatten fra deres struktu-
relle niveauer, jf. boks 4.3. I 2016 er der korrigeret for den skønsmæssige virkning af dispositionsbe-
grænsningen, som blev indregnet første gang i majvurderingen.  

5) Strukturel saldo opgjort i pct. af strukturelt BNP.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Figur 4.4
Selskabsskat (ekskl. kulbrinteskat mv.)

 

Figur 4.5 
Registreringsafgift

 

Figur 4.6 

Pensionsafkastskat  

 

Figur 4.7 

Nordsøindtægter  

(inkl. udbytter fra Nordsøfonden) 

 

Figur 4.8 

Nettorenter og udbytter 

 

Figur 4.9 

Specielle budgetposter 

 

Anm: I figur 4.9 indgår der forhold af ekstraordinær karakter i det faktiske niveau, herunder tilbagebetaling 
af efterlønsbidrag på 28½ mia. kr. i 2012. Disse renses ud i beregningen af det strukturelle niveau. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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År til år-ændring i den strukturelle saldo 
Der er usikkerhed forbundet med skønnet for både niveauet for den strukturelle saldo i et 
givet år og ændringen i den strukturelle saldo fra år til år. For yderligere at understøtte be-
regningerne af den strukturelle saldo udarbejdes der en skønsmæssig dekomponering af år 
til år-ændringerne baseret på separate ”bottom-up”-bidrag til udviklingen i den strukturelle 
saldo. De beregnede bottom-up-bidrag omfatter navnlig bidrag fra ændringer i finanspolitik-
ken (baseret på de direkte provenuer, der indgår i beregningen af finanseffekten) og æn-
dringer i de strukturelle provenuer fra de særlige poster.  

Tabel 4.5

År til år-ændring i den strukturelle offentlige saldo 

Pct. af BNP 2014 2015 2016 2017 

Strukturel saldo -0,9 -0,5 -0,3 -0,4 

Ændring i strukturel saldo  0,4 0,2 -0,1 

        

Bidrag til ændring:        

Provenuer fra finanspolitikken1)  0,5 0,3 0,3 

Strukturel beskæftigelse  0,2 0,2 0,1 

Pensionsafkastskat  0,0 0,0 0,0 

Nordsøindtægter  -0,2 -0,1 -0,2 

Nettorentebetalinger  0,0 0,0 0,0 

Specielle budgetposter  0,0 0,1 0,0 

Overførsler til udlandet  0,1 0,1 0,0 

Strukturel produktivitetsvækst2)  -0,3 -0,3 -0,2 

Andre forhold (residual)3)  0,1 -0,1 -0,1 

  

1) Baseret på de direkte provenuer til finanseffektberegningen, dog er de skattepligtige indkomstover-
førsler her opgjort efter skat.  

2) Provenuerne fra finanspolitikken er blandt andet opgjort i forhold til en forudsat produktivitets-
vækst på 1¼ pct. årligt. I 2015-2017 er den underliggende produktivitetsvækst imidlertid svagere. 
Opgjort i forhold til den underliggende produktivitetsvækst svarer provenuvirkningerne af finanspo-
litikken til 0,2 pct. af BNP i 2015, 0,0 i 2016 og til 0,1 pct. af BNP i 2017.  

3) Kan blandt andet afspejle ændringer i efterspørgselssammensætningen, forskydninger i pensionsind- 
og udbetalinger samt husholdningernes nettokapitalindkomster mv. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
Den strukturelle saldo skønnes forbedret med 0,2 pct. af BNP fra 2015 til 2016, jf. tabel 4.5. 
Det afspejler en stramning af finanspolitikken målt ved de direkte provenuer, som skal ses i 
sammenhæng med en begyndende tilpasning af finanspolitikken fra et lempeligt udgangs-
punkt. Hertil kommer et positivt bidrag fra en stigende strukturel beskæftigelse. I modsat 
retning trækker aftagende nordsøindtægter og en svag underliggende produktivitetsudvik-
ling. 
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Fra 2016 til 2017 skønnes den strukturelle saldo forværret med 0,1 pct. af BNP. Dette dæk-
ker over et positivt bidrag fra finanspolitikken på 0,3 pct. af BNP, hvilket blandt andet skal 
ses i sammenhæng med de gennemførte reformer, herunder tilbagetrækningsreformen, der 
medvirker til et lavere niveau for udgifter til overførselsindkomster, samt den fortsatte gene-
relle tilpasning af finanspolitikken. I modsat retning trækker et aftagende nordsøprovenu og 
fortsat lav produktivitetsvækst, og tilsammen omtrent modsvarer de to poster bidraget fra 
finanspolitikken. 
 

4.4 Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner  
 
Med budgetloven er der fra og med 2014 indført bindende udgiftslofter for stat, kommuner og 
regioner. Udgiftslofterne skal understøtte, at de offentlige finanser udvikler sig i overens-
stemmelse med de finanspolitiske målsætninger, og at udgifterne holder sig inden for de 
planlagte rammer. Udgiftslofterne fastlægger en øvre grænse for de omfattede udgifter i en 
periode på fire år fra det aktuelle år. Siden 2014 er finanspolitikken blevet fastsat i overens-
stemmelse med de gældende udgiftslofter.  

Udgiftslofterne er overholdt på finanslovforslaget for 2017 
Finanspolitikken er med finanslovforslaget for 2017 og økonomiaftalerne med kommunerne 
og regionerne for 2017 i overensstemmelse med udgiftslofterne for stat, kommuner og regio-
ner, jf. tabel 4.6. 

 
På finanslovforslaget for 2017 er udgifterne under det statslige delloft for driftsudgifter bud-
getteret ca. 0,7 mia. kr. lavere end det gældende udgiftsloft, mens der i Økonomisk Redegø-
relse, maj 2016 blev forudsat en beregningsteknisk mindre-disponering på 2 mia. kr. for at 
fastholde et underskud på den strukturelle saldo på 0,4 pct. af BNP.  

Disponeringen under det statslige delloft for driftsudgifter på finanslovforslaget for 2017 skal 
ses i sammenhæng med, at vurderingen af de offentlige finanser – blandt andet som følge af 
en forbedring i lyset af lavere budgetterede asyludgifter – har givet mulighed for at disponere 
en større del af udgiftsloftet i 2017, end det hidtil har været beregningsteknisk forudsat. På 
baggrund af den aktuelle vurdering skønnes således et underskud på den strukturelle saldo 
på 0,4 pct. af BNP i 2017, svarende til skønnet i majvurderingen. 

Tabel 4.6 

Loftbelagte udgifter i 2017 

 

   Statslige dellofter Kommunalt loft  Regionale dellofter 

Mia. kr. (2017-priser) Driftsudgifter 
Indkomst-

overførsler Serviceudgifter 
Sundheds-

udgifter 
Udviklings-

opgaver 

Loft 189,8 262,0 242,4 110,0 3,0 

FFL17 og ØA17 189,1 258,0 242,4 110,0 3,0 

  

Kilde: Finanslovforslaget for 2017, aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi i 2017. 
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I forbindelse med fremlæggelsen af finanslovforslaget for 2017 er der lavet administrative 
korrektioner til de gældende udgiftslofter for 2017-2019. Korrektionerne afspejler blandt andet 
virkningen af pris- og lønopregningen samt det tiltrådte bloktilskudsaktstykke om kommuner-
nes og regionernes økonomi i 2017. Korrektionerne af de gældende udgiftslofter for 2017-
2019 er nærmere beskrevet i Udgiftslofter og statens finanser på www.fm.dk. 

Sammen med finanslovforslaget for 2017 er der fremsat lovforslag om udgiftslofter for det 
nye fjerde år i 2020. Regeringens 2025-plan er ikke indbudgetteret på finanslovforslaget for 
2017 og er således ikke afspejlet i det fremsatte lovforslag om udgiftslofter i 2020. Loftfast-
sættelsen for 2020 er således baseret på det mellemfristede forløb frem mod 2025 i DK2025 
– Et stærkere Danmark, der ikke indregner virkningerne af regeringens samlede prioriteringer 
i 2025-planen. Der offentliggøres dokumentation for loftfastsættelsen på finansministeriets 
hjemmeside (www.fm.dk). Udgiftslofterne på finanslovforslaget for 2017 fremgår af tabel 4.7. 

 
I forbindelse med genfremsættelsen af finanslovforslaget for 2017 i oktober vil der blive frem-
sat et revideret lovforslag om udgiftslofter for 2020 samt en ændringslov til de gældende 
udgiftslofter for perioden 2017-2019, der afspejler regeringens 2025-plan. De fremsatte lov-
forslag vil blive justeret i forlængelse af efterårets politiske aftaler, så udgiftslofterne på fi-
nansloven for 2017 afspejler de indgåede aftaler i forbindelse med forhandlingerne om 2025-
planen og finansloven for 2017. 

Udgiftslofterne for 2017-2020 på finanslovforslaget for 2017 er nærmere beskrevet i Udgifts-
lofter og statens finanser på www.fm.dk. 
 

4.5 Offentligt forbrug, beskæftigelse og investeringer 
 
Nedenfor redegøres der for opdaterede skøn for det offentlige forbrug og de offentlige inve-
steringer i 2016-2017. Skønnene for 2016 tager afsæt i de offentlige budgetter for 2016 – 
dvs. finansloven for 2016 samt de kommunale og regionale budgetter mv. Skønnene for 2017 
er baseret på finanslovforslaget for 2017 og kommune- og regionsaftalerne for 2017. 

Tabel 4.7 

Udgiftslofter på finanslovforslaget for 2017 

 2017 2018 2019 2020 

Mia. kr. (2017-priser)     

Statsligt delloft for driftsudgifter 189,8 197,5 201,5 203,9 

Statsligt delloft for indkomstoverførsler 262,0 258,9 256,9 253,9 

Kommunalt udgiftsloft  242,4 241,9 241,4 240,9 

Regionalt delloft for sundhedsudgifter 110,0 109,9 109,9 109,8 

Regionalt delloft for udviklingsopgaver 3,0 3,0 3,0 2,9 

  

Kilde: Finanslovforslaget for 2017. 

http://www.fm.dk
http://www.fm.dk
http://www.fm.dk
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Det offentlige forbrug 
Det reale offentlige forbrug skønnes at vokse med 1,2 pct. i 2016 og med 0,5 pct. i 2017. 
Realvæksten i det offentlige forbrug er set over begge år lidt lavere end gennemsnittet i 
2000-2015, jf. figur 4.10. Niveauet for det offentlige forbrug som andel af den samlede øko-
nomi er dog fortsat højt i et historisk perspektiv, jf. figur 4.11.  

 
De offentlige forbrugsudgifter vurderes at udgøre ca. 530½ mia. kr. i 2016, hvilket er uændret 
i forhold til skønnet i maj, jf. tabel 4.8.  

Realvæksten i det offentlige forbrug i 2016 er imidlertid opjusteret med 0,2 pct.-point sam-
menlignet med majskønnet. Det afspejler reviderede nationalregnskabstal, som viser et lave-
re nominelt offentligt forbrug i 2015 end forudsat i maj. De reviderede regnskabstal indehol-
der endvidere en ny opgørelse af realvæksten i 2015, jf. boks 4.4. 

 

 

 

 

Figur 4.10 

Realvækst i det offentlige forbrug 

 

Figur 4.11 

Offentligt forbrugsniveau 

 

Anm.: I figur 4.10 er realvæksten i 2000-2008 opgjort ved inputmetoden, hvilket følger Danmarks Statistiks 
principper i nationalregnskabet. I perioden 2008-2015 er realvæksten opgjort ved outputmetoden. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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I 2017 skønnes et nominelt offentligt forbrug på godt 542½ mia. kr. Det er en opjustering på 
2½ mia. kr. i forhold til det beregningstekniske skøn i majvurderingen.  

De højere budgetterede offentlige forbrugsudgifter i 2017 afspejler finanslovforslaget for 
2017, herunder at der med en udmøntningsprocent på 0,2 pct. tilføres ca. ½ mia. kr. til sats-
puljen i 2017. Skønnet er desuden påvirket af en række omdisponeringer inden for det stats-
lige delloft for driftsudgifter på finanslovforslaget for 2017. Det gælder blandt andet lavere 
budgetterede udgifter til EU-bidrag, der er forudsat omdisponeret til driftsudgifter og dermed 
øger det offentlige forbrug. 

Hertil kommer, at lavere budgetterede udgifter på asylområdet mv. i 2017 indebærer, at der 
kan disponeres en større del af det statslige delloft for driftsudgifter, uden at den strukturelle 
saldo svækkes i forhold til vurderingen i maj.  

