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Forord 

Det sidste halve år er Danmark sammen med resten af verden blevet ramt af et me-
get kraftigt tilbageslag. Verdenshandlen og industriproduktionen er gået markant til-
bage, og ledigheden er steget næsten overalt. Tyskland, Sverige og England – vores 
største eksportmarkeder – har oplevet en stor nedgang i produktion og efterspørgsel. 
 
Danmark er ikke en isoleret ø. Tillidskrisen har også ramt os. Navnlig eksport men 
også privatforbrug og investeringer er faldet meget. Vi oplevede for første gang i 
mange år et markant pres på kronen, som betød, at Nationalbanken måtte sætte sin 
rente op for at forsvare fastkurspolitikken. Derfor skal vi i dag betale en større rente 
på vores boliglån, end hvis vi havde været med i eurosamarbejdet.  
 
Danmark reagerede som et af de første lande på finanskrisen. Vi har med bankpak-
ken og kreditpakken skabt grundlaget for, at kreditværdige husholdninger og virk-
somheder kan få de lån, som er nødvendige for at sikre beskæftigelsen. Vi har også 
forlænget kredittiderne, så almindelige virksomheder ikke rammes så hårdt af krisen.  
 
Vi er også blandt de lande, hvor der er gjort mest for at understøtte aktiviteten og 
beskæftigelsen. Vi har aldrig før set så store lempelser af finanspolitikken i Danmark 
på et tidspunkt, hvor ledigheden har været så lav. Indkomstskattelettelser, frigørelse 
af SP-midlerne, renoveringstilskud samt fremrykning af offentlige investeringer er 
udtryk for en offensiv politik, som vil virke med stigende styrke i 2009 og 2010. 
 
Vi må imidlertid være realistiske om, hvad der er muligt med finanspolitikken. Vi kan 
ikke forhindre en stigning i ledigheden, når hele verdensøkonomien er gået i stå. Vi 
kan ikke tvinge andre lande til at købe flere danske varer. Men vi har taget vigtige 
skridt, som væsentligt dæmper de negative konsekvenser for Danmark. 
 
Regeringen vil ikke tøve med at tage yderligere skridt, hvis situationen påkræver det. 
Men det skal forsat gøres ansvarligt. Vi skal sikre troværdigheden om fastkurspolitik-
ken og om finanspolitikken: Vi skal undgå, at finanskrisen afløses af en krise for de 
offentlige finanser, som vi ser det i mange andre lande. Og vi skal sikre, at Danmark 
har de bedste betingelser for at udnytte det næste opsving, når det kommer.  
 

 
  Claus Hjort Frederiksen 
  Finansminister  
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1. Sammenfatning 

1.1 Markant tilbageslag i international og dansk økonomi  
Verdensøkonomien blev i efteråret 2008 ramt af et markant tilbageslag som følge af 
skærpelsen af finanskrisen i september sidste år. Den store svækkelse af verdensøko-
nomien kom på et tidspunkt, hvor væksten i forvejen var på vej ned efter flere års 
kraftig højkonjunktur, blandt andet påvirket af øgede pengepolitiske renter, vigende 
aktiekurser og boligmarkeder og stigningen i råvarepriserne i første del af 2008. 

Den skærpede finanskrise har medført et fald i forbruger- og erhvervstilliden verden 
over, kraftige fald i aktiekurserne og en betydelig nedgang i den internationale vare-
handel og dermed i industriproduktionen. Samtidig medførte den finansielle uro, at 
kreditpolitikken er strammet væsentligt i pengeinstitutterne, og at mange lande har 
oplevet stigende rentespænd og pres på deres valuta.  

Nedgangen i tillid, efterspørgsel og produktion har været ualmindelig abrupt og er 
sket med stor samtidighed på tværs af verdens lande, jf. figur 1.1a og 1.1b. Stort set alle 
OECD-lande havde således negativ vækst i fjerde kvartal 2008, og det vil også være 
tilfældet i første kvartal i år. I nogle af de små lande som fx Island og de baltiske lan-
de har udviklingen haft karakter af et egentligt økonomisk sammenbrud, som har 
krævet international bistand blandt andet fra IMF. 

Figur 1.1a Figur 1.1b 
BNP faldt i 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 
2009 
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Anm.: I figur 1.1a angiver stolperne ændringen i BNP i 4. kvartal 2008 og pilene den yderligere ændring i 1. kvartal 

2009 i de lande, som har offentliggjort kvartalsvise nationalregnskaber for 1. kvartal. 
Kilde: Reuters EcoWin. 
 
Med de meget markante indgreb, der er gennemført for at understøtte den finansielle 
stabilitet, er uroen på de finansielle markeder taget af, og risikopræmierne på blandt 
andet pengemarkederne er bragt noget ned siden efteråret. Krisen har imidlertid fået 
markante realøkonomiske virkninger. Ledigheden stiger alle steder, og den udvikling 
vil fortsætte nogen tid endnu alene som følge af det fald i produktionen, som allerede 
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er sket i sidste del af 2008 og starten af 2009. I OECD-området øges ledigheden for-
mentlig til omkring 10 pct. af arbejdsstyrken i 2010, og et stort antal lande er ved at 
opbygge meget store offentlige underskud, som formentlig vil kræve ret vidtgående 
genopretningsprogrammer de kommende år. 
 
Danmark er også meget påvirket af krisen især som følge af de svækkede eksportmu-
ligheder, men også privatforbruget faldt væsentligt sidst i 2008. Ledigheden er derfor 
steget markant gennem foråret, men fra et lavt niveau. I marts var ledigheden således 
ca. 44.000 personer under det laveste niveau i den forrige højkonjunktur. Samtidig er 
de overordnede balancer grundlæggende gode med overskud på både betalingsbalan-
cen og de offentlige finanser i udgangspunktet samt god økonomi i husholdningerne 
samlet set. Det vigende boligmarked, voksende indlånsunderskud i banksektoren og 
svækkelsen af konkurrenceevnen de senere år har omvendt øget sårbarheden overfor 
den finansielle uro og det internationale tilbageslag. 

De seneste måneder har der været flere positive nyheder herhjemme og i udlandet, 
blandt andet i form af stigninger i de fremadskuende tillidsindikatorer fra et lavt ni-
veau i mange lande og stigende aktiekurser. Samtidig er privatforbruget steget lidt ef-
ter årsskiftet mange steder, og de seneste oplysninger kan pege i retning af, at faldet i 
verdenshandlen er ved at stoppe op. Produktionsfaldet kan være ophørt i løbet af 
andet kvartal i flere lande, men det er endnu for tidligt at vurdere, om det er en ved-
varende tendens.  

Konjunkturudsigterne er usikre 
Udsigterne for de kommende år er præget af stor usikkerhed. Pengepolitikken er 
lempet meget markant og hurtigt i hele verden, og mange lande har gennemført store 
lempelser af finanspolitikken, som virker med stigende styrke resten af året. I Dan-
mark kan faldet i renterne siden 2008 og den meget lempelige finanspolitik sammen 
med faldende energipriser isoleret set øge BNP-niveauet med 3-4 pct. i 2010, hvilket 
giver et betydeligt bidrag til at imødegå de dæmpende virkninger af finanskrisen og 
svage globale konjunkturer, jf. figur 1.2a.  

Samtidig er lagrene bragt væsentligt ned i en række lande (herunder USA), den priva-
te opsparing er steget ret markant, og der er ledig produktionskapacitet i økonomier-
ne. Derfor kan efterspørgsel og produktion stige ret kraftigt i slutningen af året og 
ind i 2010, hvis indgrebene i den finansielle sektor og de øvrige økonomisk-politiske 
tiltag virker efter hensigten, og tilliden vender.  

Hvornår og med hvilken styrke det sker, er vanskeligt at vurdere, blandt andet fordi 
efterspørgslen fortsat hæmmes af mindsket risikovillighed og udsigten til stigende 
ledighed samt fortsatte tilpasninger på boligmarkederne og stramninger i kreditfor-
midlingen i mange lande.  
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Figur 1.2a Figur 1.2b 
Positive virkninger på efterspørgslen af 
lavere renter, økonomisk politik mv. i  
Danmark 
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Anm.: Figur 1.2a viser skønnede virkninger på aktivitetsniveauet i 2009 hhv. 2010 af finanspolitiske lempelser, mu-

ligheden for at hæve SP-midler samt fald i renter og oliepriser siden 2008 på baggrund af ADAM-modellen. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
I Danmark har tidligere perioder med negativ vækst været forholdsvis korte (ikke 
mere end to år), og disse perioder er typisk blevet afløst af en ret kraftig opgang, jf. 
figur 1.2b. Det var tilfældet efter tilbageslagene i 1974-1975, 1980-1981 og 1993, hvor 
produktionen også faldt, men hvor væksten året efter steg til 3½ pct. eller mere1.  

I den aktuelle situation, hvor krisen har global karakter og sker samtidig med vigende 
boligmarkeder og finansiel uro, ventes, at genopretningen bliver svagere end det typi-
ske historiske mønster, selv om den økonomiske politik har reageret hurtigere og 
kraftigere end under tidligere episoder med finansiel uro.  

I prognosen er det på den baggrund lagt til grund, at BNP i Danmark falder med 
omkring 2½ pct. i år efter et fald på godt 1 pct. sidste år, jf. figur 1.3a. Produktions-
nedgangen i år afspejler for en stor del den meget svage udvikling sidst i 2008 og i 
begyndelsen af i år. Forløbet tager afsæt i, at produktionen formentlig er faldet med 
1-2 pct. i første kvartal i år, men at efterspørgsel og produktion stiger igen i 2. halvår, 
især trukket af opgang i privatforbruget og den offentlige efterspørgsel. Eksporten 
trækker i høj grad væksten ned i år, men ventes stabiliseret i sidste halvdel af året og 
at stige lidt i 2010 som følge af lidt bedre internationale konjunkturer. BNP-væksten i 
Danmark ventes dermed at være ca. 1 pct. i 2010 på årsbasis, hvilket er omkring ½ 
pct. enhed lavere end den mellemfristede vækst i produktionspotentialet. Samlet er 
der tale om en markant vending i økonomien fra et positivt outputgab på 2-3 pct. af 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 I 1988 var væksten også negativ, men her blev kontraktionen efterfulgt af en længere periode med svag vækst (på i 
gennemsnit 1¼ pct. om året frem til 1992), og ledigheden steg derfor i hele perioden. Udgangspunktet i midt-
1980’erne var imidlertid præget af omfattende ubalancer i form af store underskud på betalingsbalancen, stort finan-
sielt opsparingsunderskud i den private sektor og højt inflationspres, og den økonomiske politik blev strammet med 
blandt andet ”Kartoffelkuren” og en nedsættelse af værdien af rentefradraget. Lavvækstperioden blev endvidere for-
længet af stigende realrenter i kølvandet på den tyske genforening og europæisk valutauro. Den økonomiske politik 
var derfor fundamentalt anderledes end i dag, hvor renterne er faldet til et lavt niveau, og finanspolitikken er meget 
lempelig. 



 Kapitel 1. Sammenfatning 

10 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 

BNP i 2007 og starten af 2008 til en situation med et negativt outputgab på omkring 
2 pct. af BNP i 2010. 
 
Den ventede opgang i privatforbruget i efteråret skal ses i lyset af, at husholdninger-
nes disponible realindkomster stiger kraftigt med 4½ pct. i 2009 og med 2 pct. i 
2010, og at opsparingen allerede er steget til et højt niveau i slutningen af 2008. Ind-
komstfremgangen afspejler blandt andet stigende reale lønninger og overførselssatser 
samt skattenedsættelserne, og at en del husholdninger vil benytte sig af adgangen til 
at hæve SP-opsparingen. 
 

Figur 1.3a  Figur 1.3b 
Realt BNP og outputgab Ledighed og strukturel ledighed 
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Anm.: I figur 1.3a er outputgabet forskellen mellem den faktiske produktion og den beregnede potentielle produk-

tion, der er afstemt med en stabil pris- og lønudvikling. Et positivt outputgap indikerer kapacitetspres i øko-
nomien. I figur 1.3b angiver den beregnede strukturelle ledighed det niveau for ledigheden, der er foreneligt 
med stabil løn- og prisinflation.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Selv om BNP således kan begynde at stige igen i efteråret, er det ikke udtryk for at 
lavkonjunkturen er overstået, og ledigheden ventes at stige i hele perioden frem mod 
udgangen af 2010. Ledigheden er steget siden juli sidste år og med betydelig fart de 
seneste måneder som følge af svækkelsen af tillid og aktivitet i efteråret. Tilpasningen 
vil vare nogen tid endnu, men den hastighed, hvormed ledigheden stiger, ventes at 
aftage i løbet af i år og næste år. Ledigheden skønnes at stige fra 3,6 pct. af arbejds-
styrken i år til ca. 5 pct. af arbejdsstyrken i 2010 – overvejende som en konsekvens af 
det produktionsfald, som er sket, jf. figur 1.3b. Det indebærer, at ledigheden stiger til 
omkring 150.000 personer ved udgangen af 2010. Det er lagt til grund, at produktivi-
teten stiger kraftigt med 5-6 pct. over de næste par år, således at en stor del af pro-
duktivitetstabet i perioden fra 2006-2008 bliver indhentet. 