Tabel 4.8 

Skøn for det offentlige forbrug 2016-2017 

 2015 2016 2017 

Realvækst (pct.)    

Majvurdering 0,6 1,0 0,0 

Augustvurdering -0,71) 1,2 0,5 

- Ændring ift. maj (pct.-point) -1,3 0,2 0,5 

Mia. kr., årets priser     

Majvurdering 519,7 530,5 540,1 

Augustvurdering 518,8 530,5 542,6 

- Ændring ift. august -0,9 0,0 2,5 

  

Anm.: Det forudsættes indtil videre ved skøn for realvæksten i det offentlige forbrug fra 2016 og frem, at 
der ikke er nogen forskel på opgørelsen ifølge den nye output-metode i nationalregnskabet og den 
hidtidige input-metode.  

1) Den væsentligt lavere realvækst i det offentlige forbrug i 2015 ift. vurderingen i maj afspejler, at 
Danmarks Statistik i juni 2016 for første gang har indarbejdet den output-baserede realvækst i det 
offentlige forbrug for 2015 i nationalregnskabet, jf. også boks 4.4. Inden da opgjorde Danmarks Stati-
stik realvæksten i 2015 med afsæt i de nominelle forbrugsudgifter korrigeret for løn- og prisudviklin-
gen (dvs. input-metoden). 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 



Kapitel 4 Offentlige finanser og finanspolitik 

 

Økonomisk Redegørelse · August 2016 
 

83 

 
 

Boks 4.4 

Opgørelse af realvæksten i det offentlige forbrug 

Danmarks Statistik har to metoder til at opgøre realvæksten i det offentlige forbrug: 

 

Input-metoden: Realvæksten i det offentlige opgjort ved input-metoden måler, hvor mange flere (eller 

færre) ressourcer der tilføres den offentlige sektor over tid. Konkret afspejler realvæksten i det offentlige 

forbrug målt ved input-metoden udviklingen i de nominelle offentlige forbrugsudgifter korrigeret for den 

offentlige pris- og lønudvikling. Der er således tale om et mål for udviklingen i ressourceforbruget til offentligt 

ansattes arbejdstimer og køb af varer og tjenester fra den private sektor, når der tages højde for, at 

lønningerne og priserne løbende stiger. 

 

Output-metoden: I forbindelse med hovedrevisionen af nationalregnskabet i 2014 implementerede 

Danmarks Statistik en ny output-baseret opgørelse af realvæksten i det offentlige forbrug. Output-metoden 

har til hensigt at måle udviklingen i mængden af de serviceydelser1), som den offentlige sektor producerer. 

Eksempelvis vil en output-baseret opgørelse af væksten i knæoperationer på hospitalerne være påvirket af, 

hvor mange operationer der er foretaget. En positiv realvækst målt ved output-metoden vil således være 

udtryk for, at den reale mængde af ydelser, der kan henføres til det offentlige forbrug, er stigende.       

 

Det bemærkes, at den outputbaserede metode løbende er under forbedring og på nuværende tidspunkt ikke 

tager højde for eventuelle kvalitetsjusteringer2). Man skal derfor være varsom med at tolke på udviklingen i 

realvæksten ved den output-baserede metode, da den kan dække over forskelligartede forhold. 

 

Siden 2008 har realvæksten i det offentlige forbrug målt ved de to forskellige metoder i gennemsnit været 

omtrent ens. Det dækker dog over, at realvæksten i det offentlige forbrug i de senere år har været lavere ud 

fra outputbaserede principper end ud fra input-metoden, mens det forholdt sig omvendt i tidligere år, jf. tabel 

a. Det bemærkes, at en negativ realvækst i det offentlige forbrug opgjort ved output-metoden ikke er et 

udtryk for, at der er blevet tilført færre ressourcer til det offentlige forbrug i de senere år. 

Tabel a 

Udviklingen i det offentlige forbrug, input- og output-metode, 2008-2015 

Pct. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Input-metode 2,5 2,4 0,5 -1,9 0,9 0,2 0,9 0,6 

Output-metode 3,2 3,0 1,3 -1,4 0,0 -0,7 0,2 -0,7 

 

1) Fx operationer på hospitalerne, undervisning og daginstitutionspladser.  
2) Det betyder fx, at en forøgelse af klassekvotienten i gymnasierne vil fremstå som et øget output, 
 da der produceres flere elevtimer pr. lærer. Der korrigeres imidlertid ikke for, om kvaliteten 
 eventuelt falder ved det større antal elever i klasserne. Tilsvarende vil færre elever i en skoleklasse 
 isoleret set bidrage til en svagere output-baseret realvækst i det offentlige forbrug, selv om kvaliteten 
 af undervisningen kan være forbedret. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
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Moderat fald i den offentlige beskæftigelse i 2016-2017 
Efter en betydelig vækst i den offentlige beskæftigelse i slutningen af 2000’erne, aftog antal-
let af offentligt ansatte omtrent tilsvarende fra 2010 til 2012, jf. figur 4.12. Siden 2012 er den 
offentlige beskæftigelse aftaget yderligere, omend faldet er mere moderat end i de foregåen-
de år2. 

I 2016 skønnes den offentlige beskæftigelse at falde med 3.000 personer. Det er en nedju-
stering på ca. 4.000 personer sammenlignet med majskønnet, som afspejler en relativ svag 
udvikling i den offentlige beskæftigelse i første del af 2016.  

Med afsæt i en skønnet realvækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. i 2017 er der bereg-
ningsteknisk forudsat en stigning i den offentlige beskæftigelse på 1.000 personer fra 2016 til 
2017, jf. tabel 4.9. 

Tilpasning af de offentlige investeringer 
De offentlige investeringer har ligget på et historisk højt niveau i de seneste år, blandt andet 
for at understøtte den økonomiske aktivitet og beskæftigelsen under den økonomiske krise. 
Fremadrettet er der forudsat en gradvis normalisering af investeringsniveauet og på den 
baggrund ventes de offentlige investeringer (målt som andel af BNP) at blive reduceret fra 
3,7 pct. af BNP i 2015 til 3,5 pct. af BNP i 2017, jf. figur 4.13. 

 

2 Faldet i den offentlige beskæftigelse siden 2012 er blandt andet drevet af, at antallet af personer ansat i offentligt 
løntilskud er aftaget betragteligt, jf. boks 6.2 i Økonomisk Redegørelse, maj 2016. 

Figur 4.12 

Offentlig beskæftigelse 

 

 

Tabel 4.9 

Skøn for offentlig beskæftigelse 

(inkl. orlov) 

1.000 personer 2015 2016 2017 

Ændring ift. året før     

Maj 2016 -1,9 1,0 -1,0 

August 2016 -1,8 -3,0 1,0 

- Ændring 0,1 -4,0 2,0 

    

Niveau i august 2016 815,1 812,1 813,1 
 

Anm.: Der er ikke korrigeret for strejkerne i 2. kvartal 2008 og 2. kvartal 2013, som medfører et teknisk 
betinget fald i den offentlige beskæftigelse ekskl. orlov. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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I 2016 skønnes de offentlige investeringer til 71,8 mia. kr., hvoraf størstedelen udgøres af 
investeringer i bygninger og anlæg, jf. figur 4.14. Det svarer til et realt fald på 3,3 pct. i forhold 
til 2015, jf. tabel 4.10. Udgifterne til forskning og udvikling skønnes at falde realt i 2016, hvil-
ket skal ses i lyset af, at de foreløbige nationalregnskabstal for 2015 er væsentligt højere end 
forudsat i de beregningstekniske budgetter for 2016. Derudover blev det med finansloven for 
2016 besluttet at tilpasse det offentlige forskningsbudget til 1,01 pct. af BNP i 2016. Skønnet 
for de offentlige investeringer i 2016 er på linje med skønnet i maj. 

 

Figur 4.13 

Offentlige investeringer 

 

Figur 4.14 

Offentlige investeringer fordelt på område 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Tabel 4.10 

Offentlige investeringer, 2015-2017 

  

  2015 2016 2017 

Nominelt investeringsniveau (mia. kr., årets priser) 73,6 71,8 72,9 

- heraf bygninger og anlæg mv. 52,8 53,4 53,9 

- heraf forskning og udvikling 20,8 18,4 19,0 

Realvækst i offentlige investeringer (pct.) -1,1 -3,3 -0,2 

- heraf bygninger og anlæg mv. -2,5 0,2 -0,7 

- heraf forskning og udvikling 2,9 -12,2 1,3 

Offentlige investeringer i pct. af BNP 3,7 3,6 3,5 

- heraf bygninger og anlæg mv. 2,7 2,6 2,6 

- heraf forskning og udvikling 1,0 0,9 0,9 

  

1) Baseret på nationalregnskabsopgørelsen af de offentlige udgifter til forskning og udvikling mv. 
Opgørelsen er dermed ikke direkte sammenlignelig med det offentlige forskningsbudget. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Med afsæt i finanslovsforslaget for 2017 samt økonomiaftaler med kommuner og regioner for 
2017 skønnes de offentlige investeringer at udgøre 72,9 mia. kr. i 2017, svarende til et realt 
fald på 0,2 pct. i forhold til 2016, jf. tabel 4.10. Regeringen har i forbindelse med finanslov-
forslaget for 2017 foretaget en tilpasning af de offentlige investeringer i bygninger og anlæg 
m.m., så niveauet i 2017 flugter med det planlagte og finansierede niveau i den mellemfriste-
de fremskrivning i forbindelse med DK2025 – Et stærkere Danmark, august 2016. 

Skønnet for investeringsniveauet i 2017 er samlet set ca. 0,3 mia. kr. lavere end i majvurde-
ringen, blandt andet som følge af tilpasning af forskningsbudgettet til forskningsmålsætningen 
i 2017. De skønnede offentlige investeringer i 2017 er dog fortsat høje i et historisk perspek-
tiv. 
 

4.6 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning  
 
Den samlede aktivitetsvirkning af finanspolitikken i et givet år kan opgøres ved den flerårige 
finanseffekt og den etårige finanseffekt. Den flerårige finanseffekt måler aktivitetsvirkningen 
af finanspolitiske ændringer i både det pågældende og de forudgående år tilbage til udgangs-
punktet i 2014. Den etårige finanseffekt måler derimod udelukkende ændringen af finans-
politikken fra et år til det næste – dvs. aktivitetsvirkningen af, om finanspolitikken lempes 
(positiv etårig finanseffekt) eller strammes (negativ etårig finanseffekt).  

Aktivitetsvirkningerne af finanspolitikken er aktuelt opgjort som virkningerne af finanspolitik-
ken fra og med 2015. De måles således i forhold til et lempeligt udgangspunkt i 2014, hvor 
underskuddet på den strukturelle saldo skønnes til ca. 0,9 pct. af BNP, og hvor udgifterne til 
offentligt forbrug og investeringer lå højt i et historisk perspektiv.  

I 2016 skønnes den etårige finanseffekt at være omtrent neutral i 2016, jf. tabel 4.11. Det 
neutrale aktivitetsbidrag i forhold til året før skyldes dels en række modsatrettede bevægel-
ser, herunder et positivt bidrag fra det offentlige forbrug, der modsvares af et tilsvarende 
negativt bidrag fra et lavere niveau for udgifter til indkomstoverførsler til husholdninger. Der-
udover er der et mindre negativt bidrag fra de offentlige investeringer, som gradvist tilpasses 
fra ekstraordinært høje niveauer i de senere år. Samlet set skønnes finanspolitikken i 2016 
(målt ved den flerårige effekt) isoleret set at reducere BNP-væksten med ca. 0,1 pct.3 

 

 

3 Den flerårige effekt af finanspolitikken i 2016 afspejler ud over bidraget fra den etårige effekt i 2016, at en 
række elementer fra 2015 på både indtægts- og udgiftssiden har flerårige effekter, der indgår med et negativt 
vækstbidrag i 2016. 
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I 2017 skønnes den etårige finanseffekt til -0,1 pct. af BNP, primært som følge af et realt fald i 
de offentlige investeringer samt et lavere niveau for udgifterne til indkomstoverførsler til hus-
holdningerne i forhold til året før. I modsat retning trækker et højere offentligt forbrug i forhold 
til 2016. Den flerårige virkning af finanspolitikken siden 2014 skønnes at reducere BNP-
væksten i 2017 med ca. 0,1 pct.  

Trods øget usikkerhed i den globale økonomi hen over sommeren og et lidt lavere vækst-
tempo i dansk økonomi er fremgangen på arbejdsmarkedet fortsat stærk. Beskæftigelsen er 
steget betydeligt, og ledigheden er lav. En gradvis mindre lempelig finanspolitik vil understøt-
te et holdbart opsving, hvor risikoen for udbredte flaskehalse modgås. 

Samtidig er pengepolitikken fortsat meget lempelig. Det tilsiger alt andet lige en fortsat tilpas-
ning i finanspolitikken i de kommende år for at sikre, at den økonomiske politik under ét un-
derstøtter et holdbart opsving. 
 

4.7 Offentlig gæld og statens nettofinansieringsbehov 
 
Ansvarlige finanspolitiske rammer og et moderat gældsniveau understøtter, at Danmark er et 
af relativt få lande med den højeste kreditvurdering (AAA) hos de tre store ratingbureauer 
Moody’s, Standard & Poor og Fitch, jf. figur 4.15. Den høje kreditvurdering afspejler stor tillid 
til dansk økonomi. Det er vigtigt, at finanspolitikken fortsat bidrager til at værne om den høje 
kreditvurdering, som er direkte medvirkende til lavere renteudgifter for den danske stat, dan-
ske boligejere og andre danske låntagere. 

I hele prognoseperioden holder den offentlige bruttogæld – opgjort ved ØMU-gælden – en 
bred sikkerhedsafstand til kravet i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt på 60 pct. af BNP. Den 
offentlige ØMU-gæld ventes at udgøre ca. 39 pct. af BNP i 2016 faldende til ca. 38 pct. af 
BNP i 2017, jf. tabel 4.12.  

Tabel 4.11 

Aktivitetsvirkning af finanspolitikken fra og med 2015 

 2015 2016 2017 

Pct. af BNP    

Bidrag til BNP-niveau i alt (inkl. flerårig effekt) -0,2 -0,3 -0,4 

    

Bidrag til BNP-vækst i alt (inkl. flerårig effekt) -0,2 -0,1 -0,1 

- Heraf etårig finanseffekt -0,2 -0,0 -0,1 

  

Anm.: I beregningen af finanspolitikkens aktivitetsvirkning indgår et bidrag fra bortfaldet af den tidligere 
BoligJobordning i 2015 og nedsættelsen af selskabsskatten (Vækstplan DK), som ligger ud over den 
direkte provenuvirkning af ordninger. Samtidig indgår bidrag fra forlængelse af BoligJobordningen i 
2015 samt grøn BoligJobordning i 2016 og 2017.   

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Der gælder som udgangspunkt, at et underskud på den offentlige saldo – alt andet lige – 
fører til en stigning i ØMU-gælden. Store forskydninger i statens indestående i Nationalban-
ken samt ændringer i de statslige fondes beholdning af statsobligationer kan imidlertid med-
føre, at ØMU-gælden falder på trods af et offentligt underskud. Det skyldes, at statens konto i 
Nationalbanken ikke modregnes i opgørelsen af ØMU-gælden, mens fondenes beholdning af 
statsobligationer bliver modregnet, jf. boks 4.5. 

 
Den offentlige nettogæld, hvor der også tages højde for de offentlige finansielle aktiver, for-
ventes at stige svagt de kommende år og skønnes at udgøre godt 8 pct. af BNP i 2017, jf. 
tabel 4.12. Skønnene for nettogælden i prognoseperioden er særdeles usikre, idet udviklin-
gen i nettogælden ud over stillingen på den offentlige saldo også afhænger af kursregulerin-
ger på det offentliges aktiver og passiver. Den offentlige nettogæld opgøres således til mar-
kedsværdi, mens ØMU-gælden (og statsgælden) opgøres til nominel værdi. Det er den of-
fentlige nettogæld, som er det centrale gældsbegreb i forbindelse med opgørelsen af finans-
politikkens langsigtede holdbarhed. 

Udviklingen i statsgælden fra år til år svarer – bortset fra kurseffekter ved lånoptagelse – til 
den såkaldte nettokassesaldo, dvs. likviditetseffekten af statens budget. Udviklingen afspejler 
således forskellen mellem de faktiske indbetalinger af skatter, afgifter mv. til staten, og de 
konkrete udbetalinger, som staten foretager i løbet af året. Statsgælden skønnes at udgøre 
ca. 23½ pct. af BNP i både 2016 og 2017, jf. tabel 4.12. 

 

Figur 4.15 

Kreditrating i udvalgte OECD-lande  

 

Tabel 4.12 

Oversigt over den offentlige gæld, ultimo 

året 

Pct. af BNP 2015 2016 2017 

ØMU-gæld 40,4 38,7 37,9 

Statsgæld1) 22,4 23,6 23,4 

Offentlig nettogæld1) 5,7 6,5 8,2 

    

Memopost: Faktisk 
offentlig saldo 

-1,7 -0,9 -1,9 
 

Anm.: Figur 4.15 er baseret på Standard & Poor’s kreditvurderinger. 
1) Beregningsteknisk fremskrevet på baggrund af udviklingen i den offentlige saldo. 
Kilde: Standard & Poor’s, Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
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Boks 4.5 

Forskellige opgørelser af den offentlige gæld 

Der sondres normalt mellem tre opgørelser af den offentlige gæld: ØMU-gælden, statsgælden og den of-

fentlige nettogæld. De forskellige gældsbegreber afviger fra hinanden med hensyn til opgørelsesmetoder og 

afgrænsningen af den offentlige sektor:  

• ØMU-gælden – der dækker stat, kommuner, amter/regioner samt sociale kasser og fonde – bruges i for-

bindelse med EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. Gældskriteriet indebærer, at ØMU-gældens andel af BNP 

som udgangspunkt ikke må overstige 60 pct. Danmark overholder aktuelt dette mål med en bred sikker-

hedsafstand. ØMU-gælden omfatter primært den udestående obligationsgæld. Det indebærer, at den del 

af de offentlige underskud, som dækkes ved træk på statens indestående i Nationalbanken i stedet for 

ved obligationsudstedelse, ikke påvirker ØMU-gælden. ØMU-gælden er en bruttogældsstørrelse, der 

primært omfatter den finansielle passivside. 

• Statsgælden omfatter udelukkende statens gæld og dermed ikke gælden i de øvrige offentlige delsekto-

rer. Forvaltningen af statens gæld varetages af Danmarks Nationalbank. Ændringer i statens indeståen-

de i Nationalbanken indgår direkte i opgørelsen af statsgælden. Det betyder – i modsætning til ØMU-

gælden – at uanset om statens underskud finansieres via obligationsudstedelse eller træk på statens 

konto i Nationalbanken, så påvirkes statsgælden. 

• Nettogælden inddrager – i modsætning til opgørelsen af fx ØMU-gælden – både finansielle aktiver og 

passiver. Nettogælden i stat, kommuner og regioner er udgangspunktet for beregningerne af de offentli-

ge finansers langsigtede holdbarhed. 

Finansieringsbehovet 
Statens samlede finansieringsbehov svarer til nettofinansieringsbehovet samt afdrag på kort 

og langfristet gæld. Finansieringsbehovet kan dækkes ved at optage lån eller ved at trække 

på statens indestående i Nationalbanken. Nettofinansieringsbehovet afspejler DAU-saldoen 

korrigeret for genudlån og beholdningsbevægelser. På finanslovforslaget for 2017 er nettofi-

nansieringsbehovet skønnet til knap 12 mia. kr., jf. tabel 4.13. 

 

Tabel 4.13  

DAU-saldoen, 2015-2017 

 2015 2016 2017 

Mia. kr.    

1. DAU-saldo 28,4 -22,6 -7,7 

2. Genudlån mv. (§ 40) -8,7 -12,0 -10,4 

3. Beholdningsbevægelser og periodiseringer mv. (§ 41) -6,5 1,3 6,3 

Nettokassesaldo (1+2+3) 13,1 -33,3 -11,8 

Nettofinansieringsbehov (-nettokassesaldo) -13,1 33,3 11,8 
 

 

Kilde: Egne beregninger. 



Kapitel 4 Offentlige finanser og finanspolitik 

 

Økonomisk Redegørelse · August 2016 
 

90 

Statens indenlandske finansieringsbehov skønnes til 130 mia. kr. i 2016 og 94 mia. kr. i 2017, 

jf. tabel 4.14. For 2016 er finansieringsbehovet nedjusteret med 2 mia. kr. Det dækker over 

en forbedret DAU-saldo, blandt andet som følge af salg af DONG-aktier, samt et opjusteret 

skøn for afdrag på langfristet gæld, der skyldes et højere skøn for opkøb af danske statsobli-

gationer. 

Tabel 4.14 

Indenlandsk finansieringsbehov 2016 og 2017 

  2016 2017 

  Maj FFL17 FFL17  

Mia. kr.     

Indenlandsk nettofinansieringsbehov  49 33 13 

Afdrag langfristet gæld mv.1)   53 66 51 

Afdrag skatkammerbeviser2)  30 30 30 

     

Indenlandsk finansieringsbehov  132 130 94 

  

1) Afdrag langfristet gæld er inklusive fondenes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps  
og opkøb uden for året. 

2) Afdrag skatkammerbeviser svarer til udestående skatkammerbeviser ultimo året inden.  
Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 

Det udenlandske finansieringsbehov for 2016 skønnes aktuelt til 20 mia. kr. samt 9 mia. kr. i 

2017, jf. tabel 4.15. For 2016 er finansieringsbehovet uændret i forhold til skønnet i maj. 

Tabel 4.15 

Udenlandsk finansieringsbehov 2016 og 2017 

 2016 2017 

 Maj FFL17 FFL17 

Mia. kr.    

Udenlandsk nettofinansieringsbehov -1 -1 -1 

Afdrag langfristet gæld mv.1)  21 21 10 

Afdrag commercial paper (CP)2) 0 0 0 

    

Udenlandsk finansieringsbehov 20 20 9 

  

1) Afdrag langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året. 
2) Afdrag commercial paper svarer til udeståendet i commercial paper ultimo året inden. 
Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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Bilag 4.1 De offentlige 
udgifter og indtægter 
Nyt kapitel 

De offentlige udgifter  
De samlede offentlige udgifter som andel af BNP skønnes at blive reduceret fra 54½ pct. af 
BNP i 2015 til knap 53 pct. af BNP i 2017, jf. bilagstabel 4.1.  

Bilagstabel 4.1 

De offentlige udgifters sammensætning 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pct. af BNP        

Offentlige udgifter1)  57,1 55,3 54,8 54,5 53,7 52,9 

Primære udgifter  55,2 53,6 53,3 52,9 52,4 51,8 

 - offentligt forbrug  26,6 26,5 26,3 26,1 26,3 26,0 

 - offentlige investeringer2)  3,7 3,7 3,8 3,7 3,6 3,5 

 - indkomstoverførsler  17,8 18,0 17,9 17,8 17,7 17,5 

 - subsidier  2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 

 - øvrige primære udgifter  4,9 3,3 3,2 3,2 2,8 2,8 

Renteudgifter  1,8 1,7 1,5 1,6 1,3 1,2 

  

1)  Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter (og indtægter) afviger fra Danmarks Statistiks opgørel-
se. Udgifterne som andel af BNP er her beregnet med afsæt i en opgørelse af de samlede udgifter, 
hvor alle delelementer af det offentlige forbrug – herunder fx imputerede udgifter i form af afskriv-
ninger og indtægter i form af salg af varer og tjenesteydelser – henføres til udgiftssiden.  

2) De offentlige investeringer er opgjort ekskl. nettokøb af bygninger mv. Med Danmarks Statistiks 
hovedrevision af nationalregnskabet i efteråret 2014 omfatter de offentlige investeringer også udgif-
ter til forskning og udvikling. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
De offentlige forbrugsudgifter udgjorde ca. 26 pct. af BNP i 2015 og skønnes at udgøre en 
omtrent uændret andel af BNP i 2017. I den aktuelle vurdering skønnes realvæksten i det 
offentlige forbrug til 1,2 pct. i 2016 og 0,5 pct. i 2017.  

De offentlige investeringers andel af BNP skønnes gradvist at aftage fra 3,7 pct. i 2015 til 3,5 
pct. i 2017. I forlængelse af det ekstraordinært høje niveau i de foregående år er der forudsat 
en vis tilpasning af de offentlige investeringer i 2016-2017. Der skønnes således en real-
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vækst i de offentlige investeringer (opgjort inkl. udgifter til forskning og udvikling) på -3,3 pct. i 
2016 og -0,2 pct. i 2017. 