Væksten i Danmark ventes at blive højere end i euroområdet på grund af relativt 
lempelig økonomisk politik herhjemme og store automatiske stabilisatorer, jf. afsnit 
1.2. De offentlige finanser svækkes derfor også ret markant og underskuddet i 2010 
ventes at udgøre 3¼ pct. af BNP. 
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Forløbet svarer til, at BNP i fravær af de positive bidrag, der følger af lavere renter, 
lempelig finanspolitik og lavere energipriser end i 2008, ville være faldet med 4 pct. i 
år og yderligere 1 pct. næste år, jf. figur 1.4a. Underliggende er der dermed fortsat 
kraftige dæmpende virkninger fra finanskrisen og den internationale konjunktur-
svækkelse. Ledigheden ville i fravær af de nævnte positive kræfter kunne nå op på 
200.000 personer i 2010, dvs. ca. 55.000 flere end i prognosen, jf. figur 1.4b. 
 

Figur 1.4a  Figur 1.4b  
BNP-vækst i prognosen og i fravær af  
kræfter, der trækker aktiviteten op 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Der er stor usikkerhed om det videre forløb trods den meget lempelige politik i 
Danmark og mange andre lande. Usikkerheden knytter sig især til, hvornår faldet i 
international handel og efterspørgsel vender, og styrken i den efterfølgende opgang, 
som påvirkes af det mulige negative samspil mellem vigende boligmarkeder, stigende 
ledighed og det finansielle system i de toneangivende lande. Begge dele har betydning 
for, hvornår tillid og efterspørgsel vender i Danmark. Hvis de negative kræfter do-
minerer, kan vendingen i Danmark blive udskudt og opgangen kan blive svagere.  

Det er derfor også et realistisk scenarie, at eksport og industriproduktion fortsætter 
med at falde med betydelig styrke gennem andet kvartal i år, og at den efterfølgende 
opgang bliver svagere end antaget. Dermed kan BNP falde med 3-4 pct. i år, mens 
væksten næste år nærmer sig 0. Det vil – afhængig af om den meget stærke produkti-
vitetsvækst realiseres – medføre større stigning i ledigheden og markante underskud 
på de offentlige finanser på måske 5-6 pct. af BNP, jf. boks 1.1. Sådan et forløb vil 
øge risikoen for fornyet pres på boligmarkedet og den finansielle sektor herhjemme 
og andre steder, og vil generelt øge sårbarheden overfor uro på kapitalmarkederne. 
Samtidig vil risikoen for, at yderligere finanspolitiske lempelser medfører større ren-
tespænd, forøges. 
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Boks 1.1 
Alternativt realistisk forløb 

 
I et alternativt realistisk scenarie er det antaget, at konjunktursvækkelsen i udlandet bliver dybere og 
mere langtrukkent end forudsat i konjunkturvurderingen, fx som følge af et negativt samspil mellem 
vigende boligmarkeder, stigende ledighed og det finansielle system i toneangivende lande.  
 
Det antages i det alternative scenarie (på linje med EU-kommissionens vækstskøn fra april 2009), at 
eksportmarkederne for danske industrivarer falder med 11½ pct. i 2009 og er uændrede i 2010. Der-
med svækkes eksportmarkederne begge år med 1½-2 pct.-enheder i forhold til konjunkturvurderin-
gen (hvor eksportmarkedsvæksten er henholdsvis -9½ pct. i 2009 og 1½ pct. i 2010). Den lavere eks-
portmarkedsvækst for industrivarer og søtransport mv. reducerer isoleret set BNP-væksten i Dan-
mark med ca. ½ pct.-enhed i 2009 og yderligere ½ pct.-enhed i 2010 i forhold til hovedforløbet.  
 
I det alternative forløb er det samtidig lagt til grund, at danske husholdningers opsparingskvote (dvs. 
bruttoopsparingen i forhold til den disponible indkomst) stiger til ca. 11 pct. i 2010, hvilket er ca. 1 
pct.-enhed højere end i konjunkturvurderingen. Stigningen i opsparingskvoten i det alternative sce-
narie kan ses i lyset af højere ledighed, fortsat lav tillid og vanskeligere kreditadgang i et scenarie, 
hvor konjunktursvækkelsen trækker ud, og det finansielle klima forbliver skrøbeligt. 
  
Dermed kan BNP falde med 3½ pct. i år efterfulgt af nulvækst i 2010, jf. tabel a. Det kan medføre en 
større stigning i ledigheden, der i scenariet er antaget at udgøre ca. 175.000 personer i 2010. Forlø-
bet indebærer markante underskud på de offentlige finanser på anslået ca. 5 pct. af BNP i 2010.  
 
Tabel a 
Nøgletal i konjunkturvurderingen og alternativt realistisk forløb 
 

 Hovedforløbet Alternativt realistisk forløb 
 2009 2010 2009 2010 

Real BNP vækst (pct. per år) -2½ 1 -3½ 0 
Ledighed (1.000 personer) 105 145 115 175 
Offentlig saldo (pct. af BNP) -1¼ -3¼ -2 -5 
 
Kilde: Egne skøn og beregninger på ADAM. 
  

 
Omvendt kan det heller ikke udelukkes, at forbruger- og erhvervstillid styrkes hurti-
gere end antaget i de forskellige lande, blandt andet i lyset af den usædvanligt lempe-
lige penge- og finanspolitik og de betydelige indgreb i den finansielle sektor. Styrket 
tillid og risikovillighed kan blandt andet løfte aktie- og ejendomsmarkederne, hvis 
den betydelige likviditet, som i dag er placeret sikkert til lav rente (blandt andet som 
indskud i centralbankerne), i stedet placeres i mere risikobetonede aktiver. Det kan 
give anledning til en større fremgang i efterspørgsel og verdenshandel end forudsat i 
konjunkturvurderingen. Sådan et forløb vil ikke forhindre, at ledigheden stiger det 
næste års tid, men det fremrykker tidspunktet for den fase med konsolidering af den 
offentlige økonomi, som under alle omstændigheder vil være nødvendig. Desuden vil 
pengepolitikken formentlig blive strammet væsentligt og hurtigt for at modvirke de 
betydelige inflationære impulser, som ellers er indbygget i den politik, der føres pt.  

Den globale krise og virkningerne på dansk økonomi er beskrevet nærmere i hen-
holdsvis afsnit 1.3 og afsnit 1.4, og konjunkturudsigterne er gennemgået nærmere i 
appendiks 1 samt kapitel 2-4. 
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1.2 Udfordringer i finanspolitikken og udsigter for de offentlige finanser 
Der er i Danmark og i resten af verden gennemført en lang række indgreb for at ind-
dæmme den finansielle krise og understøtte beskæftigelsen, jf. også afsnit 1.5. Penge-
politikken er lempet markant. Der er udstedt garantier for indlån mv. til pengeinsiti-
tutter og åbnet for statslige kapitalindskud i sektoren for at genetablere tilliden og 
modvirke risikoen for unødig stram kreditpolitik. Desuden er finanspolitikken lem-
pet markant i en lang række lande. Den meget kraftige og globale reaktion gennem 
de seneste 8 måneder vil få virkning med stigende styrke i resten af 2009 og i 2010 og 
øger sandsynligheden for en mærkbar vending i verdensøkonomien.  
 
Finanspolitikken i Danmark er samlet lempet med ca. 1½ pct. af BNP i 2009 (målt 
ved de såkaldte direkte provenuvirkninger) og skønnes lempet med yderligere 1 pct. 
af BNP i 2010 på baggrund af de beslutninger, der er taget – herunder forårets aftaler 
om fremrykning af trafikinvesteringer mv. og initiativerne i Forårspakke 2.02.  
 
Den planlagte lempelse af finanspolitikken er dermed aktuelt dobbelt så stor som for 
gennemsnittet af EU-landene (målt ved provenuvirkningerne) og på niveau med den 
finanspolitiske pakke i USA (The American Recovery and Reinvestment Act), jf. figur 
1.5a.  
 

Figur 1.5a Figur 1.5b 
Annoncerede finanspolitiske lempelser i 
Danmark, EU27, Tyskland og USA, 2009-10 

Svækkelse af den offentlige saldo i Dan-
mark, EU27, Tyskland og USA, 2008-2010 
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Anm.: For USA indgår i figur 1.5a provenuvirkningerne af The American Recovery and Reinvestment Act, jf. nær-

mere i kapitel 2. Det svarer beløbsmæssigt til den skønnede svækkelse af den strukturelle saldo for USA iht. 
OECD og IMF. For mange EU27-lande er der endnu ikke klare indikationer af finanspolitikken for 2010. I 
figur 1.5b anvendes Finansministeriets skøn for Danmark, EU-kommissionens skøn for Tyskland og EU27 
og OECD’s skøn for USA (som ligger på linje med IMF’s skøn). Garantier og kapitalindskud mv. i den fi-
nansielle sektor indgår ikke i den viste svækkelse af den offentlige saldo i landene.  

Kilde: EU-kommissionen, OECD og egne beregninger. 
 
Samlet skønnes, at de finanspolitiske beslutninger, som er truffet, og frigivelsen af 
SP-midler i år kan øge BNP med 1 pct. i 2009 og ca. 1¾ pct. i 2010, jf. tabel 1.1. De 
fleste af initiativerne virker med stigende styrke igennem sidste del af 2009 og starten 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 De direkte provenuvirkninger af finanspolitikken opgøres i forhold til en neutral finanspolitik, der blandt andet er 
kendetegnet ved uændrede skattesatser, uændrede reale afgiftssatser, uændret offentlig beskæftigelse mv.  
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af 2010. Aktivitetsvirkningerne i 2009 er væsentligt større end virkningerne af forårs-
pakken fra 2004, og på niveau med de annoncerede virkninger i 1994 fra den såkald-
te kickstart, hvor ledigheden var over 11 pct. mod nu ca. 3 pct.  
 

Tabel 1.1 
Finanspolitikken i 2009 og 2010 – direkte provenuer og virkninger på aktivitet og beskæftigelse  

 
 

 
Direkte provenuer,  

pct. af BNP 
Aktivitetsvirkninger, 

pct. af BNP 
Beskæftigelsesvirkning, 

1.000 pers. 
 

 
 2009 2010 

I alt i 
2010 20091) 20102) 

2010 
Niveau3) 20091) 20102)

2010
Niveau3)

 

 Finanspolitikken -1,6 -1,0 -2,6 0,8 0,7 1,53) 17½ 15 32½3)  
 SP-udbetalinger4) (+0,4) - - 0,3 -0,0 0,23) 3½ 1½ 53)  
 Samlet virkning -1,6 -1,0 -2,6 1,0 0,7 1,73) 21 16½ 37½3)  
   
 
1) 1. års virkning. 
2) 1.års virkning af diskretionære tiltag i 2010 samt 2.års virkning af diskretionære tiltag i 2009.  
3) Virkningen på BNP- og beskæftigelsesniveauet i 2010 udgøres af summen af virkningerne på BNP-væksten 

hhv. beskæftigelsen i 2009 og 2010.  
4)  SP er en individuel opsparingsbaseret pensionsordning og dermed ikke en del af finanspolitikken som sådan. 

På basis af en spørgeskemaundersøgelse offentliggjort af ATP, jf. ”Danskerne vil hæve 25 mia. SP-kroner”, 
www.atp.dk, er det lagt til grund, at godt ¼ af de opsparede SP-midler bliver hævet med henblik på privat-
forbrug og investeringer, svarende til ca. 9 mia. kr. med virkning hovedsagelig i 2009. Beskatningen af udbe-
talte SP-midler styrker isoleret set den offentlige saldo i 2009, jf. kapitel 5. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af ADAM-modellen, der er behæftet med usikkerhed.  
 
Lempelserne i 2009 og 2010 er bredt sammensat med en nogenlunde lige fordeling 
på lavere indtægter og forøgede udgifter for de to år under ét. Lempelserne omfatter 
både en forøgelse af de offentlige investeringer, relativt høj vækst i de offentlige for-
brugsudgifter og skattenedsættelser både i år og næste år.  
 