De offentlige udgifter til indkomstoverførsler udgjorde ca. 17¾ pct. af BNP i 2015 og skønnes 
at blive reduceret til et niveau på ca. 17½ pct. af BNP i 2017. Udviklingen afspejler blandt 
andet faldende udgifter til arbejdsløshedsdagpenge i lyset af den gradvise fremgang i kon-
junkturerne og faldende udgifter til efterløn i takt med den gradvise forhøjelse af efterlønsal-
deren, der blev påbegyndt i 2014. I modsat retning trækker blandt andet stigende udgifter til 
folkepension i lyset af den demografiske udvikling. De skønnede udgifter til indkomstoverførs-
ler afspejler desuden virkningerne af en række politiske aftaler, herunder den mindreregule-
ring, som indgår i Aftale om skattereform fra juni 2012. 

Subsidierne udgjorde godt 2 pct. af BNP i 2015 og forventes at udgøre en gradvist faldende 
andel af BNP frem mod 2017. Udviklingen i udgifterne til subsidier afspejler blandt andet 
udfasningen af den gamle fleksjobordning.1  

De offentlige renteudgifter skønnes at blive reduceret fra 1,6 pct. af BNP i 2015 til 1,2 pct. af 
BNP i 2017. Udviklingen i de offentlige renteudgifter skal blandt andet ses i sammenhæng 
med det lave renteniveau. 

De offentlige indtægter 
De samlede offentlige indtægter som andel af BNP er opgjort til knap 53 pct. af BNP i 2015 
og skønnes at falde til ca. 51 pct. af BNP i 2017, jf. bilagstabel 4.2. Udviklingen dækker navn-
lig over et fald i det målte skattetryk som følge af den forventede normalisering af indtægter-
ne fra personskatterne. I årene 2013-2015 påvirkes personskatteindtægterne af ekstraordi-
nære provenuer fra især omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen og omlægningen af 
pensionerne i Lønmodtagernes Garantifond (LD), der samlet set vurderes at have øget per-
sonskatteindtægterne med 114½ mia. kr. fordelt på de tre år. 

Personskatteindtægterne er opgjort til knap 439 mia. kr. svarende til ca. 22 pct. af BNP i 
2015. Også i 2015 er personskatteindtægterne påvirket af midlertidige provenuer fra omlæg-
ningen af eksisterende kapitalpensioner til alderspensionsordningen og omlægning af pensi-
oner i LD. De ekstraordinære indtægter af omlagte pensioner er af Skatteministeriet forelø-
bigt opgjort til ca. 25½ mia. kr. i 2015. Personskatteindtægterne er således midlertidigt for-
øget med ca. 1¼ pct. af BNP i 2015 som følge af omlægninger. 

Provenuet fra personskatterne ventes i 2016 og 2017 normaliseret som følge af bortfald af de 
midlertidige forhold. Det samlede personskatteprovenu skønnes at udgøre godt 21 pct. af 
BNP i både 2016 og 2017. 

Provenuet fra arbejdsmarkedsbidrag er opgjort til godt 88 mia. kr. i 2015 svarende til 4,4 pct. 
af BNP. Provenuet ventes at svare til 4,5 pct. af BNP i både 2016 og 2017.   

 

1 Med hovedrevisionen af nationalregnskabet henregnes udgifterne på den nye fleksjobordning til de offentlige 
indkomstoverførsler, mens udgifterne på den gamle fleksjobordning fortsat kategoriseres som offentlige subsidi-
er.  
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Bilagstabel 4.2 

De offentlige indtægters sammensætning 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pct. af BNP       

Personskatter mv.1) 20,0 22,3 23,5 22,1 21,4 21,2 

Arbejdsmarkedsbidrag 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 

Pensionsafkastskat 2,3 1,0 2,8 1,1 2,1 0,6 

Selskabsskatter 2,6 2,8 2,7 2,7 2,4 2,4 

- selskabsskat af kulbrintevirksomhed 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 

- øvrig selskabsskat 2,2 2,3 2,3 2,6 2,4 2,3 

Moms 9,6 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 

Øvrige indirekte skatter 6,9 7,2 7,0 7,2 7,2 7,1 

Øvrige skatter2) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Skattetryk 46,3 47,5 50,3 47,4 47,5 45,7 

Renteindtægter3) 1,3 1,3 1,1 0,8 0,7 0,8 

Øvrige indtægter4) 6,1 5,6 5,0 4,7 4,7 4,8 

Told mv. til EU5) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Offentlige indtægter6) 53,5 54,2 56,3 52,8 52,8 51,0 

Memopost: Nordsøindtægter7) 1,4 1,1 0,8 0,2 0,1 0,2 
 

Anm.: Den forventede udvikling i de offentlige indtægter opgjort i mia. kr. kan findes i bilagstabel B.18.  
1) Personskatter mv. indeholder indkomstskat, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger, bo- 

og gaveafgift samt andre personlige skatter (herunder blandt andet ekstraordinære indtægter i 2013-
2015 fra rabatordningerne vedrørende kapitalpensionsomlægninger og LD-udbetalinger). 

2) Øvrige skatter indeholder medielicens (primært til DR) og obligatoriske pensionsbidrag for tjene-
stemænd i offentlige selskaber mv. 

3) Inkl. udbytter og Nationalbankens overskud. 
4) Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- og kapi-

taloverførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt imputerede (beregnede) indtægter i form 
af både bruttorestindkomst og bidrag til tjenestemandspensioner. Endvidere indgår statens indtægter 
fra overskudsdeling og statsdeltagelse i forbindelse med olie- og gasindvinding i Nordsøen, rørled-
ningsafgiften (til og med 2013) samt kulbrinteskatten. 

5) Ifølge nationalregnskabsprincipperne kategoriseres disse indtægter som skatter og indgår derfor i 
skattetrykket, men da indtægterne tilfalder EU, indgår de ikke i de offentlige indtægtstryk. 

6) Opgørelsen af de samlede offentlige indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse, der blandt 
andet henfører det offentliges salg af varer og tjenester til indtægtssiden og ikke, som her, til udgifts-
siden som en del af de samlede forbrugsudgifter. De samlede indtægter er her desuden opgjort inkl. 
bruttorestindkomst, som er modsvaret til de imputerede afskrivningsudgifter, der indgår i opgørel-
sen af det offentlige forbrug. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til bilagstabel 6.1. 

7) De samlede nordsøindtægter udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, rørled-
ningsafgift mv. (til og med 2013), overskudsdeling (til og med 2012) og udbytter fra Nordsøfonden 
(fra og med 2012). Nordsøindtægterne indgår i selskabsskatter, renteindtægter (fra og med 2012) og 
øvrige indtægter. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Provenuet fra pensionsafkastskatten er opgjort til knap 22½ mia. kr. i 2015 svarende til 1,1 
pct. af BNP. Indtægterne fra pensionsafkastskatten forventes at stige til ca. 2,1 pct. af BNP i 
2016 for derefter at falde til 0,6 pct. af BNP i 2017. Gennemsnitligt ventes renterne at falde 
gennem 2016 og stige gennem 2017. På denne baggrund skønnes afkastet af pensionssel-
skabernes obligationer og afledte aktiver at være højere end i et ”normalår” i 2016 og modsat 
lavere i 2017. Afkastet af aktier i 2016 har indtil videre været omtrent på niveau med, hvad 
der kan forventes i et ”normalår”.2  

En del af de senere års relativt høje provenuer fra pensionsafkastskatten er afledt af, at ren-
terne er faldet til det nuværende historisk lave niveau. I takt med at renterne gradvist forud-
sættes normaliseret over de kommende år, vil der modsat være en periode med relativt lave 
provenuer fra pensionsafkastskatten. Udsving i renterne kan siges at ”flytte” provenu mellem 
årene. Det kan have relativt stor betydning for det målte skattetryk (og den offentlige saldo) i 
enkeltår. Det påvirker ikke den strukturelle saldo, ligesom de realøkonomiske konsekvenser 
er yderst begrænsede. 

Provenuet fra øvrige selskabsskatter (dvs. ekskl. selskabsskat af kulbrintevirksomhed og 
kulbrinteskat, som indgår i nordsøindtægterne) er opgjort til knap 51 mia. kr. i 2015 svarende 
til 2,6 pct. af BNP. Blandt andet en nedsættelse af selskabsskattesatsen trækker i retning af 
et lidt lavere provenu. På denne baggrund skønnes indtægterne med betydelig usikkerhed at 
udgøre ca. 2,4 pct. af BNP i 2016 og ca. 2,3 pct. af BNP i 2017. 

Momsindtægterne er opgjort til godt 189¾ mia. kr. i 2015 svarende til 9,6 pct. af BNP og 
skønnes at udgøre omtrent samme andel af BNP i årene 2016-2017.  

 

Øvrige indirekte skatter omfatter primært punktafgifter i form af blandt andet energi- og miljø-
afgifter, afgifter på nydelsesmidler, spilafgifter samt PSO-indtægter.3 Hertil kommer blandt 
andet indtægterne fra registreringsafgiften, de kommunale ejendomsskatter (grundskyld mv.), 
erhvervenes motorafgifter, lønsumsafgiften og tinglysningsafgiften. Provenuet fra de øvrige 
indirekte skatter er opgjort til knap 143½ mia. kr. i 2015 svarende til 7,2 pct. af BNP. Indtæg-
terne skønnes ligeledes at udgøre ca. 7,2 pct. af BNP i 2016 og falde til 7,1 pct. af BNP i 
2017. De lavere indtægter i 2017 i forhold til BNP skyldes blandt andet lavere provenu fra 
grundskylden, som kan henføres til en lempelse af beskatningen af ejerboliger besluttet med 
Aftale om finansloven for 2016. 

Nordsøindtægterne er opgjort til knap 4,8 mia. kr. i 2015 svarende til 0,2 pct. af BNP. Indtæg-
terne skønnes med betydelig usikkerhed omtrent uændrede til 0,1 pct. af BNP i 2016 og 0,2 
pct. af BNP i 2017. Udviklingen i statens indtægter fra aktiviteterne i Nordsøen er i høj grad 

 

2 Provenuet fra pensionsafkastskatten kan variere meget fra år til år og afhænger blandt andet af udviklingen i 
aktiekurser og renter, der er bestemmende for obligationskurserne, samt afkastet på de afledte aktiver (derivater). 
Grundlaget for pensionsafkastskatten opgøres efter et lagerprincip. Det betyder, at urealiserede kapitalgevinster i 
pensionskasserne også beskattes, ligesom skatteværdien af urealiserede tab kan trækkes fra. Da udsvingene på de 
finansielle markeder generelt er store, og den samlede pensionsformue er betydelig, vil provenuskønnet for 
pensionsafkastskatten være behæftet med markant usikkerhed.  
3 PSO-indtægterne følger bl.a. udviklingen i elpriserne og udbygningen af vedvarende energi (VE), idet PSO-
tariffen justeres kvartalsvist for at svare til PSO-støtteudgifterne. Det indebærer, at skønnet for PSO-indtægterne 
er behæftet med betydelig usikkerhed og kan variere fra år til år. 
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påvirket af ændringer i produktionen og i olieprisen (opgjort i kroner).4 Det relativt lave forven-
tede provenu fra Nordsøen over perioden kan overvejende henføres til en lav forventet olie-
pris (opgjort i kroner).  

De offentlige renteindtægter er opgjort til godt 16,6 mia. kr. i 2015 svarende til 0,8 pct. af 
BNP. De offentlige renteindtægter skønnes at falde til 0,7 pct. af BNP i 2016, inden de skøn-
nes at stige til 0,8 pct. af BNP i 2017. Udviklingen i de offentlige renteindtægter (inkl. udbyt-
ter) kan blandt andet henføres til et forventet fald i Den Sociale Pensionsfonds renteindtægter 
samt lavere udbytte fra Nordsøen. 

4 Som en tommelfingerregel vil en stigning i olieprisen på 10 dollar pr. tønde (svarende til knap 70 kr. med den 
forventede gennemsnitlige dollarkurs i 2016) isoleret set indebære en stigning i statens indtægter fra Nordsøen på 
i størrelsesordenen 2¼ mia. kr.   
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Bilag 4.2 Engangsforhold i 
2013-2017 
 
I de seneste år har den faktiske offentlige saldo været påvirket af betydelige engangsforhold: 

• Med aftale om en skattereform (2012) blev der indført mulighed for at omlægge indestå-
ender på eksisterende kapitalpensioner med en skatterabat i 2013. Med Vækstplan DK 
blev rabatperioden forlænget til også at omfatte 2014. Samlet set udgør engangsindtæg-
terne herfra ca. 29 mia. kr. i 2013 og ca. 60 mia. kr. i 2014.  