Hertil kommer muligheden for at hæve SP-opsparingen i år, som (i modsætning til de 
øvrige tiltag) isoleret set styrker den offentlige økonomi på kort sigt. Det skyldes, at 
SP er en privat opsparingsordning, og udbetalingerne fra ordningen beskattes, hvor-
ved der sker en fremrykning af skatteindtægter. 
 
I 2010 bidrager blandt andet skattereformen i Forårspakke 2.0 til at understøtte efter-
spørgslen i kraft af, at skattenedsættelserne indfases før stramningerne. Omkring 2/3 
af lempelserne i 2010 er i form af lavere bundskat, grøn check og forøget pensionstil-
læg, som også tilfalder personer, hvor forbrugstilbøjeligheden på kortere sigt kan væ-
re højere end gennemsnittet.  
 
Skattereformen i 2010 og frigivelsen af SP i 2009 har skønsmæssigt samme effekt på 
efterspørgslen efter arbejdskraft som en stigning i de offentlige investeringer med til-
svarende umiddelbar virkning på den offentlige gæld i 2010. Underfinansieringen af 
skattereformen i starten forøger således umiddelbart den offentlige gæld med ca. 7 
mia. kr. ved udgangen af 2010, når der samtidig tages højde for virkninger af SP-
frigivelsen, mens beskæftigelsesvirkningen skønsmæssigt udgør 8-10.000 personer i 
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2010, jf. kapitel 5. Samtidig vil skattereformen bidrage til at styrke de offentlige fi-
nanser på længere sigt i kraft af de ventede virkninger på arbejdsudbud mv.  
 
Finanspolitikken for 2010 er ikke fastlagt endnu3. Det sker som i tidligere år i forbin-
delse med fremlæggelsen af finanslovforslaget i august, der blandt andet vil afspejle 
resultatet af de kommende forhandlinger om kommuner og regioners økonomi i 
2010, og i forbindelse med vedtagelsen af finansloven i december.  
 
De besluttede finanspolitiske lempelser i 2009 og 2010 betyder samlet, at beskæfti-
gelsen i 2010 kan være 35-40.000 personer højere end ved neutral finanspolitik, jf. 
tabel 1.1. Medregnes virkningerne af lavere renter og faldet i energipriserne siden sid-
ste år vil det positive bidrag svare til et løft i BNP i 2010 på godt 3½ pct. i 2010 og 
en stigning i beskæftigelsen på 65-70.000 personer, jf. Appendiks 1.1. Disse positive 
elementer giver derfor et markant bidrag til at stabilisere dansk økonomi.  
 
Danmark er derudover et af de lande, hvor der via de offentlige finanser udgår de 
største automatiske bidrag til at stabilisere indkomst- og efterspørgselsudviklingen i 
den private sektor. Det afspejler blandt andet et relativt højt niveau for kompensati-
on ved ledighed og progressionen i beskatningen. Hertil kommer, at reguleringen af 
overførslerne forventes at være meget høj i 2010 (det højeste i satsreguleringslovens 
historie) som følge af den stærke lønudvikling i 2008. Det bidrager til at løfte købe-
kraften. Modstykket til de kraftige lempelser og automatiske stabilisatorer i Danmark 
er, at de offentlige finanser svækkes forholdsvist meget, jf. figur 1.5b.  
 
Kraftig svækkelse af de offentlige finanser – også strukturelt 
Overskuddet på de offentlige finanser på 3,6 pct. af BNP i 2008 skønnes således 
vendt til et underskud på 3¼ pct. i 2010, jf. figur 1.6a. Omslaget er dermed på ca. 125 
mia. kr. (7 pct. af BNP), hvoraf godt 1/3 afspejler aktive finanspolitiske lempelser.  
 
Underskuddet i 2010 ventes dermed at overskride referenceværdien på 3 pct. af BNP 
i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt – og har samme niveau som i 1993-94, selv om den 
ventede ledighed på 5 pct. af arbejdsstyrken i 2010 er klart lavere end i 1993-94, hvor 
ledigheden var 11-12 pct. Det understreger behovet for at fastholde fokus på konso-
lidering efter 2010, således at det mellem- og langsigtede demografiske pres på de of-
fentlige finanser kan håndteres uden skatteforhøjelser eller store stramninger på an-
dre områder. Jo mere finanspolitikken lempes, og jo længere tid lempelserne fasthol-
des, desto mere vil statens lånebehov øges, og desto større vil kravet om efterfølgen-
de konsolidering blive.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Den indregnede lempelse på 1 pct. af BNP i 2010 afspejler blandt andet forårets aftaler om skattereformen og grøn 
transportpolitik. Dertil kommer prioriteringer, der indgår i 2015-planen, herunder den planlagte realvækst i det of-
fentlige forbrug på 1 pct., indfasning af kvalitetsfondsmidlerne, fastholdte punktafgifter i kronebeløb mv. 
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Figur 1.6a Figur 1.6b  
Offentlig saldo Strukturel offentlig saldo 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger. 
 
De finanspolitiske lempelser (målt ved de direkte provenuer) er den centrale årsag til, 
at den strukturelle offentlige saldo skønnes vendt fra et overskud på ca. 2½ pct. af 
BNP i 2008 til et underskud på ¼ pct. af BNP i 2010, jf. figur 1.6b og boks 1.2.  
 
Struktursaldoen i 2010 ligger under målintervallet i 2015-planen og er godt 1 pct. af 
BNP lavere end forudsat i Økonomisk Redegørelse, december 2008. Svækkelsen siden 
decembervurderingen afspejler navnlig de aftaler, der er indgået i foråret med virk-
ning for 2010, dvs. aftalen om øgede trafikinvesteringer, og at skattereformen er un-
derfinansieret de første år af hensyn til konjunktursituationen.  
 
De offentlige udgifter (ekskl. renteudgifter) stiger frem mod 2010 til en historisk høj 
andel af BNP på godt 52½ pct., jf. figur 1.7a, som er på linje med andelen under tidli-
gere kraftige konjunkturtilbageslag i 1981-82 og 1993-94. Samtidig falder de offentli-
ge indtægter (ekskl. renteindtægter) fra godt 55 pct. af BNP i 2005 til under 50 pct. af 
BNP i 2010. Den primære offentlige saldo svækkes således markant, mens nettoren-
teudgifterne, der har været faldende nogle år, stiger fra 2008 til 2010, jf. figur 1.7b. 
 

Figur 1.7a Figur 1.7b  
Offentlige udgifter (ekskl. renteudgifter) 
og indtægter (ekskl. renteindtægter)  
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger. 
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Boks 1.2 
Finanspolitikkens bidrag til ændringer i den strukturelle saldo – udgifter og indtægter 

 
Finanspolitikken lempes som nævnt med i størrelsesordenen 2½ pct. af BNP i løbet af 2009 og 2010, 
målt ved de umiddelbare provenuvirkninger.  
 
I 2009 er det især større udgifter til offentligt forbrug og investeringer, der bidrager til svækkelsen af 
struktursaldoen – herunder som følge af en realvækst i det offentlige forbrug på 1,5 pct., relativt høje 
offentlige lønstigninger samt realvækst i de offentlige investeringer på godt 14 pct. Samtidig bidra-
ger blandt andet skattenedsættelserne i medfør af skatteaftalen fra 2007 til svækkelse af struktursal-
doen i 2009, jf. tabel a. 
 
I 2010 øges de forudsatte udgifter til offentligt forbrug og investeringer yderligere, samtidig med at 
indfasningen af skattereformen er underfinansieret på kort sigt.  
 
For de 2 år under ét er lempelserne omtrent ligeligt fordelt på indtægter og udgifter. 
 
Tabel a 
År til år ændring i den strukturelle offentlige saldo og bidrag fra finanspolitikken, 2009 og 
2010 
 

 2008 2009 2010 
Pct. af BNP    
Strukturel saldo  2,5 0,9 -0,3 
Ændring i strukturel saldo fra året før  -1,6 -1,2 

    
Bidrag til ændring:    
Provenuer fra finanspolitikken1)  -1,5 -0,9 
- Heraf indtægter1)   -0,6 -0,6 
   - skatteaftale 07 og skattereform1)  -0,3 -0,6 
- Heraf udgifter1)  -1,0 -0,3 
   - offentligt forbrug og investeringer  -1,0 -0,2 
Øvrige forhold2)  -0,1 -0,3 

 
1) Baseret på de direkte provenuer til finanseffektberegningen, dog er de skattepligtige overførsler her 

opgjort efter skat. For skattereformen er angivet virkningerne af skattenedsættelser, og fx ikke de lem-
pelser, der følger af øget pensionstillæg mv. 

2) Øvrige forhold dækker trendmæssige bevægelser i blandt andet statens Nordsøindtægter, provenuer 
fra pensionsafkastskatten, andre specielle poster og nettorenteudgifter. Posten afspejler endvidere 
usikkerheder i konjunkturrensningen af den offentlige saldo. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

  
 
Stigende statslige lånebehov og gæld i mange lande 
Mange lande har ikke ført tilbageholdende finanspolitik i de gode år. Både EU under 
ét og USA har således haft underskud på de offentlige finanser under den seneste 
højkonjunktur. Tilbageslaget i den internationale økonomi og lempelserne af finans-
politikken betyder derfor, at mange lande opbygger meget store offentlige underskud 
de næste par år, samtidig med at de demografiske udfordringer skærpes. Derudover 
skal landene i mange tilfælde finansiere kapitalindskud, køb af dårlige aktiver og 
eventuelle træk på garantier mv. i finanssektoren.  
 
Den offentlige bruttogæld i OECD-området vokser derfor kraftigt, formentlig til 
omkring 100 pct. af BNP i 2010. Den kraftige stigning i lånebehovet i den vestlige 
verden betyder, at mange lande skal sælge meget store mængder statsobligationer, 
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formentlig i et skrøbeligt finansielt klima. Det kan i sig selv gøre det vanskeligere – 
måske især for små lande – at optage lån og sælge statsobligationer på fordelagtige 
vilkår.  
 
Også i Danmark vokser den offentlige bruttogæld en del fra 2007 til 2010 både som 
følge af store underskud i 2009 og 2010 og de initiativer, der er taget i forbindelse 
med den finansielle uro, herunder udskudte kreditfrister for virksomheder, kapital-
indskud i finansielle institutioner og diverse udlån til eksportkredit, Island og Letland 
mv. Statens lånebehov ventes at være over 260 mia. kr. for 2009 og 2010 under ét, 
samtidig med at statens indestående på konto i Nationalbanken reduceres. 
 
I løbet af 2008 er ØMU-gælden (der primært omfatter den offentlige sektors obliga-
tionsgæld) øget fra ca. 450 mia. kr. til 580 mia. kr., selv om der var overskud på den 
offentlige saldo og statens finanser4. Stigningen i gælden skal ses i lyset af udstedelsen 
af 30-årige statspapirer for godt 90 mia. kr. og øget udstedelse i udenlandsk valuta af 
hensyn til valutareserven, som er forøget markant for at understøtte troværdigheden 
omkring fastkurspolitikken. Modstykket til den øgede ØMU-gæld i 2008 er blandt 
andet, at statens indskud i Nationalbanken steg med godt 170 mia. kr. Dette indestå-
ende er et aktiv som ikke indregnes i ØMU-gælden, og som i år skal medgå til at fi-
nansiere kapitalindskud i pengeinstitutterne.  
 
ØMU-gælden ventes at stige yderligere til godt 700 mia. kr. ved udgangen af 2010 
(knap 39 pct. af BNP), jf. figur 1.8a. Det afspejler det stigende offentlige underskud i 
år og næste år. Dertil kommer finansiering af eksportlån i regi af Eksportkreditfon-
den samt udlån til Finansiel Stabilitet A/S, Island og Letland, jf. kapitel 5.  
 

Figur 1.8a Figur 1.8b  
Offentlig nettogæld og ØMU-gæld 10-årige statsrentespænd til Tyskland før 
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Anm.:  Figur 1.8b viser rentespændet på 10-årige statsobligationer i de forskellige lande i forhold til Tyskland i den 

forløbne del af 2009, hvor den lyseblå del af søjlerne angiver det gennemsnitlige rentespænd i 2005-2008.  
Kilde: Danmarks Statistik, Reuter’s Ecowin, Standard and Poor’s samt egne skøn og beregninger. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 ØMU-gælden steg dermed fra ca. 27 pct. af BNP ved udgangen af 2007 til godt 33 pct. af BNP ved udgangen af 
2008. 
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Det statslige lånebehov i 2009 og 2010 under ét på skønsmæssigt over 260 mia. kr. 
(hvoraf godt 155 mia. kr. afspejler afdrag på eksisterende gæld) svarer til, at ca. 40 
pct. af bruttogælden ved udgangen af 2010 skal optages ved at sælge statsobligationer 
de kommende par år.  
 
Den samlede offentlige nettogæld, der udover obligationsgælden og andre passiver og-
så omfatter offentlige aktiver, er nedbragt markant de senere år og er i 2008 vendt til 
nettoformue på knap 5 pct. af BNP. Nettoformuen ventes nedbragt til ca. balance i 
2010 i kraft af de svækkede finanser. Låneoptagelsen i forbindelse med udstedelsen 
af 30-årige statsobligationer sidste år og de øvrige kredittiltag modsvares af statslige 
finansielle aktiver (herunder indskud på statens konto i Nationalbanken og kapital-
indskud i banker mv.) og påvirker ikke nettogælden direkte. Men som følge af kapi-
talindskuddene, andre udlån og garantierne overfor den finansielle sektor, som ikke 
indgår i gældsopgørelsen, er den samlede portefølje forbundet med øget risiko.  
 
Pres på rentespænd begrænser handlemuligheder i mange lande 
De 10-årige statsrentespænd til Tyskland er under finanskrisen udvidet markant 
mange steder, navnlig i lande med store underskud eller gæld, og hvor troværdighe-
den om finanspolitikken ikke vurderes høj, jf. figur 1.8b. I Danmark har det 10-årige 
spænd indtil videre været ret stabilt, hvilket dog skal ses i sammenhæng med, at der 
ikke er foretaget større nyudstedelser i dette segment siden finanskrisen eskalerede. 
Det 2-årige statsrentespænd har reageret mere tydeligt og i højere grad været påvirket 
af uroen på valutamarkederne og udvidelsen af det pengepolitiske rentespænd.  
 
I EU-området er der allerede et ret stort antal lande, som har varslet finanspolitiske 
stramninger fra 2010 i lyset af meget store stigninger i gæld og lånebehov og presset 
på deres rentespænd – selv om ledigheden er meget højere end i Danmark og ventes 
at stige. Det gælder fx østeuropæiske lande og Irland (der allerede strammer i 2009) 
samt Grækenland, Spanien og Portugal, jf. boks 1.3. 
 
Det usikre finansielle klima og den store stigning i lånebehovet øger dermed risikoen 
for, at yderligere lempelser af den økonomiske politik vil forøge de lange renter, også 
i Danmark. Det vil øge omkostningerne ved den gæld, der opbygges, og modvirke de 
kortsigtede aktivitetsvirkninger, som er formålet med at lempe den økonomiske poli-
tik. Navnlig ejendomsmarkeder kan blive svækket yderligere af højere renter, hvilket 
kan medføre negative feed-back virkninger på efterspørgsel og det finansielle system. 
Sårbarheden er generelt større for lande, der som Danmark ikke er med i euroen.  
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Boks 1.3 
Finanspolitikken i andre lande 

 

Mange lande verden over har besluttet markante finanspolitiske lempelser for at modgå virkningerne 
af den økonomiske krise. EU-landenes gennemsnitlige offentlige underskud ventes øget med 3-4 
pct.-enheder til ca. 6 pct. af BNP i 2009 og yderligere i 2010. Denne væsentlige samlede finanspoliti-
ske stimulans omfatter både aktive (diskretionære) finanspolitiske lempelser og bidraget fra de au-
tomatiske stabilisatorer (dvs. de automatiske fald i skatteindtægter og stigninger i udgifter til over-
førsler mv.) . 
 
EU-landenes aktive finanspolitiske lempelser, som blev opgjort i forbindelse med den seneste vurde-
ring af landenes finanspolitiske programmer, udgør i gennemsnit ca. 1 pct. af BNP i 2009, jf. kapitel 2. 
Der er dog store forskelle på landenes finanspolitik, der afspejler forskelle i landenes økonomiske rå-
derum og udfordringer. 
 
Den første gruppe lande, herunder Tyskland, Finland, Sverige og Holland samt Danmark, gennemfø-
rer væsentlige lempelser både i 2009 og 2010 og planlægger generelt først at konsolidere fra 2011. 
Disse lande har haft relativt store råderum, idet landene konsoliderede de offentlige finanser i årene 
med gunstig økonomisk udvikling. Landene skønnes som følge af lempelserne og relativt store au-
tomatiske stabilisatorer at få forholdsvis store forringelser af de offentlige finanser. Men i kraft af et 
godt udgangspunkt ventes disse lande fortsat at være blandt dem med de mest moderate underskud 
i 2010.  
 
Den anden gruppe lande, herunder Frankrig, Spanien og Storbritannien, gennemfører væsentlige 
finanspolitiske lempelser i 2009, men søger at konsolidere de offentlige finanser fra og med 2010. 
Disse lande har i udgangspunktet ikke været under akut pres fra balanceproblemer og de finansielle 
markeder, men har nu udsigt til store underskud og høj gæld. Der er usikkerhed knyttet til den sam-
lede finanspolitik for næste år for nogle af disse lande, der har behov for budgetforbedringer, men 
som muligvis vil gennemføre nye lempelser afhængig af konjunkturudviklingen mv.  
 
Figur a Figur b 
Skønnet ændring i den offentlige saldo i  
EU-landene og USA i 2009 og 2010  

Aktiv finanspolitiske lempelser (-) og  
stramninger (+) i EU-landene og USA 
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Anm.:  Figur b: Søjlerne angiver provenuvirkningen af finanspolitik med effekt i 2009 (lyseblå, røde og grønne) 

og for enkelte lande 2010 (grå), som blev opgjort i forbindelse med EU-vurderingerne af landenes stabili-
tets- og konvergensprogrammer primo marts 2009. Pilene angiver, om der planlægges lempelser eller 
stramninger af finanspolitikken i 2010. Udtalelsen om Danmark noterer den på det tidspunkt kendte fi-
nanspolitiske lempelse på ca. 1 pct. af BNP i 2009. Efterfølgende initiativer øger provenuvirkningen til 
ca. 1½ pct. af BNP i 2009 og 1 pct. af BNP i 2010 (før finanslov for 2010 mv.).  

Kilde: EU-kommissionen, OECD, Congressional Budget Office (CBO).  
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Boks 1.3 (fortsat) 
Finanspolitikken i andre lande 

 
Den tredje gruppe lande fører en tilbageholdende eller stram finanspolitik allerede i år i lyset af en 
række væsentlige og akutte udfordringer, herunder større balanceproblemer i form af høj eller ha-
stigt stigende offentlig gæld eller betalingsbalanceunderskud, som har bidraget til, at deres rente-
spænd er steget væsentligt under krisen og fortsat ligger på et højt niveau. Italien og Grækenland 
fører en omtrent neutral finanspolitik i lyset af deres udfordringer med høj gæld og høje rentespænd, 
mens Irland, Ungarn og de baltiske lande strammer finanspolitikken som følge af store ubalancer og 
stigninger i rentespænd mv. Disse lande har generelt høj og stigende ledighed. 
  

 
Udfordringer for finanspolitikken i 2010 
Finanspolitikken for 2010 fastlægges frem mod udgangen af i år, herunder i forbin-
delse med fremlæggelsen af finanslovsforslaget i august, der blandt andet vil afspejle 
resultatet af de kommende forhandlinger om kommuner og regioners økonomi i 
2010.  
 
Tilrettelæggelsen af den økonomiske politik skal ses i sammenhæng med, at konjunk-
turudsigterne er usikre, og ikke mindst at underskuddet kan blive større end forudsat, 
måske op til 5-6 pct. af BNP med den politik, som er vedtaget. Samtidig gælder det 
helt grundlæggende, at det ikke med finanspolitikken er muligt helt at modvirke, at 
den internationale afmatning også slår igennem på produktion og beskæftigelse i 
Danmark.  
 
En finanspolitik, der blev lagt an på at afkoble dansk økonomi fra den internationale 
lavkonjunktur, er ikke mulig og ville indebære store risici. Det ville således hurtigt 
svække troværdighed og tillid til både finans- og fastkurspolitikken, føre til højere 
renter og svækket konkurrenceevne, og dermed på mellemlangt sigt føre til større le-
dighed.  
 
For at sikre, at dansk økonomi klarer sig bedst muligt gennem den internationale 
økonomiske krise, er det især centralt:  
 
• at tilliden til fastkurspolitikken fastholdes, blandt andet ved at sikre et inflations-

niveau på linje med euroområdets. 
• at der ikke bygges op til yderligere, længerevarende forværringer af konkurrence-

evnen, som efterfølgende kan forlænge lavkonjunkturen. 
• at der ikke opbygges uholdbart store underskud og gæld, der øger sårbarheden 

overfor fornyet finansiel uro og risikerer at øge rentespændet.  
• at sikre de bedste vækstbetingelser, når lavkonjunkturen slutter, herunder især 

ved at undgå tiltag, der svækker arbejdsstyrken eller modvirker hensigtsmæssige 
strukturtilpasninger.  

 
Tillid til fastkurspolitikken og hensyn til konkurrenceevnen. Danske virksomheders konkur-
renceposition er svækket siden 2000 som følge af relativt høje lønstigninger, lav pro-
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duktivitetsvækst og styrkelse af den effektive kronekurs, jf. figur 1.9a og 1.9b. Lønstig-
ningerne i Danmark ventes at tage væsentligt af i 2009 og 2010 til ca. 3¼ pct. årligt 
som følge af det stærke omslag i økonomien, og at der i 2010 ventes at være ledig 
kapacitet på arbejdsmarkedet. Lønstigningerne ventes imidlertid også at falde væsent-
ligt i andre lande, hvor ledigheden også stiger og fra et højere niveau end i Danmark. 
De danske lønstigninger ventes dermed fortsat at være højere frem mod udgangen af 
2010 end i de lande, som danske virksomheder konkurrerer med. De danske lønom-
kostninger per arbejdstime i industrien er i forvejen de højeste i industrilandene, næst 
efter Norge. 
 

Figur 1.9a  Figur 1.9b  
Lønstigninger i Danmark og udlandet Udviklingen i lønkonkurrenceevnen siden 

2000 (relative enhedslønomkostninger) 

0

1

2

3

4

5

6

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
0

1

2

3

4

5

6

Danmark (DA-området) Udlandet

Pct. (å/å) Pct. (å/å)

 

 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

00 01 02 03 04 05 06 07 08
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5
Indeks 2000k1=100Indeks 2000k1=100

 
Anm.: Udviklingen i omkostningskonkurrenceevnen i figur 1.9b er målt ved udviklingen i de relative enhedslønom-

kostninger i fremstillingsindustri mellem Danmark og udlandet korrigeret for valutabevægelser. 
Kilde: Ecowin, OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Holdbare offentlige finanser og fortsat lavt rentespænd. Med den svækkelse af de offentlige 
finanser, som der nu er udsigt til, skærpes udfordringen med at understøtte fortsat 
lavt rentespænd til euroområdet. Handlemulighederne i finanspolitikken skal således 
ses i sammenhæng med, at den indenlandske efterspørgsel og boligmarkedet i Dan-
mark er særdeles rentefølsomt. For Danmarks vedkommende ville fx en stigning i 
renten på ½ pct. enhed (herunder via øget rentespænd) isoleret set kunne reducere 
beskæftigelsen med skønsmæssigt 15.000 personer på 2-3 års sigt, hvilket modsvarer 
knap halvdelen af det beskæftigelsesbidrag, som lempelserne af finanspolitikken fra 
2008 til 2010 skønnes at medføre. 
 
Sårbarheden over for fornyet forøgelse af rentespændet vil navnlig være udtalt i et 
scenarie, hvor konjunktursvækkelsen og genopretningen af finansiel stabilitet trækker 
ud, og hvor underskuddet på de offentlige finanser væsentligt overstiger den 3 pct.-
grænse, der er referenceværdien i EU’s konvergenskriterier og Stabilitets- og Vækst-
pagten.  
 
Forudsætningen for at undgå en længerevarende offentlig finanskrise, som en række 
andre lande ser ud til at være på vej ind i, er blandt andet, at eventuelle finanspoliti-
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ske lempelser i den aktuelle situation skal være midlertidige og fulgt op af klare og 
bindende mål for mellemfristet konsolidering.  
 
Ideelt set skal konsolideringen gennemføres i takt med, at konjunkturerne tillader 
det, men den er nødvendig før eller siden, og behovet for stramninger stiger, jo læn-
gere konsolideringen udskydes. Risikoen, hvis underskuddene bliver for store og ren-
tespændet udvides, er blandt andet, at det kan blive nødvendigt at konsolidere finan-
serne, før et opsving har bidt sig rigtigt fast.  
 