• I forbindelse med omlægningen af eksisterende kapitalpensioner skønnes der fremrykket 
ordinære indtægter fra kapitalpensioner på ca. 5 mia. kr. i 2013 og ca. 2 mia. kr. i 2014. 
Det afspejler, at personer over 60 år i højere grad vælger at få udbetalt kapitalpensionen 
i disse år, hvor skattebetalingen er lavere. Fremrykningen af de ordinære indtægter for-
udsættes at ske ligeligt fra 2015-2019.  

• I forbindelse med pensionspakken (oktober 2014) blev muligheden for at omlægge kapi-
talpensioner til alderspensioner med en skatterabat forlænget til også at omfatte 2015. 
Samtidig fik personer over 60 år mulighed for at få udbetalt eller omlagt opsparede mid-
ler i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) med en skatterabat. Samlet set skønnes pensi-
onspakken at indebære engangsindtægter på ca. 25½ mia. kr. i 2015, hvoraf 15½ mia. 
kr. kan henføres til omlægning af kapitalpensioner, mens de resterende ca. 10 mia. kr. 
kan henføres til engangsindtægter vedr. LD.  

• I 2013 og 2014 er indtægterne fra pensionsafkastskatten (PAL) desuden øget midlerti-
digt med 2 mia. kr. grundet omtegning af gennemsnitsrenteprodukter i pensionsselska-
berne. Det midlertidige merprovenu modsvares dog af et tilsvarende mindreprovenu over 
årene 2017-2019.  

• I modsat retning af engangsindtægterne trækker en ekstraordinær ned- og afskrivning af 
skatte- og afgiftsrestancer på i størrelsesordenen 6 mia. kr. årligt i 2013-2015. Nedskriv-
ningen skal ses i sammenhæng med en ændret behandling af offentlige skatte- og af-
giftsrestancer i nationalregnskabet. Fremadrettet opgøres borgernes og virksomhed-
ernes skatte- og afgiftsrestancer ud fra, hvor meget det reelt vurderes realistisk at kunne 
inddrive. 

De beskrevne forhold er neutrale for den strukturelle saldo.  
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Bilagstabel 4.3  

Engangsforhold, der påvirker den faktiske offentlige saldo i 2013-20171)  

Mia. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 

Engangsindtægter fra omlægning af  
kapitalpensionsordning 

29¼  59¾  15½ - - 

Fremrykkede ordinære indtægter fra  
kapitalpensionsafgiften2) 5¼   2¼  -1½ -1½ -1½ 

Engangsindtægter fra fremrykket beskatning af 
indestående i LD 

- - 10 - - 

Omtegning af gennemsnitsrenteprodukter3) 2 2 - - -1 

Ekstraordinær ned- og afskrivning af skatte- og 
afgiftsrestancer -64) -64) -6  - - 

I alt i mia. kr. 30½ 58  18 -1½  -2½ 

I alt i pct. af BNP 1,7 3,0 0,9 -0,1 -0,1 

      

 
 

1) Ud over engangsforholdet på 6 mia. kr. i årligt i 2013-15 er der en afskrivning af skatterestancer på 2 
mia. kr. i 2016 (fordelt med ¾ mia. kr. årligt i 2014-2016), som påvirker den strukturelle saldo.   

2) Antages ligeligt fremrykket fra 2015-2019.  
3) I forbindelse med at visse pensionsselskaber omtegner gennemsnitsrenteprodukter til markedsrente-

produkter, kan der opstå en tidsmæssig forskydning i forhold til PAL-provenuet. 
4) I Danmarks Statistiks opgørelse indgår aktuelt nedskrivning på 5 mia. kr. i både 2013 og 2014.  
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Bilagstabeller 

Tabel B.1  
Efterspørgsel, import og produktion 

 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 Mia. kr. Mængder, pct. Priser, pct. 

Privat forbrug 954 977 1.007 2,3 1,9 1,6 0,6 0,5 1,4 

Offentligt forbrug1) 519 531 543 -0,7 1,2 0,5 2,1 1,1 1,8 

Offentlige investeringer2) 74 72 73 -1,1 -3,3 -0,2 0,3 1,0 1,7 

Boliginvesteringer 80 84 90 -1,6 4,0 6,0 1,5 0,9 1,8 

Faste erhvervsinvesteringer 223 233 249 2,8 3,6 4,7 0,9 1,0 2,0 

I alt indenlandsk efterspørgsel 
ekskl. lagerændringer3) 1.853 1.901 1.965 1,2 1,8 1,7 1,1 0,8 1,6 

Lagerændringer4) 8 7 9 -0,3 -0,1 0,1    

I alt indenlandsk efterspørgsel 1.861 1.907 1.973 0,9 1,7 1,8 1,1 0,8 1,6 

Eksport af varer og tjenester 1.061 1.056 1.111 0,3 1,0 3,3 2,0 -1,4 1,7 

Samlet efterspørgsel 2.922 2.964 3.084 0,7 1,5 2,3 1,4 0,0 1,7 

Import af varer og tjenester 936 946 1.001 0,0 2,7 4,1 1,8 -1,6 1,6 

Bruttonationalprodukt 1.985 2.018 2.083 1,0 0,9 1,5 1,2 0,7 1,7 

Produktskatter, netto 267 274 281       

Bruttoværditilvækst 1.718 1.744 1.802 0,7 0,8 1,5 1,5 0,7 1,8 

Heraf i private byerhverv5) 1.148 1.177 1.224 1,7 1,6 2,1 4,0 0,9 1,8 

Bruttonationalindkomst 2.036 2.076 2.145       
 

Anm.: Opdelingen i mængde- og priskomponenter er foretaget på grundlag af en fastprisberegning i forud-
gående års priser. Tallene angiver den procentvise stigning i forhold til året før. 

1) I den mængdemæssige opgørelse af det offentlige forbrug er beskæftigelsen baseret på antallet af 
udførte arbejdstimer. 

2) De offentlige investeringer er ekskl. det offentlige nettokøb af bygninger, hvorfor tallet vil afvige fra 
opgørelsen af de offentlige investeringer i tabel B.4. 

3) Heri indgår også investeringer i værdigenstande samt det offentlige nettokøb af bygninger. 
4) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringerne i forhold til BNP. 
5) Private byerhverv er fremstilling, byggeri samt privat service ekskl. søtransport.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.2 

Befolkning og arbejdsmarked 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.000 personer       

Samlet befolkning 5.592 5.615 5.643 5.681 5.726 5.763 

I arbejdsstyrken 2.882 2.882 2.888 2.911 2.940 2.961 

Samlet beskæftigelse 2.740 2.743 2.765 2.796 2.833 2.857 

 - Beskæftigede på ordinært arbejdsmarked1) 2.664 2.669 2.690 2.722 2.784 2.813 

 - Støttet beskæftigelse2) 76 73 75 74 81 83 

Ledighed, netto 118 117 107 102 91 87 

Ledighed, brutto (inkl. aktivering)3) 162 153 134 123 113 109 

Uden for arbejdsstyrken 2.709 2.733 2.756 2.770 2.786 2.802 

Aktiverede dagpenge- og  
kontanthjælpsmodtagere3) 43 36 27 21 22 23 

Førtidspensionister uden for  
arbejdsstyrken 217 213 201 194 192 188 

Efterlønsmodtagere 104 97 89 80 70 61 

Personer under 15 år 982 973 966 961 959 959 

Folkepensionister uden for arbejdsstyrken 864 884 912 940 959 978 

Øvrige uden for arbejdsstyrken 499 530 561 573 582 594 
 

Anm.: I opgørelsen af dagpengemodtagere inkluderes modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. 
Modtagere af uddannelseshjælp, særlig uddannelsesydelse og kontantydelse inkluderes i opgørelsen 
af kontanthjælpsmodtagere. 

1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i nationalregnskabet, og den støttede 
beskæftigelse, hvis grundkilde er AMFORA. Som følge af forskelle i afgrænsningen af beskæftigelsen 
i de to kilder er opgørelsen behæftet med en vis usikkerhed. 

2) Omfatter personer i beskæftigelse med løntilskud (herunder fleksjob og skånejob) samt aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik. 

3) Antallet af aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er op-
gjort inkl. personer i støttet beskæftigelse. 

Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.3 

Personer på indkomstoverførsler mv. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.000 helårspersoner       

A-dagpenge (ekskl. aktiverede) 98 88 78 75 69 66 

Kontanthjælp (ekskl. aktiverede) 103 118 119 115 124 120 

Aktiverede dagpenge- og  
kontanthjælpsmodtagere1) 63 61 58 59 45 43 

Feriedagpenge 7 5 5 5 4 4 

Førtidspension2) 238 233 223 216 213 209 

Ressourceforløbsydelse 0 1 5 19 29 33 

Efterløn 104 97 89 80 70 61 

Fleksydelse 6 6 6 6 5 4 

Revalideringsydelse3) 10 9 8 7 6 5 

Sygedagpenge4) 79 74 72 68 70 71 

Barselsdagpenge5) 48 46 45 46 48 49 

Ledighedsydelse 16 17 15 15 14 13 

Integrationsydelse6)  2 2 3 5 27 30 

I alt  773 757 727 715 726 709 

SU 288 308 326 332 332 337 

I alt, inkl. SU 1.061 1.065 1.053 1.046 1.057 1.046 

Folkepensionister2) 1.006 1.034 1.061 1.084 1.107 1.130 

I alt, inkl. SU og folkepensionister 2.067 2.100 2.114 2.130 2.164 2.176 

Støttet beskæftigelse7) 76 73 75 74 81 83 

I alt, inkl. SU, folkepensionister og 
støttet beskæftigelse 2.143 2.173 2.189 2.204 2.245 2.259 
 

Anm.: I opgørelsen af dagpengemodtagere inkluderes modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. 
Modtagere af uddannelseshjælp, den særlige uddannelsesordning og kontantydelse inkluderes i opgø-
relsen af kontanthjælpsmodtagere.   

1) Opgørelsen afviger fra andre registerbaserede opgørelser og tabel B.2, da personer i støttet beskæfti-
gelse ikke er omfattet. Derudover omfattes både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkeds-
parate kontanthjælpsmodtagere i gruppen af aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Der 
er i forbindelse med refusionsomlægningens ikrafttrædelse i 2016 foretaget en ændring i fordelingen 
mellem henholdsvis passive og aktiverede personer på kontant- og uddannelseshjælp.    

2) Førtids- og folkepension er inkl. pensionister der bor i udlandet samt pensionister i beskæftigelse. 
3) Ekskl. revalidering med løntilskud.  
4) Antallet af sygedagpengemodtagere afspejler ikke det samlede sygefravær. Det er en opgørelse af den 

del af sygefraværet, som ikke er omfattet af arbejdsgiverperioden. Det drejer sig om beskæftigedes 
sygdomsforløb, der er længere end 30 dage samt sygdomsforløb blandt ledige (dog kun sygdomsfor-
løb, der er længere end 14 dage i 2015). 

5) Danmarks Statistik har foretaget en revision, der betyder, at der er opgjort færre personer på bar-
selsdagpenge. 

6) I opgørelsen af integrationsydelsesmodtagere inkluderes modtagere af kontanthjælp i forbindelse 
med integrationsprogrammet, der tidligere indgik som en del af kontanthjælp, samt introduktions-
ydelse. 

7) Omfatter personer i beskæftigelse med løntilskud (herunder fleksjob og skånejob) samt aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik.  

Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.4 

Bruttoinvesteringer 

 2015 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Mia. kr. Realvækst, pct. 

Faste bruttoinvesteringer 378 3,9 1,1 3,4 1,1 2,3 3,5 

Heraf:        

 - Bygninger og anlæg 164 -0,9 -0,2 2,4 -0,4 1,2 2,0 

 - Maskiner og transport mv. 214 8,1 2,2 4,1 2,2 3,2 4,7 

Heraf:        

- Boliginvesteringer 80 -5,5 -1,1 3,1 -1,6 4,0 6,0 

- Offentlige investeringer 75 14,6 -1,4 8,4 -1,0 -3,4 -3,0 

- Samlede erhvervsinvesteringer 223 4,4 2,8 1,8 2,8 3,6 4,7 

Heraf:        

- Bygge- og anlægsinvesteringer 45 -9,1 3,9 -3,6 -0,4 1,8 1,5 

- Materielinvesteringer 177 8,9 2,5 3,3 3,6 4,1 5,5 
 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.5 

Betalingsbalancens løbende poster 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.      