Centrale mål i 2015-planen og mellemfristet konsolideringsbehov 
Danmark står som andre lande overfor betydelige langfristede udfordringer, der 
knytter sig til faldende antal i de erhvervsaktive aldersgrupper, flere ældre og – for 
Danmarks vedkommende – udsigt til faldende Nordsøindtægter. Energi- og klima-
målsætningerne vil ligeledes indebære en gradvis reduktion i indtægterne fra energiaf-
gifter over tid.  
 
Udfordringerne i landene kan blive skærpet på grund af finanskrisen, blandt andet 
hvis større offentlig gældsætning i mange lande lægger opadgående pres på renter og 
renteudgifter, eller hvis nødvendige strukturreformer udskydes. I det langsigtede, be-
regningstekniske forløb, som ligger til grund for 2015-planen, er der i forvejen udsigt 
til en længere årrække med underskud på finanserne (strukturelt), jf. figur 1.10a. 
 

Figur 1.10a Figur 1.10b  
Udsigt til længere årrække med underskud 
på strukturel saldo 
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Kilde: Egne skøn og beregninger. 
 
Det er et centralt sigte, at dansk økonomi kommer gennem finanskrisen med sunde 
offentlige finanser og gode strukturer i behold. Det er helt på linje med de centrale 
målsætninger i 2015-planen om at sikre langsigtet finanspolitisk holdbarhed og 
mindst balance på den strukturelle saldo i 2015.  
 
De initiativer, der er indgået aftale om siden finansloven for 2009, og som blandt an-
det er tilrettelagt med henblik på at dæmpe virkningerne af den globale krise, under-
støtter samlet set de to mål. Initiativerne svækker umiddelbart saldoen i 2009 og 2010 
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med henholdsvis ¼ og ¾ pct. af BNP. Svækkelsen af saldoen er midlertidig, og frem 
mod 2015 bidrager initiativerne i kraft af skattereformen til at styrke den offentlige 
saldo, jf. figur 10b. Skattereformen, som er fuldt finansieret, skønnes derudover at 
styrke den finanspolitiske holdbarhed med ca. 5½ mia. kr., som følge af virkninger 
på arbejdsudbud, opsparing mv. 
 
I 2015-planen indgår samtidig et målinterval for den strukturelle offentlige saldo, der 
tilsiger overskud mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP frem mod 2010. Det skønnes, at den 
strukturelle saldo viser et underskud på ¼ pct. af BNP i 2010. Det skyldes primært 
indfasningen af skattereformen, som indebærer, at lempelserne kommer før stram-
ningerne. I lyset af styrken af det internationale tilbageslag planlægges således efter en 
ny profil for udviklingen i den strukturelle saldo, som har givet mulighed for midler-
tidige lempelser for at understøtte efterspørgsel og beskæftigelse på kort sigt.  
 
I 2015-planen er der samlet et krav om strukturreformer, som kan styrke de offentli-
ge finanser med 14 mia. kr. for at sikre finanspolitisk holdbarhed. Som følge af skat-
tereformen er dette krav umiddelbart reduceret til i størrelsesordenen 8-9 mia. kr. el-
ler ½ pct. af BNP. Dertil kommer risikoen for, at den aktuelle krise underliggende 
svækker vækstpotentialet i dansk økonomi, hvilket isoleret set kan forstærke reform-
kravet på længere sigt for at sikre finansiering af udgifter til sundhed, pensioner mv. 
Det er således et centralt hensyn, at ambitionerne i arbejdsmarkedspolitikken fast-
holdes. Det er i den forbindelse særligt vigtigt at undgå initiativer, som mere vedva-
rende svækker beskæftigelsen, jf. boks 1.4. 
 
En ny opdateret 2015-plan, som indarbejder alle nye beslutninger mv., offentliggøres 
senere på året.  
 

Boks 1.4 
Udfordringer i arbejdsmarkedspolitikken 

 
I den aktuelle situation kan det fleksible danske arbejdsmarked vise sig som en styrke, idet kombina-
tionen af aktiv arbejdsmarkedspolitik, relativt strikse rådighedsregler og fleksible regler for afskedi-
gelser og ansættelser sammen med ændringer i ydelsesstrukturen har bidraget til at sikre lav ledig-
hed og høj fleksibilitet i forbindelse med strukturelle ændringer i økonomien.  
 
Der er således stor jobrotation på det danske arbejdsmarked, også når ledigheden stiger. Langt de 
fleste der rammes af ledighed – over 80 pct. – finder således beskæftigelse igen inden for det første 
år. Det gælder også, når konjunkturerne er svage. Langvarige forløb, der reducerer den aktive job-
søgning for denne store gruppe, vil forøge faldet i beskæftigelsen de næste par år, fordi muligheden 
for at besætte de ledige job, der løbende opstår pga. den almindelige jobrotation, dermed mindskes.  
 
Der er mange eksempler på tiltag, som har sigtet på at dæmpe ledigheden i en lavkonjunktur, men 
som reelt ikke har virket efter de oprindelige hensigter. Efterlønnen fra 1979 og de udvidede mulig-
heder for at vælge overgangsydelse i første del af 1990’erne er de mest klare eksempler. I begge til-
fælde har resultatet været en relativt hurtig og stort set tilsvarende reduktion af beskæftigelsen, 
mens ledigheden har været ret upåvirket. Overgangsydelsen – som samlet har kostet i størrelsesor-
denen omkring 50 mia. kr. i de år den eksisterede – er på den baggrund udfaset, mens efterlønsreg-
lerne af flere omgange er reformeret, senest med Velfærdsaftalen fra 2006. 
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Opgaven i stabiliseringspolitikken 
Opgaven i stabiliseringspolitikken er således overordnet at begrænse unødige stignin-
ger i ledigheden på kortere sigt, samtidig med at forringelsen af vækst- og beskæfti-
gelsesmuligheder på mellemfristet sigt begrænses. 
 
Det er endvidere centralt på kortere sigt at undgå unødigt store forringelser af de of-
fentlige finanser, fordi det vil sætte den langsigtede finanspolitiske strategi under 
pres; dvs. mulighederne for at håndtere de demografiske udfordringer uden mærkba-
re forringelser af den offentlige service og de offentlige ydelser. 
 
Robustheden i de offentlige finanser i Danmark er således på meget kort tid afgø-
rende svækket, fordi store overskud er vendt til store underskud, og fordi staten gen-
nem garantier, kapitalindskud mv. er stærkt eksponeret i forhold til udviklingen i den 
finansielle sektor. Hvis konjunkturerne udvikler sig væsentligt dårligere end lagt til 
grund, vil der være risiko for meget betydelige forværringer i de offentlige finanser; 
ikke bare på grund af konjunkturerne i sig selv, men også fordi garantier mv. risikerer 
at blive udløst. 
 
Problemet med en hurtigt voksende gæld kan i den forbindelse blive større end tidli-
gere, fordi demografien nu er vendt, og fordi den store offentlige gældsopbygning 
internationalt kan afstedkomme pres på renten.  
 
Afvejningen mellem hensynet til beskæftigelsen på det kortere sigt og hensynet til 
udviklingen på mellemfristet sigt sker løbende, herunder som i tidligere år i forbin-
delse med fremlæggelsen af finanslovforslaget i august, der blandt andet vil afspejle 
resultatet af de kommende forhandlinger om kommuner og regioners økonomi i 
2010. Der vil således i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2010 skulle gø-
res status over konjunkturudviklingen og behovet for eventuelle yderligere stabilise-
ringspolitiske tiltag. 
 
Opgaven kan være sværere i andre lande end i Danmark, fordi Danmarks udgangs-
punkt har været relativt godt. Det skal imidlertid ses i sammenhæng med, at de politi-
ske målsætninger om at håndtere de kommende års demografiske udfordringer uden 
væsentlige nedadgående tilpasninger af offentlige ydelser har været væsentligt mere 
ambitiøse i Danmark end i mange andre lande. 
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1.3 Den globale krise 
Den globale produktion og efterspørgsel er faldet markant, efter finanskrisen eskale-
rede sidste efterår. Stort set alle OECD lande har oplevet produktionsfald, med en 
styrke og samtidighed som ikke er set før. Nedgangen har også ramt økonomier, der 
ikke har opbygget ubalancer, herunder eksempelvis Tyskland, og er kommet på et 
tidspunkt, hvor væksten i den internationale økonomi i forvejen var væsentligt afta-
gende. Hovedelementerne i det globale chok, som udviklingen gennem det seneste 
halve år er udtryk for, er blandt andet 
 
• Finanskrisen, som eskalerede og fik global karakter efter Lehman Brothers blev 

erklæret konkurs i september. Interbankmarkederne frøs til, risikopræmierne steg 
voldsomt, og pengeinstitutter verden over har strammet kreditvilkårene ganske 
markant. Selv om der er gennemført indgreb i en hidtil uset skala for at genetab-
lere tilliden i og til det finansielle system, er der stadig usikkerhed om sektorens 
robusthed og konsolideringsbehov, og risikopræmierne er i almindelighed fortsat 
et godt stykke over niveauet i de foregående år.  
 

• Finanskrisen blev ledsaget af betydelig valutauro, med kraftige deprecieringer af 
valutaerne i blandt andet Sverige, Norge, Storbritannien og især Island. I Dan-
mark har Nationalbanken forsvaret kronens værdi overfor euroen ved at inter-
venere i valutamarkedet og sætte udlånsrenten op, således at det pengepolitiske 
rentespænd i forhold til ECB nåede op på 1,75 pct.-enheder i oktober – det hø-
jeste niveau siden euroens indførelse. Siden er rentespændet indsnævret til nu 
0,65 pct.-enheder, men det er fortsat væsentligt højere end før krisen, hvor det 
som hovedregel udgjorde ca. 0,25 pct.-enheder. 

 
• Stort set hele verden blev ramt af en bredt funderet tillidskrise i form af en 

markant og parallel nedgang i forbruger- og erhvervstillid. Den store usikkerhed 
har medført udtalt tilbageholdenhed blandt virksomheder og forbrugere, som 
har udsat køb af især varige forbrugsgoder og investeringer, indtil der er større 
sikkerhed omkring fremtidsudsigterne, eller sat investeringsplaner helt i bero. I 
lande, hvor opsparingen har været lav og gældsætningen høj, herunder fx i USA, 
kan behovet for at konsolidere husholdningernes og i et vist omfang virksomhe-
dernes økonomi virke dæmpende på efterspørgslen en rum tid endnu. Øget op-
sparing i husholdningerne understøttes imidlertid af blandt andet skattenedsæt-
telser.  

 
• De markante negative impulser virkede oven i de forhold, som i forvejen trak 

væksten ned i verdensøkonomien. Disse vækstdæmpende forhold omfatter 
blandt andet stramninger af pengepolitikken fra 2005 og frem til udgangen af 
2007 og det hermed forbundne fald i aktie- og boligformuerne, som begyndte 
tilbage i 2007, og som siden blev forstærket af finans- og tillidskrisen. Det under-
liggende fald i boliginvesteringerne mange steder efter den kraftige opgang i åre-
ne frem til 2006/2007 har også presset væksten ned nogen tid. Desuden har den 
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kraftige opgang i energipriserne i foråret 2008 svækket efterspørgslen og dermed 
produktionen med en vis forsinkelse. 

 
Figur 1.11a Figur 1.11b 
Industriproduktion i udvalgte lande Spænd mellem sikrede og usikrede 3 mdr. 
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Figur 1.12a Figur 1.12b  
Pengepolitisk rentespænd Vækst i reale huspriser, udvalgte lande,  

4. kvartal 2008 
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Figur 1.13a Figur 1.13b 
Tillidsindikatorer i industrien Aktieindeks 
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Kilde: Reuters EcoWin, OECD og egne beregninger. 
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Samlet medførte alle disse forhold et markant og globalt efterspørgselsfald og en stor 
nedgang i navnlig industriproduktionen. Verdenshandelen har reageret kraftigt på 
faldet i efterspørgslen og strammere kreditvilkår, og selvom faldet i handlen med va-
rer ser ud til at være stoppet op i februar og marts, er niveauet ca. 17 pct. lavere end i 
august sidste år. Handlen med tjenester har overordnet været mere robust. 