Industrieksport ekskl. skibe mv. 412 430 456 471 494 

Landbrugseksport mv. 111 112 113 114 118 

Øvrig vareeksport, ekskl. energi 39 36 38 36 40 

      

Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 559 573 603 617 645 

Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 460 479 509 534 556 

      

Nettoeksport af energi1) -39 -38 -24 -23 -27 

Varebalance ekskl. skibe mv. 60 57 69 60 62 

Nettoeksport af skibe mv. -9 -13 -10 -10 -12 

Varebalance i alt 51 43 58 51 49 

      

Turistindtægter, netto 2 5 6 7 8 

Øvrige tjenester inkl. søtransport 62 70 60 53 53 

Tjenestebalance i alt 64 74 66 60 60 

      

Vare- og tjenestebalance 115 118 124 110 110 

Do. i pct. af BNP 6,0 6,1 6,3 5,5 5,3 

      

Formueindkomst fra udlandet, netto 66 74 57 65 70 

Lønindkomst fra udlandet, netto -9 -10 -10 -11 -11 

EU-betalinger til Danmark, netto -14 -11 -12 -10 -14 

Andre løb. overførsler fra udl., netto -22 -20 -20 -17 -18 

Nettooverførsler fra udlandet, i alt 21 32 14 27 27 

      

Løbende poster i alt 136 150 139 137 137 

Do. i pct. af BNP 7,1 7,7 7,0 6,8 6,6 

      

Danmarks nettoaktiver over for udlandet 720 913 833 971 1.109 

Do. i pct. af BNP 37,8 47,0 42,0 48,1 53,2 
 

1) Inkl. bunkring. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.6 

Eksport og import 

 2015 2014 2015 2016 2017 

 Mia. kr. Realvækst, pct. 

Eksport:  

Varer i alt 646 0,5 1,4 1,9 3,1 

- Landbrugsvarer mv. 113 -2,3 -1,7 0,5 1,5 

- Industrivarer 456 3,1 2,2 3,6 3,4 

- Øvrige varer1) 77 -6,9 1,9 -6,4 4,1 

Tjenester i alt 415 7,0 -1,4 -0,3 3,7 

I alt 1.061 3,1 0,3 1,0 3,3 

Import:       

Varer i alt 588 2,4 0,8 3,8 4,0 

- Landbrugsvarer mv. 75 2,0 0,1 1,2 1,6 

- Industrivarer 380 2,7 2,5 4,5 4,6 

- Øvrige varer2) 132 1,7 -2,8 3,3 3,3 

Tjenester i alt 349 4,9 -1,4 0,8 4,2 

I alt 936 3,3 0,0 2,7 4,1 
 

1) Ubearbejdede varer, energi og skibe mv. 
2) Ubearbejdede varer, energi, biler og skibe mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.7 

Eksport- og importpriser 

 2015 2014 2015 2016 2017 

 Mia. kr. Ændring, pct. 

Eksportpriser:  

Varer i alt 646 -0,2 1,4 -1,1 2,2 

- Landbrugsvarer mv. 113 2,7 3,3 0,0 2,0 

- Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 456 1,2 3,7 -0,2 1,3 

- Øvrige varer1) 77 -9,9 -12,1 -9,1 9,2 

Tjenester i alt 415 -4,4 2,8 -1,9 1,0 

I alt 1.061 -1,9 2,0 -1,4 1,7 

       

Importpriser:       

Varer i alt 588 -0,7 -0,2 -1,6 2,0 

- Landbrugsvarer mv. 75 0,2 4,5 0,0 -0,5 

- Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 380 1,0 3,3 0,0 0,9 

- Øvrige varer2) 132 -4,7 -11,2 -7,2 6,8 

Tjenester i alt 349 -5,1 5,5 -1,5 1,0 

I alt 936 -2,3 1,8 -1,6 1,6 

  

1) Ubearbejdede varer, energi og skibe mv. 
2) Ubearbejdede varer, energi, biler og skibe mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.8 

Det private forbrug fordelt på undergrupper 

 2015 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 Mia. kr. Realvækst, pct. Bidrag, pct.-point 

Forbrug i alt 954 2,3 1,9 1,6 2,3 1,9 1,6 

Detailomsætning 299 1,0 1,6 1,8 0,3 0,5 0,6 

Heraf:         

- Fødevarer m.m. 138 0,3 1,5 1,3 0,0 0,2 0,2 

- Øvrige varer 161 1,5 1,6 2,3 0,3 0,3 0,4 

Bilkøb 34 6,8 8,5 5,0 0,2 0,3 0,2 

Brændsel m.m. 52 8,6 2,5 -1,0 0,5 0,1 -0,1 

Benzin og lignende 24 1,3 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Boligbenyttelse 214 0,7 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 

Øvrige tjenester 337 3,9 2,3 2,1 1,3 0,8 0,8 

Turistudgifter 40 -0,2 3,0 2,2 0,0 0,1 0,1 

Turistindtægter1) 46 4,5 3,0 3,5 -0,2 -0,1 -0,2 
 

1) Når en stigning (et fald) i turistindtægterne angives at yde et negativt (positivt) bidrag til ændringen 
af det samlede private forbrug, skyldes det, at turistindtægterne – udlændinges forbrug i Danmark – 
indgår i detailomsætningen mv. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

 

Tabel B.9 

Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.       

Privat sektor i alt 174 156 121 174 157 177 

- Husholdninger 16 -3 -41 27 38 59 

- Selskaber  157 159 162 147 118 118 

      - Ikke finansielle selskaber 85 93 110 101 88 77 

      - Finansielle selskaber  73 66 52 46 30 41 

Offentlig forvaltning og service -66 -20 28 -34 -19 -39 

I alt 108 136 150 139 137 138 
 

Anm.: Nettofordringserhvervelsen for offentlig forvaltning og service svarer til den offentlige saldo. ”I alt” 
svarer (bortset fra de normalt små nettokapitaloverførsler fra udlandet) til saldoen på betalingsbalan-
cens løbende poster, jf. tabel B.5. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.10  

Bruttoværditilvækst (BVT) 

  Andel Gns. årlig vækst         

Pct. Realvækst, pct. 

  2015 95-08 95-15 2014 2015 2016 2017 

BVT i alt 100 2,0 1,3 1,3 0,7 0,8 1,5 

Offentlig sektor 22 1,2 0,8 0,1 -1,0 -0,3 0,2 

Privat sektor 78 2,2 1,4 1,7 1,2 1,2 1,9 

Privat sektor ekskl. råstof 76 2,3 1,6 2,1 1,6 1,4 1,9 

Private byerhverv 66 2,4 1,6 2,0 1,7 1,6 2,1 

  

Anm.: Private byerhverv består af fremstilling, byggeri og privat service ekskl. søtransport.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Tabel B.11  

Timeproduktivitet i udvalgte erhverv  

  Gns. årlig vækst         

Realvækst i pct. 95-08 95-15 2014 2015 2016 2017 

Samlet 1,0 0,8 0,5 -0,2 -0,4 0,7 

Byggeriet 0,3 0,4 1,2 -0,9 -0,5 1,0 

Industri 2,4 2,7 0,5 1,3 0,8 2,1 

Private serviceerhverv 0,6 0,4 1,0 0,1 -0,6 0,7 

Private byerhverv 0,9 0,9 0,6 0,3 -0,4 0,9 

  

Anm.: Timeproduktiviteten er defineret som bruttoværditilvæksten i faste priser i forhold til det samlede 
antal præsterede timer. Private serviceerhverv er ekskl. søtransport. Private byerhverv består af 
fremstilling, byggeri og privat service ekskl. søtransport.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.12  

Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst1) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pct.-point        

Realindkomst før afgiftsbidrag 0,4 0,8 0,7 3,0 3,2 2,1 0,5 

Afgiftsbidrag2) -0,2 -0,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

Vækst i real disponibel indkomst i alt3) 0,2 0,2 0,8 3,1 3,4 2,3 0,6 

        

Bidrag        

- Lønsum4) -0,7 -0,8 0,4 1,3 1,9 1,8 1,2 

- Pensionsbidrag5) 0,2 0,2 -0,4 -0,1 0,2 0,0 -0,1 

Lønsum ekskl. pensionsbidrag -0,5 -0,6 0,0 1,2 2,1 1,7 1,1 

Samlede offentlige indkomstoverførsler  -0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 

I alt lønindkomst (ekskl. pensionsbidrag) 
og overførsler -0,6 -0,5 0,4 1,3 2,3 1,9 1,2 

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

Aktieudbytter mv.6) 0,2 -0,1 0,1 0,6 1,3 -0,1 -0,3 

Udbetalinger fra pensionsordninger5) -0,1 -0,1 -0,5 0,2 0,3 -0,3 0,2 

Ændret beskatning7) -0,2 -0,4 1,4 0,2 -0,5 0,0 0,0 

Selvstændige og ejerboliger 0,3 0,3 -0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 

I øvrigt8) 0,1 0,5 -1,2 0,4 0,0 0,5 -0,7 

        

Udbetalinger fra SP og af efterlønsbidrag9) -0,3 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I alt inkl. SP og udbetalinger af  
efterlønsbidrag8) -0,2 3,3 -2,2 3,1 3,4 2,3 0,6 

 

1) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren. 
2) Afgiftsbidrag er defineret som forskellen på udviklingen i forbruger- og nettoprisindekset.  
3) Den korrigerede indkomst, jf. tabel 3.1.  
4) Vedrørende lønmodtagere bosiddende i Danmark. 
5) Arbejdsmarkedspensioner mv. (men ikke individuelle pensionsordninger i pengeinstitutter mv.).  
6) Inkl. udlodninger fra investeringsforeninger. 
7)  Dækker alene over diskretionære personskatteændringer.  
8) Vedrører blandt andet den automatiske opregulering af beløbsgrænserne på skatteskalaen i forhold til 

den nominelle indkomstudvikling samt strejkeunderstøttelse og -bidrag.  
9) ”SP” er udbetalingerne fra Særlig Pensionsopsparing (i 2009 og 2010). ”Efterlønsbidrag” er tilbagebe-

taling af efterlønsbidrag i 2012 fratrukket en anslået stigning i bidrag til individuelle pensionsordnin-
ger. I 2010 er inkluderet skattefri udbetalinger fra pensionsopsparingskonti for personer under 60 år.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.13  

Husholdningernes nettofordringserhvervelse1) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.        

Disponibel bruttoindkomst 902 923 922 943 1.018 1.040 1.076 

Privat forbrug 884 909 914 927 954 977 1.007 

Bruttoinvesteringer2) 94 86 83 85 88 92 98 

Nettokapitaloverførsler3) 8 28 2 1 0 0 0 

”Direkte” nettofordringserhvervelse -69 -43 -74 -68 -24 -28 -28 

Formuetilvækst i l&p4) 57 59 71 26 54 67 87 

Nettofordringerhvervelse5) -11 16 -3 -41 29 38 59 

Nettofordringserhvervelse (korrigeret)6)  -11 -12 31 20 56 38 59 

Pct. af disponibel bruttoindkomst        

”Direkte” nettofordringserhvervelse -7,6 -4,7 -8,0 -7,2 -2,4 -2,7 -2,6 

Nettofordringserhvervelse -1,2 1,8 -0,3 -4,4 2,9 3,7 5,5 

Nettofordringserhvervelse (korrigeret)6) -1,2 -1,3 3,3 2,1 5,5 3,7 5,5 
 

1) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren. 
2) Husholdningernes bruttoinvesteringer består af byggeri af ejerboliger samt investeringer i bygninger 

og materiel mv. i enkeltmandsvirksomheder. 
3) Nettokapitaloverførslerne i 2012 inkluderer tilbagebetaling af efterlønsbidrag. 
4) Nettoindbetalinger til og forrentning (ekskl. pensionsafkastskat) af husholdningernes kapital i livs-

forsikringsselskaber og pensionskasser (l&p). 
5) Husholdningernes erhvervelse (netto) af finansielle fordringer (inkl. aktier) på andre sektorer. 
6)  Nettofordringserhvervelsen er korrigeret for udbetaling af efterlønstilbagebetalingen og skat knyttet 

til kapitalpensionsomlægning.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Tabel B.14 

Disponibel indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.       

Husholdninger1)       

Bruttooverskud 154 154 157 157 161 166 

Lønsum 967 980 1.006 1.040 1.072 1.106 

Nettoformueindk. (inkl. bruttoafk. i l&p) 37 43 53 71 72 70 

Primær bruttoindkomst 1.158 1.177 1.216 1.268 1.305 1.342 

Indk.overførsler og pens.udb. fra l&p  397 422 441 451 423 434 

- Indk.skatter mv. (inkl. pens.afkastskat) 499 524 593 545 553 540 

- Sociale bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) 133 153 122 156 135 160 

Disponibel bruttoindkomst 923 922 943 1.018 1.040 1.076 

- Privat forbrug 909 914 927 954 977 1.007 

Formuetilvækst i l&p 59 71 26 54 67 87 

Bruttoopsparing 74 78 43 118 130 157 

- Bruttoinvesteringer 86 83 85 88 92 98 

Nettokapitaloverførsler 28 2 1 -3 0 0 

Nettofordringserhvervelse 16 -3 -41 27 38 59 

Selskaber        

Bruttooverskud 431 433 436 434 423 438 

Nettoformueindkomst 2 17 18 -1 3 4 

Primær bruttoindkomst 433 450 454 433 427 442 

Pens.bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) mv.  92 105 78 114 93 118 

- Indkomstskatter mv. 49 53 52 53 57 53 

- Pensionsudbetalinger 49 60 73 80 47 51 

Disponibel bruttoindkomst 427 443 407 414 417 456 

- Formuetilvækst i l&p 59 71 26 54 67 87 

- Bruttoinvesteringer 214 219 228 229 238 256 

Nettokapitaloverførsler 4 6 9 16 5 5 

Nettofordringserhvervelse 157 159 162 147 118 118 

Privat sektor (inkl. off. selskaber)        

Bruttooverskud 585 587 593 591 585 604 

Lønsum 967 980 1.006 1.040 1.072 1.106 

Nettoformueindkomst 39 60 71 69 75 74 

Primær bruttoindkomst 1.592 1.628 1.670 1.700 1.732 1.784 

Indk.overførsler fra det offentlige mv. 332 336 346 351 357 363 

- Indkomstskatter mv. 549 577 645 597 610 593 

- Sociale bidrag 25 23 22 22 22 22 
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Tabel B.14 (fortsat) 

Disponibel indkomst, privat forbrug og bruttoopsparing 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.       

Disponibel bruttoindkomst 1.350 1.364 1.350 1.432 1.457 1.532 

- Privat forbrug 909 914 927 954 977 1.007 

Bruttoopsparing 441 450 423 478 480 525 

- Bruttoinvesteringer 300 302 312 317 329 354 

Nettokapitaloverførsler 32 8 10 13 6 5 

Nettofordringserhvervelse 174 156 121 174 157 177 
 

Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets opstilling (NR). Visse af overførslerne er dog 
nettoficerede i forhold til NR. Husholdningernes nettoformueindkomst er inkl. bruttoafkast af pen-
sionsformuer og aktieudbytter (der indgår negativt i selskabernes formueindkomst). Nettoformueaf-
kastet i kollektive ordninger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p) trækkes ud igen under 
husholdningernes sociale bidrag (hvorunder også pensionsbidragene fragår), og pensionsafkastskat-
ten fragår under indkomstskatterne. Nettobidrag til og afkast af kollektive ordninger i l&p er ind-
komst for selskaberne. Formuetilvæksten i l&p indgår i husholdningernes opsparing og ikke i selska-
bernes. 

1) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.15  

Husholdningernes formue1) 

Niveau 
ultimo 

2015 
Gns. 

95-15 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Mia. kr. Realvækst, pct. 

Boliger2) 3.292 4,3 -7,8 -0,8 3,0 3,6 6,4 5,6 2,6 

Biler 269 1,5 -1,1 0,8 2,0 2,0 4,6 2,9 4,0 

Finansiel formue ”direkte ejet”  91         

Heraf: Gæld i realkredit mv.3) -1.812 4,4 0,5 0,5 -0,8 -0,9 -1,3 1,1 0,6 

           Aktier mv.4) og obligationer 1.903 5,6 -14,2 9,6 6,8 10,4 13,9 4,1 3,4 

I alt ”direkte ejet”5) nettoformue 3.651 4,8 -15,3 7,5 8,5 9,3 16,2 7,1 4,0 

Pensionsformuer6) 2.087 5,6 5,8 7,1 1,5 9,8 2,5 4,3 1,6 

I alt nettoformue5) 5.737 5,1 -7,8 7,3 5,6 9,5 10,8 6,1 3,2 

Heraf finansiel nettoformue 2.177         
 

Anm.: De finansielle størrelser er opgjort på grundlag af nationalregnskabets finansielle konti. Opgørelsen 
er til kursværdi. Fastprisberegningen bruger deflatoren for det private forbrug i nationalregnskabet. 

1) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren. 
2) Boligformuen er inkl. grundværdier og omfatter alle boliger ejet af husholdningerne inkl. udlejnings-

ejendomme. Stigningsprocenterne vedrører (som for de øvrige poster) boligformuens vækst gennem 
årene. 

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

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

for udskudt skat. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken og egne beregninger. 
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Tabel B.16 

Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pct.       

Husholdninger1)       

Forbrugskvote (iht. NR)2) 98,4 99,2 98,3 93,7 93,9 93,5 

Forbrugskvote (korrigeret)3)  96,8 95,9 93,5 92,5 92,1 93,0 

       

Opsparingskvote (iht. NR)2) 7,5 7,9 4,4 11,0 11,7 13,4 

Do. korrigeret for afkast i l&p4) 6,2 5,6 7,0 9,9 11,2 11,3 

        

Hele den private sektor (iht. NR)        

Forbrugskvote 67,3 67,0 68,6 66,6 67,0 65,7 

Opsparingskvote 32,7 33,0 31,4 33,4 33,0 34,3 
 

1) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren. 
2) Husholdningernes forbrugskvote ifølge nationalregnskabet (NR) er forbrugsudgift i forhold til hus-

holdningernes disponible indkomst, mens opsparingskvoten er bruttoopsparing i forhold til hus-
holdningernes disponible indkomst.. Da husholdningernes bruttoopsparing, men ikke deres dispo-
nible bruttoindkomst, inkluderer tilvæksten i pensionsformuerne, er summen af husholdningernes 
forbrugs- og opsparingskvote større end 100 pct. 

3)  Forbrugskvote (iht. korrigeret) er forbruget i forhold til den korrigerede disponible indkomst, jf. tabel 
3.1. 

4) Opsparingen er fratrukket afkastet (efter pensionsafkastskat) af husholdningernes pensionsformuer i 
livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p), der indgår i nationalregnskabets opgørelse af hus-
holdningernes opsparing (men ikke indkomst), jf. note 1. Pensionsbidragene til l&p, netto for pensi-
onsudbetalingerne, indgår her i såvel opsparingen som indkomsten. I 2012 er tilbagebetalingerne af 
efterlønsbidrag inkluderet i indkomsten.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Tabel B.17 

Lønkvoter 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pct.       

Private erhverv 58,7 58,8 59,2 59,9 61,4 61,4 

Hele økonomien 64,7 64,7 65,0 65,4 66,5 66,3 

Husholdningernes andel af privat 
disponibel indkomst1)  68,4 67,6 69,9 71,1 71,4 70,2 
 

Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttoværditilvæksten og korrigeret for antal 
selvstændige. 

1) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.18 

Ejendomsmarked og byggeri 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ejendomsmarked       

Stigning (pct.) i prisen for omsatte enfamiliehuse1) -3,4 2,7 3,4 6,0 4,0 4,0 

Antal tinglyste salg af enfamiliehuse (1.000)2) 32,6 32,9 36,1 42,9 - - 

Stigning (pct.) i prisen for omsatte ejerlejligheder1) 0,2 8,5 8,6 10,3 - - 

Antal tinglyste salg af ejerlejligheder (1.000)2) 13,0 13,6 16,4 20,0 - - 

        

Boligbyggeri        

Bruttoinvesteringer (realvækst, pct.) -5,5 -1,1 3,1 -1,6 4,0 6,0 

Påbegyndt (mio. kvadratmeter) 1,9 1,6 2,0 1,9 - - 

Fuldført (mio. kvadratmeter) 2,2 2,2 2,0 1,9 - - 

        

Erhvervsbyggeri        

Påbegyndt (mio. kvadratmeter) 2,5 2,4 2,0 1,7 - - 
 

1) Stigningen er korrigeret for udviklingen i antallet af bolighandler. 
2) Danmarks Statistik offentliggør ikke antallet af salg, men i stedet antal tinglyste salg. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.19  

Lønstigninger og beregningstekniske forudsætninger 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Stigning i pct.            

Privat sektor            

- Timefortjeneste (ekskl. genetillæg) 2,0 1,4 1,2 1,9 2,1 2,5 

    - Arbejdere 1,4 1,1 0,9 1,8 … … 

    - Funktionærer 2,3 1,7 1,7 2,5 … … 

- Samlede medarbejderomkostninger  
(ekskl. genetillæg) pr. time 2,3 1,6 1,1 1,9 2,1 2,5 

Offentlig sektor       

 - Timefortjeneste (ekskl. genetillæg) 2,1 0,5 1,3 1,4 … … 

 - Budgetvirkning 1,7 0,5 0,9 1,1 1,3 1,9 

Satsreguleringsprocent 2,9 1,6 1,8 1,5 1,4 2,0 
 

Anm.: For den private sektor er det stigningstakterne ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings StrukturStatistik, 
der er angivet. Der udarbejdes der ikke særskilte skøn for lønudviklingen fordelt på arbejdere og 
funktionærer i 2016 og 2017. For den offentlige sektor er stigningstakterne i timefortjenesten baseret 
på en sammenvejning af Danmarks Statistiks lønindeks for henholdsvis stat, kommuner og regioner. 
Der udarbejdes ikke skøn for udviklingen i timefortjenesten i den offentlige sektor i 2016 og 2017. 
Budgetvirkningen er baseret på de overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger inkl. bidrag fra regule-
ringsordningen og privatlønsværnet, men ekskl. reststigning. Lønstigningstakterne for offentligt og 
privat ansatte kan ikke sammenlignes. For satsreguleringsprocenten fremgår for alle år de bekendt-
gjorte satsreguleringsprocenter. 

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.20  

Prisudvikling og forklarende faktorer 

 2014    2015 2016 2017 

   Maj Aug. Maj Aug. 

Stigning i pct.       

Nettoprisindeks  0,8 0,7 0,8 0,7 1,7 1,6 

Afgifter og boligstøtte, bidrag -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 

Forbrugerprisindeks  0,6 0,5 0,6 0,5 1,5 1,4 

Forbrugerprisindeks ekskl. energi 0,6 1,2 0,9 0,9 1,2 1,2 

HICP 0,4 0,2 0,4 0,4 1,4 1,3 
 

Anm.: Bidraget fra afgifter og boligstøtte er opgjort som forskellen mellem forbruger- og nettoprisinflatio-
nen (med én decimal). Udviklingen i prisen på afgiftsbelagte varer som fx energi kan derfor påvirke 
det målte afgiftsbidrag, selv om afgiftsniveauet er uændret. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.21 

Offentlige finanser 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr., løbende priser        

Forbrug 490,6 501,6 503,9 511,7 518,8 530,5 542,6 

Overførsler 324,6 334,3 342,8 348,1 353,1 357,9 364,7 

Investeringer 63,6 69,9 69,5 74,2 73,6 71,8 72,9 

Renteudgifter 36,4 34,3 32,1 29,2 32,4 26,3 24,0 

Subsidier 39,0 41,0 41,1 40,5 40,9 39,9 39,7 

Øvrige udgifter1) 65,7 93,0 63,4 61,4 64,0 56,9 58,5 

Udgifter i alt2) 1.019,8 1.074,3 1.052,8 1.065,0 1.082,8 1.083,3 1.102,5 
 
             

Personskatter mv.3) 366,8 377,3 424,7 457,4 439,0 432,6 442,2 

Arbejdsmarkedsbidrag 80,4 82,0 82,6 84,6 88,2 90,5 93,4 

Pensionsafkastskat 38,0 43,6 20,0 54,4 22,5 41,7 11,5 

Selskabsskatter 40,3 49,5 53,1 51,9 53,0 49,1 50,2 

Moms 176,4 181,6 181,4 186,3 189,8 193,2 200,4 

Øvrige indirekte skatter 127,7 130,8 136,8 136,6 143,4 144,9 147,7 

Øvrige skatter4) 6,2 6,1 6,1 5,9 5,9 5,8 6,0 

Renteindtægter 25,1 24,5 24,3 21,9 16,6 14,8 16,5 

Øvrige indtægter5) 124,1 115,7 106,4 97,7 93,4 95,1 99,2 

Told mv. til EU -3,2 -3,0 -2,9 -3,0 -3,3 -3,5 -3,6 

Indtægter i alt6) 981,8 1.008,1 1.032,4 1.093,5 1.048,5 1.064,3 1.063,4 
              

Offentlig saldo -38,0 -66,1 -20,4 28,5 -34,3 -19,1 -39,1 

Renter, netto 11,3 9,8 7,8 7,4 15,8 11,5 7,5 

Offentlig primær saldo7) -26,7 -56,3 -12,5 35,8 -18,5 -7,6 -31,6 
 

1) Øvrige udgifter indeholder blandt andet kapitaloverførsler, overførsler til Færøerne og Grønland 
samt bidrag til EU’s budget. 