Samlet er BNP faldet i stort set alle OECD lande i andet halvår 2008 – med ca. 2¼ 
pct. i gennemsnit – og svækkelsen ser ud til at fortsætte i første kvartal i år. USA, 
som er krisens center, og hvor der længe har været store underskud på de offentlige 
finanser og meget lav privat opsparing, er produktionen faldet med godt 1½ pct. bå-
de i 4. kvartal sidste år og 1. kvartal i år. Nedgangen i år skyldtes blandt andet, at lag-
rene blev bragt væsentligt ned, hvilket er positivt, fordi det er en betingelse for, at 
udviklingen kan vende. Desuden steg privatforbruget i forhold til kvartalet før.  

De europæiske lande er ramt lige så hårdt som USA både af den finansielle turbu-
lens og realøkonomisk nedgang. Sverige og Tyskland har ikke makroøkonomiske 
ubalancer, men er meget påvirket blandt andet fordi de har stor eksport af konjunk-
turfølsomme varer, herunder biler. Tysklands BNP er faldet med 6 pct. på et halvt år. 
Også i en række asiatiske eksportorienterede lande har krisen haft stor virkning, her-
under især i Japan og Sydkorea. I Kina er væksten gået væsentligt tilbage, men ser ud 
til at vende hurtigere end andre steder. I de baltiske lande er BNP faldet med mellem 
10 og 15 pct. på et halvt år.  

Selv om der nu er tegn på begyndende stabilisering i den globale økonomi vil den 
markante nedgang i produktionen og den finansielle krise få konsekvenser, som kan 
række mange år frem.  

Der vil formentlig ske en yderligere markant stigning i ledigheden til over 10 pct. i 
OECD-området, der ligesom i Danmark i vidt omfang skyldes den produktionsned-
gang, som er sket. Samtidig er en række lande ved at opbygge meget store offentlige 
underskud, på et tidspunkt, hvor udfordringerne med flere ældre skærpes. Det gælder 
blandt andet USA og Storbritannien hvor underskuddet ventes at blive 10-15 pct. af 
BNP i 2010 og hvor den offentlige gæld hurtigt er på vej mod 100 pct. af BNP. I eu-
roområdet kan underskuddet stige til 6 pct. af BNP i gennemsnit, og gælden vil for-
mentlig øges til over 60 pct. af BNP i 2010.  

De meget store ubalancer afspejler, at mange lande (herunder visse store lande) ikke 
fik styrket finanserne i de gode tider. Både USA og Storbritannien havde således un-
derskud over 3 pct. af BNP, selv da den forrige højkonjunktur toppede. Det vil kræ-
ve vidtgående genopretningsprogrammer i mange lande at få nedbragt de offentlige 
underskud og sikre finansiering af det stigende antal ældre de kommende år. 

Den bratte stigning i bruttogælden afspejler både de offentlige underskud men også 
et behov for at finansiere kapitalindskud i bankerne mv. Gælden finansieres ved at 
udstede statsobligationer, og udbuddet af statspapirer stiger derfor markant.  
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1.4 Danmark også hårdt ramt 
Danmark blev også ramt forholdsvist hårdt af den globale krise, både via pres på 
kronen, svækkede eksportmuligheder og nedgang i den indenlandske efterspørgsel. 
Samlet er BNP formentlig faldet med 3-4 pct. i Danmark gennem 4. kvartal 2008 og 
1. kvartal 2009, på linje med lande som fx Storbritannien, Frankrig, Spanien og Sve-
rige. 
  
Industriproduktionen er faldet med ca. 14 pct. det seneste halve år, navnlig som følge 
af et stort fald i efterspørgslen efter danske eksportvarer. Svækkelsen er markant, 
men noget mindre end i lande som Tyskland og Japan, hvor industrieksporten spiller 
en større rolle og har et højere indhold af kapitalgoder. Omvendt har faldet i privat-
forbruget været større end i mange andre lande, hvilket har medvirket til et betydeligt 
fald i den indenlandske efterspørgsel i sidste del af 2008, jf. figur 1.14a. 
  

Figur 1.14a Figur 1.14b 
Vækst i eksport og privatforbrug i andet 
halvår 2008 
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Anm.: Husholdningernes opsparingskvote er beregnet som bruttoopsparing/disponibel bruttoindkomst, hvor brut-

toopsparingen i nationalregnskabet indbefatter opsparing i livsforsikrings- og pensionsinstitutter. 
Kilde: Reuters EcoWin, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Det store fald i privatforbruget afspejler en markant opgang i husholdningernes op-
sparing på 4-5 pct. af bruttoindkomsterne i sidste del af 2008, til knap 10 pct. ved 
indgangen til 2009, jf. figur 1.14b. Dermed er bruttoopsparingen omtrent lige så høj 
som under de to forrige lavkonjunkturer i 1993 og 2003, hvor ledigheden i øvrigt var 
markant større end nu. Stigningen i opsparingen kan blandt andet tilskrives det ret 
store formuefald siden 2007 og vanskeligere lånevilkår, men tilpasningen er sket hur-
tigt denne gang og så kraftigt, at det kan afspejle en overreaktion i lyset af den store 
usikkerhed, der bredte sig i efteråret. Da realindkomsterne stiger kraftigt i år og næste 
år, jf. figur 1.15a, kan forbruget derfor stige ganske meget den kommende tid, hvis til-
liden styrkes. 
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Figur 1.15a Figur 1.15b 
Vækst husholdningernes reale disponible 
indkomster 

Husholdningernes nettoformue i forhold til 
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Anm.: Husholdningernes nettoformue udgøres af boligformue, beholdninger af værdipapirer og bankindskud mv., 

pensionsformue (efter skat) minus husholdningernes gæld, herunder boliggæld. 
Kilde: Reuters EcoWin, Danmarks Statistik, ADAM, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 
Husholdningernes nettoformueposition er fortsat sund, trods faldet i aktiekurser og 
boligpriser de senere år. Samlet er nettoformuen – som både omfatter pensionsakti-
ver, friværdi og realkreditgæld – ca. 3,7 gange husholdningernes indkomster ved ud-
gangen af 2008, jf. figur 1.15b. Det er ca. 17 pct. mindre end i 2006, hvor formue-
indkomstforholdet var historisk højt, men højere end i alle år frem til og med 2004.  
Husholdningernes opsparing inkl. pensionsopsparing har ikke været specielt lav un-
der dette opsving, heller ikke i årene efter de meget høje boligprisstigninger fra 2004 
til 2006. De meget kraftige stigninger i boligpriserne fra 2004 til 2006 er således ikke 
belånt til privatforbrug i specielt stort omfang. Det understøttes også af, at der har 
været overskud på betalingsbalancen under hele opsvinget. 
 
Derimod har den stærke vækst i boligpriserne medført kraftig opgang i boliginveste-
ringerne, herunder i nybyggeriet, således at aktiviteten i byggesektoren kom usædvan-
ligt højt op i perioden frem til 2007. Beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren er ef-
terfølgende faldet, men ligger fortsat (dvs. i første kvartal i år) over gennemsnittet 
siden 1999 og kun ca. 8 pct. under niveauet i slutningen af 2007, hvor byggebeskæf-
tigelsen toppede, og hvor der var meget udtalte kapacitetsproblemer i sektoren. 
 
Den finansielle uro medførte også en ret stor nedadgående korrektion i boligpriserne 
i 4. kvartal 2008, blandt andet med baggrund i forøgelsen af det pengepolitiske rente-
spænd og høje risikopræmier på realkredit i lyset af den finansielle uro. Priserne på 
enfamiliehuse er dermed samlet faldet med ca. 17½ pct. målt i forhold til lønudvik-
lingen siden 2006. Faldet i boligpriserne og i renteniveauet (siden efteråret) har imid-
lertid medført, at den såkaldte boligbyrde (dvs. boligfinansieringsomkostningerne 
ved at købe ny bolig i forhold til de disponible indkomster) nu falder tilbage til sam-
me niveau som i 2002 og 2003 – dvs. før den kraftige stigning i huspriserne satte ind. 
Med en ret pæn fremgang i husholdningernes realindkomster i 2009 og 2010 er der 
således grundlag for at huspriserne kan stabiliseres, navnlig hvis kreditpakken virker 
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efter hensigten, og kreditvilkårene ikke strammes mere end det, man normalt må på-
regne, når konjunkturerne er vigende.  
 
At konjunkturnedgangen i Danmark sker parallelt med eurolandene bidrager til, at 
lempelserne af pengepolitikken er godt timet i forhold til at dæmpe nedgangen på det 
danske boligmarked. Det var fx ikke tilfældet under konjunkturtilbageslaget i slutnin-
gen af 1980’erne, hvor der samtidig blev gennemført en reduktion af skatteværdien af 
rentefradraget og andre stramninger af den økonomiske politik. 
 
 
1.5 Den globale økonomisk-politiske reaktion på krisen  
Verden over har regeringer, centralbanker og internationale institutioner reageret ret 
hurtigt og forholdsvist koordineret på den økonomiske og finansielle krise. Et bredt 
spektrum af økonomisk-politiske tiltag er sat ind for at styrke de finansielle marke-
der, aktivitet og beskæftigelse. Den globale krisehåndtering, som i hovedsagen er be-
sluttet i de enkelte lande, er formentlig den kraftigste økonomisk-politiske stimulans i 
fredstid. Det er grundlæggende de samme udfordringer, mange lande har stået over-
for, og rækkefølgen i indsatsen har været meget parallel. Den samlede håndtering 
omfatter overordnet følgende indsatsområder (de centrale danske initiativer på de 
enkelte områder er gennemgået i boks 1.5):  
 
• Pengepolitikken: centralbankene har sænket de ledende renter til historisk lave 

niveauer tæt på nul – herunder aktuelt 1 pct. i euroområdet, 0,25 pct. i USA, 0,1 
pct. i Japan og 0,5 pct. i Storbritannien – i lyset af kraftigt faldende inflation som 
følge af tilbageslaget og lavere priser på energi mv., som i sig selv styrker de di-
sponible indkomster og aktiviteten. I takt med reduktionen af renterne til tæt på 
nul er nogle centralbanker, særligt i USA og Storbritannien, i stigende grad gået i 
gang med ukonventionelle tiltag, herunder opkøb af statsobligationer og andre 
værdipapirer med sigte på at nedbringe markedsrenterne yderligere.  

 
• Finansielle markeder: regeringer og centralbanker gennemfører omfattende 

redningsaktioner for den finansielle sektor i kraft af især statsgarantier for lån til 
og mellem banker, rekapitaliseringer i form af forskellige former for kapitalind-
skud i kreditinstitutter samt opkøb eller forsikring af dårlige aktiver. Formålet er 
at genetablere tilliden i og til sektoren, samt at styrke mulighederne for konsoli-
dering, uden at kreditpolitikken strammes unødigt. De fleste centralbanker har 
udvidet og lempet låneadgangen og tilført megen likviditet, hvorved deres balan-
cer er vokset kraftigt.  

 
• International assistance til de mest udfordrede økonomier: EU og G20-

landene har truffet beslutninger om styrket finansiering af lån og programmer 
for de hårdest ramte lande og udviklingslande, der blandt andet indebærer en 
tredobling af IMF’s ressourcer til ca. 750 mia USD. Udover de globale initiativer 
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gennemføres der andre tiltag, såsom lån fra de nordiske lande til Island og Let-
land.  

 
• Finansiel regulering: i EU og på globalt plan i IMF/G20 er der igangsat en 

proces rettet mod styrkelse af reglerne for og tilsynet med den finansielle sektor. 
Formålet hermed er at kunne bidrage til at forebygge nye kriser på lidt længere 
sigt, men initiativerne kan – afhængigt af udformningen – også have en effekt, 
herunder på tilliden på kortere sigt. EU-landene arbejder på at modernisere eu-
ropæisk regulering og tilsyn, herunder at gøre banker mere robuste igennem hele 
konjunkturforløbet og sikre mod at regler virker unødigt konjunkturforstærken-
de. Reglerne skal blandt andet medføre en automatisk oparbejdelse af stødpuder 
i gode tider til brug i dårligere tider. Herudover skal alle finansielle institutioner 
eller markeder, der potentielt kan true den finansielle stabilitet, overvåges eller 
reguleres. 

 
• Økonomisk politik mere bredt: i EU og på globalt plan i IMF/G20 er der 

enighed om at fremme handel og undgå protektionisme samt styrke ressourcerne 
til handelsfinansiering, og at fastholde fokus på strukturreformer, der skal styrke 
vækstpotentialet og sikre en varig stigning i beskæftigelsen. Der er også enighed 
om at sikre sund konkurrence og undgå statsstøtte samt at sætte ind over for 
skattely og lande med lempelig finansregulering mv.  