2)  Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. Udgiftstryk-
ket er her beregnet med afsæt i en opgørelse af de samlede udgifter, hvor alle delelementer i det of-
fentlige forbrug – herunder fx imputerede udgifter i form af afskrivninger og indtægter i form af salg 
af varer og tjenesteydelser – henføres til udgiftssiden.   

3) Personskatter mv. indeholder indkomstskat, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger, bo- 
og gaveafgift samt andre personlige skatter.  

4) Øvrige skatter indeholder medielicens og obligatoriske pensionsbidrag for tjenestemænd mv. 
5) Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- og kapi-

taloverførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt imputerede (beregnede) indtægter i form 
af både bruttorestindkomst og bidrag til tjenestemandspensioner. Endvidere indgår statens indtægter 
fra overskudsdeling og statsdeltagelse i forbindelse med olie- og gasindvindingen i Nordsøen, rør-
ledningsafgiften samt kulbrinteskatten. 

6) Opgørelsen af de samlede offentlige indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse, der blandt 
andet henfører det offentliges salg af varer og tjenester til indtægtssiden og ikke som her til udgifts-
siden som en del af de samlede forbrugsudgifter. De samlede indtægter er her desuden opgjort inkl. 
bruttorestindkomst, som er modsvaret til de imputerede afskrivningsudgifter, der indgår i opgørel-
sen af det offentlige forbrug. 

7) Den primære saldo angiver stillingen på de offentlige finanser før nettorenteudgifter. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Tabel B.22 

Skatter og skattetryk  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.       

Indirekte skatter 309,5 315,3 319,8 329,9 334,7 344,5 

- Moms 181,6 181,4 186,3 189,8 193,2 200,4 

- Registreringsafgift 13,1 15,2 16,0 18,0 20,1 21,8 

- Punktafgifter 75,2 75,7 73,5 74,2 75,1 74,1 

   - Energi (inkl. PSO)  45,3 46,4 45,8 44,6 45,3 44,6 

   - Miljø 4,2 4,8 4,1 4,5 4,0 3,7 

   - Nydelsesmidler 11,9 12,3 11,0 11,7 11,8 11,8 

   - Øvrige 13,8 12,3 12,6 13,4 13,9 14,0 

- Ejendomsskatter 24,8 26,4 27,2 28,1 28,3 29,4 

- Vægtafgift på erhverv 3,0 3,6 3,2 3,3 3,3 3,3 

- Øvrige indirekte skatter 11,7 13,1 13,7 16,5 14,7 15,5 

Direkte skatter 552,6 580,9 648,8 601,9 614,2 597,7 

- Kildeskatter1)  354,9 368,5 373,1 391,2 412,8 422,6 

   - Statsskat 122,0 126,4 129,4 136,8 145,6 151,6 

      - Bundskat 44,5 57,6 69,0 83,6 97,7 111,8 

      - Topskat  17,8 15,9 15,0 15,5 17,5 18,2 

      - Sundhedsbidrag 57,6 50,8 43,4 35,6 28,0 19,2 

      - Begrænset skattepligtige 2,1 2,0 2,0 2,1 2,3 2,5 

   - Kommuneskat i alt 203,1 209,3 214,1 219,5 230,4 236,3 

   - Ejendomsværdiskat 13,0 13,2 13,4 13,5 13,8 14,1 

   - Øvrige kildeskatter2) 16,7 19,6 16,3 21,3 23,1 20,5 

- Pensionsafkastbeskatning 43,6 20,0 54,4 22,5 41,7 11,5 

- Selskabsskat 49,5 53,1 51,9 53,0 49,1 50,2 

- Andre personlige skatter 10,8 44,4 72,3 34,3 7,5 7,4 

- Medielicens 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 

- Vægtafgifter fra husholdninger 7,6 7,9 8,0 8,3 8,1 8,0 

- Arbejdsmarkedsbidrag 82,0 82,6 84,6 88,2 90,5 93,4 

Obl. bidrag til sociale ordninger3) 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,3 

Kapitalskatter 4,0 3,9 3,9 5,2 4,2 4,2 

Told og importafgifter (EU-ordninger) 3,0 2,9 3,0 3,3 3,5 3,6 

Samtlige skatter 870,9 904,6 977,0 941,7 957,8 951,3 

BNP 1.882,6 1.903,5 1.942,6 1.985,3 2.017,5 2.082,9 

Samtlige skatter, pct. af BNP  46,3 47,5 50,3 47,4 47,5 45,7 
 

1) Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er fra Danmarks Statistik for 2012-
2015. For 2016 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivnings-
grundlag. 

2) Indeholder blandt andet aktieindkomstskat, dødsboskat og provenu af virksomhedsordning. 
3) Indeholder obligatoriske pensionsbidrag for tjenestemænd mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.23  

Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kommunalt skattegrundlag       

Augustvurdering 2011 (mia. kr.) 827,7 - - - - - 

Vækst (pct.) 2,0       

Decembervurdering 2011 (mia. kr.) 821,9 867,7 - - - - 

Vækst (pct.) 2,7 5,6      

Majvurdering 2012 (mia. kr.) 829,1 876,7 - - - - 

Vækst (pct.) 2,5 5,7      

Revideret majvurdering 2012 (mia. kr.) 829,1 875,3 - - - - 

Vækst (pct.) 2,5 5,6      

Augustvurdering 2012 (mia. kr.) 820,3 886,9 - - - - 

Vækst (pct.) 3,2 8,1      

Decembervurdering 2012 (mia. kr.) 812,1 872,6 895,8 - - - 

Vækst (pct.) 2,3 7,5 2,7     

Majvurdering 2013 (mia. kr.) 810,5 861,8 889,7 - - - 

Vækst (pct.) 2,1 6,3 3,2     

Revideret majvurdering 2013 (mia. kr.) 810,5 861,8 890,2 - - - 

Vækst (pct.) 2,0 6,3 3,3     

Augustvurdering 2013 (mia. kr.) 820,8 865,1 891,0 - - - 

Vækst (pct.) 3,3 5,4 3,0     

Decembervurdering 2013 (mia. kr.) 822,2 862,6 887,3 919,1 - - 

Vækst (pct.) 3,5 4,9 2,9 3,6    

Majvurdering 2014 (mia. kr.) 823,5 851,0 877,0 906,5 - - 

Vækst (pct.) 3,7 3,3 3,1 3,4    

Augustvurdering 2014 (mia. kr.) 823,5 845,1 869,7 896,6 - - 

Vækst (pct.) 3,7 2,6 2,9 3,1    

Decembervurdering 2014 (mia. kr.) 823,5 849,7 868,9 896,3 930,5 - 

Vækst (pct.) 3,7 3,2 2,3 3,1 3,8   

Majvurdering 2015 (mia. kr.) 823,5 848,6 867,1 897,7 930,5 - 

Vækst (pct.) 3,7 3,0 2,2 3,5 3,6   

Augustvurdering 2015 (mia. kr.) 823,5 848,6 863,0 895,8 929,7 - 

Vækst (pct.) 3,7 3,0 1,7 3,8 3,8   

Decembervurdering 2015 (mia. kr.) 823,5 847,9 863,7 889,2 928,0 953,3 

Vækst (pct.) 3,7 3,0 1,9 2,9 4,4 2,7 

Majvurdering 2016 (mia. kr.) 823,7 847,9 864,3 892,7 916,7 939,5 

Vækst (pct.) 3,7 2,9 1,9 3,3 2,7 2,5 

Augustvurdering 2016 (mia. kr.) 823,7 847,9 864,3 894,7 922,4 948,3 

Vækst (pct.) 3,7 2,9 1,9 3,5 3,1 2,8 
 

Anm.: Rækkerne angiver tidspunkt for budgettering af det kommunale skattegrundlag angivet i mia. kr. 
samt vækstrater. Søjlerne angiver det pågældende års skattegrundlag. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.24 

Indkomstoverførsler 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mia. kr.       

A-dagpenge (ekskl. aktiverede) 18,8 18,1 15,4 14,5 13,8 14,1 

Kontanthjælp1) (ekskl. aktiverede)  16,8 19,5 20,4 22,5 25,9 26,8 

Feriedagpenge 1,3 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 

Førtidspension2) 42,3 42,8 42,0 41,2 41,0 40,9 

Ressourceforløb 0,0 0,1 0,9 3,2 4,7 5,6 

Efterløn 17,9 17,0 16,1 14,4 12,8 11,4 

Revalideringsydelse 2,0 1,8 1,7 1,4 1,4 1,3 

Sygedagpenge 14,0 12,8 12,5 11,9 11,9 12,6 

Barselsdagpenge 9,2 9,2 9,5 9,5 10,0 10,3 

Boligydelse og boligsikring 13,2 13,3 13,8 14,2 14,5 14,6 

Børne- og ungeydelse 14,5 14,5 14,5 14,5 14,6 14,7 

Øvrige overførsler3) 33,2 34,1 34,2 33,3 30,9 30,5 

SU 17,3 18,8 20,2 20,5 20,7 20,8 

Folkepension4) 108,8 114,0 119,4 124,0 128,3 133,5 

Øvrige pensioner5) 26,7 27,5 28,4 28,8 28,7 29,1 

I alt  334,3 342,8 348,1 353,1 357,9 364,7 

I alt, ekskl. folkepension og øvrige 
pensioner 200,5 203,1 202,2 202,2 203,0 204,3 

I alt, ekskl. SU, folkepension og 
øvrige pensioner 183,2 184,3 182,0 181,7 182,3 183,5 

 

1) Skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser, herunder integrationsydelse. 
2) Inkl. førtidspension til pensionister i udlandet. 
3) Arbejdsmarkedsydelse, ydelser til aktiverede, børnetilskud, tilskud til friplads i daginstitutioner, le-

dighedsydelse, særlig uddannelsesydelse, grøn check og fleksydelse mv. 
4) Inkl. personlige tillæg og varmetillæg til pensionister samt pensioner til pensionister i udlandet. 
5) Tjenestemandspensioner, indekstillæg, delpension mv.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.25 

Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser 

 Aug. Dec. Maj Aug. Sep. Dec. Maj Aug. 

 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 

2014          

BNP (realvækst, pct.) 1,4 0,7 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 

Nettoledighed (1.000 personer) 104 106 107 107 107 107 107 107 

Bruttoledighed (1.000 personer) 135 135 135 135 135 134 134 134 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 136,2 131,2 118,6 120,9 120,9 149,9 149,9 149,9 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -22,1 34,2 23,9 34,6 34,6 28,5 28,5 28,5 

BNP i EU28 (procentvis stigning) 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

         

2015          

BNP (realvækst, pct.) 2,0 1,4 1,7 1,5 1,5 1,4 1,2 1,0 

Nettoledighed (1.000 personer) 96 103 101 101 101 104 102 102 

Bruttoledighed (1.000 personer) 126 130 128 128 128 124 124 123 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 1,2 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 140,2 135,3 139,4 139,4 141,3 155,1 138,5 138,8 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -59,9 -49,7 -26,3 -53,9 -59,6 -39,8 -41,1 -34,3 

BNP i EU28 (procentvis stigning) 2,0 1,6 1,8 1,9 1,8 1,9 2,0 2,0 

         

2016          

BNP (realvækst, pct.) - 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,1 0,9 

Nettoledighed (1.000 personer) - 96 93 94 94 98 90 91 

Bruttoledighed (1.000 personer) - 123 121 123 123 118 112 113 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,1 0,6 0,5 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - 135,6 147,7 153,4 154,4 178,9 150,6 136,7 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - -52,7 -50,3 -56,9 -56,6 -56,6 -40,8 -19,1 

BNP i EU28 (procentvis stigning) - 1,9 2,1 2,1 2,1 2,0 1,8 1,7 

         

2017          

BNP (realvækst, pct.) - - - - - 2,0 1,7 1,5 

Nettoledighed (1.000 personer) - - - - - 94 85 87 

Bruttoledighed (1.000 personer) - - - - - 113 107 109 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - - - - - 1,7 1,5 1,4 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - 181,0 158,6 137,2 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - -41,7 -38,2 -39,1 

BNP i EU28 (procentvis stigning) - - - - - 2,1 1,9 1,4 

 

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