 
• Finanspolitik: den økonomiske aktivitet understøttes via effekterne af dels de 

automatiske stabilisatorer og dels diskretionære finanspolitiske lempelser. EU-
landenes offentlige finanser svækkes med 3-4 pct. af BNP alene i 2009 som følge 
af store stabilisatorer og aktive finanspolitiske lempelser på ca. 1 pct. af BNP, li-
gesom der er en stor finanspolitisk stimulans i USA, Japan, Kina, Rusland, Saudi-
Arabien og mange andre lande verden over. Mange lande med god økonomi er 
klar til yderligere tiltag om nødvendigt, mens mange andre har begrænsede hand-
lemuligheder eller må stramme op, navnlig lande med hastig stigning i gælden og 
pres på renten.  
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Boks 1.5  
Oversigt over danske initiativer 

 
Pengepolitik: fastkurspolitikken mv. 
 
• De pengepolitiske renter. Den finansielle uro medførte, at rentespændet steg til 1,75 pct. Siden 

er rentespændet bragt ned til 0,65 pct., hvilket er noget mere end før krisen, hvor rentespændet 
var cirka 0,25 pct. Den pengepolitiske rente i Danmark har imidlertid aldrig været lavere, hvilket 
blandt andet understøtter boligmarkedet og reducerer pengeinstitutternes finansieringsom-
kostninger. 

 
• Valutareserven er forøget kraftigt, og det er med til at understøtte fastkurspolitikken, ligesom 

finanspolitikken løbende skal tilrettelægges med henblik på at understøtte tilliden til fastkurspo-
litikken, jf. 2015-planen. 

 
• 30-årigt lån. I efteråret udstedte staten statsobligationer med 30-årig løbetid for ca. 90 mia. kr. 

Det 30-årige papir er et godt afdækningsinstrument for pensionsselskabernes pensionsforpligtel-
ser. Det har styrket valutareserven i det omfang, at hidtidige afdækningsinstrumenter har påvir-
ket pensionssektorens valutaposition. 

 
• Den Sociale Pensionsfonds reglement blev ændret i november, således at en større andel af fon-

dens midler kan investeres i andre papirer end statsobligationer, herunder realkreditobligationer. 
Fonden opkøbte i december 2008 korte realkreditobligationer for ca. 27 mia. kr. for at afdække 
den statslige renterisiko vedr. finansiering af almene boliger, men samtidig bidrog købet for-
mentlig til mindre usikkerhed om prisdannelsen på obligationerne ved auktionerne i december. 

 
 
Danske initiativer i forhold til de finansielle markeder 
 
Garantier og kapitalindskud mv. 
 
• Bankpakke I. Lov om finansiel stabilitet (oktober 2008) stiller en statsgaranti for simple kredito-

rer i banker (indskud og lån til andre banker mv.) til 30. september 2010 og opretter et Afviklings-
selskab, der tager hånd om nødlidende pengeinstitutter, så indskydere og øvrige simple kredito-
rer ikke risikerer at lide tab. Pengeinstitutter i Det Private Beredskab betaler en garantiprovision 
på 15 mia. kr. i alt i 2009 og 2010 og skal derudover dække de første tab op til 10 mia. kr. Ved tab 
over 10 mia. kr. dækkes yderligere tab først af den betalte garantiprovision og derefter af Det Pri-
vate Beredskab med indtil 10 mia. kr. Tab over 35 mia. kr. dækkes af staten. Der er efterfølgende 
(kreditpakken) lavet en 3-årig overgangsordning for statsgarantien, hvorved der sikres en gradvis 
udfasning. Samtidig tilbydes ordningen til realkreditinstitutter i forbindelse med deres supple-
rende sikkerhedsstillelse på særligt dækkede obligationer. 

 
• Kreditpakken. Aftalen fra januar i år betyder (udover det ovenfor nævnte), at staten tilbyder pen-

ge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud med det formål at skabe luft i udlånspoli-
tikken til at modvirke en kreditklemme. Der er grundlæggende tale om lån – såkaldt hybridker-
nekapital – der skal forrentes og tilbagebetales. Pengeinstitutterne har under nogle betingelser 
adgang til at konvertere indskuddet til statslig aktiekapital. Der er indtil videre udbetalt 27 mia. 
kr. i kapitalindskud. Renten på de statslige kapitalindskud vil blive fastsat individuelt for hvert 
penge- og realkreditinstitut på baggrund af kriterier, der afspejler risikoen ved at yde lånet. Det 
skønnes, at renten i gennemsnit bliver ca. 10 pct. årligt.  

 
• Pensionsaftale. I oktober 2008 blev der indgået en aftale, som havde til formål at sikre, at forsik-

rings- og pensionsselskaberne ikke blev tvunget til at sælge ud af blandt andet aktier og danske 
realkreditobligationer. Et stort frasalg af lange realkreditobligationer kunne have medført yderli-
gere kursfald på grund af den lave markedslikviditet og ville kunne få alvorlige konsekvenser for 
pensionskassernes soliditet. Rent teknisk indebar aftalen ændringer i den metode, der anvendes 
ved opgørelsen af pensionsselskabernes passiver. 
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Boks 1.5 (fortsat) 
Oversigt over danske initiativer 

 
Likviditetsstøtte 
 
• Nationalbankens likviditetsstøtte. Nationalbanken har navnlig siden sommeren 2008 udvidet 

og lempet pengeinstitutternes adgang til lån/likviditet i Nationalbanken, blandt andet ved at give 
mulighed for at belåne nye, særlige låneobligationer på ugentlig basis. Der er også givet adgang 
til at låne på baggrund af overskydende lovmæssig solvens samt visse værdipapirtyper. I samar-
bejde med ECB og FED har Nationalbanken etableret en gensidig valutaaftale (swap-aftale) for at 
øge euro- og dollar-likviditeten på markederne. Nationalbankens balance er øget ret markant. 

 
• Forbedret likviditet i virksomhederne. I februar i år blev virksomhedernes kredittider for moms, 

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænget. I alt blev betalinger for ca. 65 mia. kr. udskudt. I maj 
er det besluttet også at forlænge kredittiderne resten af året. Det sker ved at indføre en lempelig 
overgang til de normale kredittider, således at de udskudte betalinger først afvikles i løbet af ef-
teråret. 

 
• Eksportlån. Der er stillet 20 mia. kr. til rådighed til finansiering af eksportlån i regi af Eksport Kre-

dit Fonden, og ordningen er blevet udvidet med en forsikringsordning, så den nu er på i alt 30 
mia. kr. 

 
• Andre initiativer med likviditetsvirkning. Adgang til SP-opsparing (og skattelempelser) giver 

husholdningerne adgang til mere likviditet. SP-opsparingen udgør op mod 50 mia. kr. 
 
 
Dansk assistance til de mest udfordrede økonomier 
 
• Lån til Island. Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sve-

rige, Norge og Finland givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i 
form af mellemfristede lån i tillæg til lån fra IMF. De nordiske lån er blandt andet betinget af, at Is-
land specificerer en mellemfristet finanspolitisk konsolideringsplan. Danmarks bidrag ventes at 
udgøre 3,7 mia. kr. 

 
• Lån til Letland. Letland har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering af øko-

nomien. Afledt af IMF-programmet har Danmark, Sverige, Norge og Finland givet koordineret til-
sagn om at ville stille i alt 2,55 mia. USD (ca. 1,9 mia. euro) til rådighed i form af mellemfristede 
lån. Danmarks andel svarer til 3 mia. kr. 

  
• Udvidelse af IMF’s resurser. EU’s stats- og regeringschefer nåede den 20. marts 2009 til enighed 

om, at EU-landene skal bidrage til udvidelsen af IMF’s ressourcer med samlet EUR 75 mia., hvilket 
svarer til 560 mia. kr. Danmarks lånetilsagn er på 14½ mia. kr. 
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Boks 1.5 (fortsat) 
Oversigt over danske initiativer 

 
Finansiel regulering og tilsyn 
 
• Reguleringen af den finansielle sektor. Der arbejdes på at styrke både reglerne for bankerne og 

andre systemiske aktører og tilsynet af de finansielle markeder både på nationalt, europæisk og 
globalt plan. Danmark arbejder på at påvirke de konkrete initiativer forud for vedtagelsen, blandt 
andet offentliggjorde regeringen i november 2009 et ”Dansk indspil om åbenhed og ansvarlighed 
på kapitalmarkederne i EU”. Der skal ske en styrkelse af pengeinstitutternes kapitalgrundlag, og 
ved siden af det europæiske arbejde med at se på kreditinstitutternes regnskabs- og kapitaldæk-
ningsregler skal der derfor ses på, hvilke nationale muligheder, der er for at øge institutternes ka-
pitalpolstring. 

 
• Offentliggørelse af solvensbehov. Danmark har indført regler om, at penge- og realkreditinsti-

tutter fremover skal offentliggøre deres individuelle solvensbehov.  
 
• Styrket tilsyn. Der er med bankpakke I og kreditpakken sket en styrkelse af tilsynet med penge- 

og realkreditinstitutterne. Fremover skal Finanstilsynet gennemgå solvensbehovet i alle kreditin-
stitutter på nær de mindste. Der arbejdes endvidere med at sikre et mere effektivt tilsyn ved at 
sikre tilsynet bedre redskaber og stærkere indgrebsmuligheder. Det gælder blandt andet mulig-
heden for at offentliggøre Finanstilsynets risikooplysninger til penge- og realkreditinstitutterne. 

 
• Ændrede regler for aflønning. Danmark har ændret reglerne for aflønning af medarbejdere i fi-

nansielle institutioner, således at kravene om åbenhed skærpes og der er begrænsninger på de 
variable lønandele for direktører i finansielle virksomheder. 

 
 
Finanspolitikken 
 
• Finansloven for 2009, der blev vedtaget i december 2008, indebærer en lempelig økonomisk poli-

tik, blandt andet i kraft af øgede udgifter til offentligt forbrug og de nedsættelser af beskatnin-
gen, der blev aftalt i Lavere skat på arbejde fra 2007. 

  
• Aftalen om en grøn transportpolitik fra januar, der blandt andet indebar igangsætning og frem-

rykning af investeringer og andre tiltag på trafikområdet for 5 mia. kr. til 2009 og 2010. 
 
• Aftale om udsættelse af kreditfrister for virksomhederne, der indebærer et rentetab for staten på 

2 mia. kr. i 2009. 
 
 
Aftale om Forårspakke 2.0 og opfølgende aftaler 
 
• Skattereform, der sænker skatten på arbejde, øger arbejdsudbud mv. og styrker finansierings-

grundlaget for de offentlige udgifter på sigt. Skattereformen indfases fra 2010, således at lempel-
serne træder i kraft fra starten, mens finansieringen indfases mere gradvist, Skattereformen bi-
drager til at understøtte realindkomsterne, vækst og beskæftigelse også på kort sigt. 

 
• Mulighed for at hæve SP-opsparing fra 1. juni 2009 indtil udgangen af året. 
 
• En renoveringspulje på 1½ mia. kr. til boligforbedringer i helårsbeboelse, herunder energiprojek-

ter.  
 
• Løft i de kommunale anlægsrammer i 2009 på 2 mia. kr. ud over det budgetterede. 
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Appendiks 1.1 
Hovedtræk af det danske konjunkturbillede  

I den sidste del af det kraftige økonomiske opsving i Danmark var den reale BNP-
vækst temmelig svag som følge af høj kapacitetsudnyttelse, mangel på arbejdskraft og 
en negativ produktivitetsudvikling. Den skærpede finanskrise i efteråret førte til et 
stort fald i BNP i sidste del af 2008 i Danmark og de fleste andre lande, navnlig i 4. 
kvartal, hvor BNP herhjemme faldt med 1,9 pct. i forhold til 3. kvartal. I hele 2008 
faldt BNP med 1,1 pct. 
 
Den negative udvikling i produktionen er fortsat i 1. kvartal 2009 bedømt ud fra lø-
bende månedlige indikatorer for blandt andet industriproduktionen. Omvendt er der 
tegn på en begyndende stabilisering af dele af efterspørgslen, navnlig det private for-
brug, ligesom nogle af forventningsindikatorerne – forbrugertillid og serviceerhver-
venes forventninger – er begyndt at pege opad, hvilket også gælder aktiekurserne.  
 
Det er i konjunkturvurderingen lagt til grund, at BNP vil være 2½ pct. mindre i år 
end sidste år. Dermed falder BNP samlet med ca. 3½ pct. i løbet af 2008 og 2009.  

Den negative vækst i år afspejler for godt 70 procents vedkommende, at produktio-
nen faldt så kraftigt gennem 2008, og at produktionsniveauet derfor var meget lavt 
ved årets start. Hertil kommer, at væksten efter alt at dømme har været negativ også i 
1. kvartal i 2009. Det afspejler især et fortsat fald i industriproduktionen i lyset af de 
svage internationale efterspørgselsforhold.  

Væksten i år er dermed nedjusteret markant med 2,3 pct.-enheder siden december. 
Det afspejler de svækkede internationale vækstudsigter, som isoleret set bidrager til 
en nedjustering af aktivitetsvæksten i Danmark på godt 2 pct.-enheder i 2009 og 
yderligere 1¼ pct.-enhed i 2010 i forhold til skønnene i decemberredegørelsen, jf. 
boks A.1. De besluttede lempelser af den økonomiske politik siden december, herun-
der ændrede skøn for navnlig realvæksten i det offentlige forbrug, og et større rente-
fald end antaget i december trækker derimod skønsmæssigt op i BNP-væksten med 
ca. ¾ pct.-enhed i 2009 og yderligere godt 1 pct.-enhed i 2010. Nedjusteringen i 2009 
afspejler dermed også en svagere udvikling i sidste del af 2008 end ventet i december. 

I andet halvår og frem ventes væksten igen at blive positiv navnlig trukket af offent-
lig efterspørgsel og opgang i det private forbrug – mens eksport og industriprodukti-
on antages at blive stabiliseret. I 2010 kan væksten være 1 pct. på årsbasis. Kapaci-
tetsudnyttelsen vil dermed aftage og være forholdsvis lav i 2010 med et negativt out-
putgab på omkring 2 pct. af BNP. Det er et markant skifte siden 2007 og begyndel-
sen af 2008, hvor outputgabet var positivt med 2-3 pct. af BNP.  
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Boks A.1 
Virkninger af ændrede eksterne forudsætninger i konjunkturvurderingen 

 
Ændrede forudsætninger om internationale forhold siden decemberredegørelsen skønnes isoleret set 
at svække BNP-væksten med godt 2 pct.-enheder i 2009 og 1¼ pct.-enhed i 2010, navnlig som følge 
af lavere eksportmarkedsvækst mv., jf. tabel a. Faldende renteniveau – der også er afledt af internati-
onale forhold i kraft af fastkurspolitikken – og besluttede lempelser af den økonomiske politik mv. 
siden decemberredegørelsen, herunder muligheden for at hæve SP-midler, trækker isoleret set op i 
BNP-væksten med tilsammen ca. ¾ pct.-enhed i 2009 og godt 1 pct.-enhed i 2010 i forhold til de-
cembervurderingen.  
 
Virkningen af de økonomisk-politiske lempelser og lavere renter siden decemberredegørelsen på 
BNP-niveauet i 2010 er dermed knap 2 pct. af BNP, mens ændrede eksterne forhold i øvrigt trækker 
ned i niveauet i 2010 med 3¼ pct. 
 
Tabel a 
Beregnede effekter på dansk BNP-vækst af ændrede eksterne forudsætninger siden december 
 
 2009 2010 

Pct.-enheder  
- Eksportmarkedsvækst, søtransport mv.  -1,5 -0,9 
- Landbrugsproduktion -0,5 0,0 
- Valuta -0,1 -0,1 
- Energipris 0,0 -0,1 
Internationale forhold i alt (ekskl. renter) -2,1 -1,2 
   
- Renter  0,2 0,6 
- Økonomisk politik 0,6 0,5 
Renter og økonomisk politik 0,8 1,1 
   
Eksterne forhold i alt -1,3 -0,1 
Anm.:  Effekterne summer ikke nødvendigvis til totalen på grund af afrunding. 
Kilde:  Egne beregninger på ADAM. 
 
Følgende forudsætninger er ændret siden vurderingen i december 2008: 
• Eksportmarkedsvæksten er nedjusteret med 9¼ pct.-enheder i 2009, mens væksten i søtrans-

porten er nedjusteret med 12 pct.-enheder i 2009, hvilket giver et markant negativt bidrag. 
• Den effektive kronekurs er justeret ca. 3½ pct. op, hvilket trækker BNP-væksten en smule ned i 

både 2009 og 2010. 
• Vurderingen af energipriserne i 2009 og 2010 er kun ændret lidt i forhold til december-

vurderingen, hvorfor dette ikke giver anledning til mærkbare ændringer i skønnet for BNP. 
• Generelt er renteniveauet nedjusteret i forhold til december-vurderingen. Nationalbankens ud-

lånsrente er nedjusteret med ca. 1¼ pct.-enheder i 2009 og 1½ pct.-enheder i 2010. Lavere ren-
ter end forudsat i december giver et positivt bidrag til BNP-væksten især i 2010.  

• Isoleret set giver effekten af den mere lempelige økonomiske politik mv. anledning til en effekt 
på 0,6 pct.-enheder i 2009 og 0,5 pct.-enheder i 2010 i forhold til skønnene i december. 

 
Effekt på kontantprisen på enfamiliehuse 
De nedjusterede skøn for renteniveauet og den mere lempelige økonomiske politik giver alt andet 
lige et positivt bidrag til kontantprisen på enfamiliehuse i forhold til vurderingen i december. Skøns-
mæssigt bidrager det faldende renteniveau med en positiv effekt på kontantprisen på 2 pct. i 2009 og 
2½ pct. i 2010. Den lempelige økonomiske politik bidrager til at trække kontantprisen opad med iso-
leret set 1¾ pct. i 2009 og 3¼ pct. i 2010 i forhold til skønnet i december. De øvrige eksterne faktorer 
trækker modsat. Samlet giver ændrede eksterne forudsætninger en effekt på kontantprisen på 2 pct. 
i 2009 og 2½ pct. i 2010, når der sammenlignes med de skøn, der lå til grund for vurderingen i de-
cember 2008. 
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Ledigheden stiger hastigt i øjeblikket som en reaktion på den stærke svækkelse af ef-
terspørgsel og tillid i efteråret. Tilpasningen vil vare nogen tid, og ledigheden ventes 
derfor at stige yderligere frem mod udgangen af 2010, men efterhånden i et væsent-
ligt langsommere tempo. Det er lagt til grund, at ledigheden vil udgøre ca. 5 pct. af 
arbejdsstyrken i 2010, hvilket er knap 1½ pct.-enhed over skønnet for den strukturel-
le ledighed. Stigningen i ledigheden afspejler et ret markant fald i beskæftigelsen fra 
det nuværende høje niveau, som også medfører lavere arbejdsstyrke, blandt andet 
fordi mange unge erfaringsmæssigt søger ind i uddannelsessystemet, når jobmulighe-
derne forringes. I 2010 er beskæftigelsen tilbage på samme niveau som i 2005. Forlø-
bet indebærer en ret stærk vækst i produktiviteten i de næste par år, som indhenter en 
væsentlig del af de senere års produktivitetstab. 
 
De centrale elementer, der er med til at forøge væksten fra andet halvår, er: 

• Finans- og pengepolitikken er meget lempelig, og virkningerne vil komme med 
stigende styrke gennem resten af 2009 og ind i 2010. Samtidig vil råvarepriserne 
være noget lavere i år end i 2008, og inflationen bliver forholdsvis lav. Disse po-
sitive kræfter medfører et markant bidrag til at stabilisere den økonomiske udvik-
ling, jf. boks A.2.  

• Risikopræmierne er på vej ned og kan falde yderligere. Selv om pengeinstitutter-
ne har øget rentemarginalen, blandt andet for at styrke indtjeningen og i lyset af 
renterisici på finansieringssiden, er de reale lånerenter, som virksomhederne står 
overfor, relativt moderate i historisk perspektiv.  

• Lagrene er formentlig bragt væsentligt ned efter den store produktionsnedgang 
henover vinteren. Det indebærer, at en forøgelse af efterspørgslen vil slå mere 
direkte igennem i produktionen fremadrettet.  

• Opsparingen er allerede steget meget ved indgangen til 2009, både i Danmark og 
i andre lande. De danske husholdningers formueposition er samlet set sund, og 
der er udsigt til kraftig realindkomstfremgang i 2009 og 2010, navnlig i kraft af 
skattenedsættelserne, adgang til SP-opsparingen og høje reguleringer af overførs-
lerne. Desuden vokser reallønnen pænt trods en væsentlig nedgang i de nominel-
le lønstigninger. 

• Både globalt og herhjemme har faldet i efterspørgslen været tillidsbaseret, og 
mange forbrugs- og investeringsbeslutninger er udskudt. Når tilliden genopret-
tes, kan efterspørgslen stige relativt hurtigt igen. Men det er usikkert, hvornår 
dette sker.  
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Boks A.2 
Positive kræfter i den aktuelle økonomiske situation i Danmark 

 
Lavere renter og lempelig finanspolitik giver sammen med de store olieprisfald siden 2008 en betyde-
lig efterspørgselsstimulans i dansk økonomi. Disse positive kræfter skønnes på baggrund af modelbe-
regninger at øge BNP-niveauet med ca. 1½ pct. i 2009 og 3½ pct. i 2010 samt styrke beskæftigelsen 
med ca. 25.000 henholdsvis 65-70.000 personer i 2009 og 2010, jf. tabel a. 
 
Tabel a 
Aktivitetsvirkning af positive kræfter 
 

 
Aktivitetsvirkning 

(pct. af BNP) 
Beskæftigelsesvirkning 

(1.000 pers.) 
 2009 2010 2009 2010 
Lempelig pengepolitik mv.1) 0,4 1,6 5 25 
Finanspolitik mv. 1,0 1,7 20 37½ 
Oliepriser 0,2 0,3 2 5 

I alt 1,6 3,6 27 67½ 
 
Anm.: I beregningen af aktivitetseffekterne for renter og oliepriser tages der højde for, at disse effekter også 

påvirker Danmarks samhandelspartnere. Således er det antaget, at der ikke er konkurrenceevneeffekter 
heraf. Effekten på eksportefterspørgslen fra oliepriser, international pengepolitik og andre landes fi-
nanspolitiske pakker er ikke indregnet i skønnene. 

1) Effekterne fra lave renter beregnes som aktivitetsvirkningen af rentefald i forhold til 2008. Dermed 
indregnes både effekten af lave internationale pengemarkedsrenter, danske rentespænd til udlandet og 
ændrede udlånsrenter.  

Kilde: Egne beregninger på ADAM. 
  

 
Samtidigt er der imidlertid stærke negative drivkræfter, der blandt andet udspringer af 
ubalancer, der blev bygget op under den meget stærke højkonjunktur i verdensøko-
nomien frem til 2007, og som blandt andet var drevet af meget lempelig penge- og 
finanspolitik. Disse drivkræfter kan trække ned i aktivitetsudviklingen nogen tid end-
nu: 
 
• Bankerne oplever i stigende grad tab på udlån og mange har behov for konsoli-

dering. Det giver sig udtryk i stigende risikoaversion og strammere kreditvurde-
ringer, måske i større omfang end det normale under et kraftigt konjunkturtilba-
geslag. For Danmarks vedkommende peger de seneste tal fra Nationalbankens 
udlånsundersøgelse også på, at kreditpolitikken er strammet væsentligt overfor 
især erhvervskunder. Der er risiko for negativ vekselvirkning mellem det finan-
sielle system, boligmarkederne og realøkonomien i mange lande. 

• Den igangværende korrektion på boligmarkedet med nedadgående tilpasning i 
byggeaktiviteten vil dæmpe væksten nogen tid endnu i en række lande, selv om 
lavere renter og andre forhold bidrager til at holde hånden under boligprisudvik-
lingen. I USA er nedgangen i byggeriet dog formentlig ved at være slut. 

• Det kraftige fald i efterpørgsel og produktion siden efteråret kan medføre, at 
virksomhederne ønsker at nedbringe deres kapitalapparat. Det medfører en 
svækkelse af investeringerne og dermed industriproduktionen, som kan vare ved 
et stykke ind i 2009.  
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Hvis den svage internationale vækst trækker ud med baggrund i finansiel uro, vigen-
de boligmarkeder og svag tillid, kan det medføre en betydelig yderligere forringelse af 
de offentlige finanser – med et underskud på den offentlige saldo, som for Dan-
marks vedkommende vil kunne komme op på 5-6 pct. af BNP i 2010. I den situation 
vil sårbarheden overfor uro på finans- og valutamarkederne forøges. Et svagere kon-
junkturforløb vil således skærpe hensynet til at sikre troværdighed af finanspolitik-
ken. 
 

Tabel A.1 
Udvalgte nøgletal  

 
  2006 2007 2008 2009 2010  

 Realvækst, pct.       
 Privat forbrug 4,4 2,4 -0,1 -1,3 2,5  
 Offentligt forbrug 2,1 1,3 1,1 1,5 1,01)  
 Offentlige investeringer 16,4 -10,0 5,2 14,2 2,01)  
 Boliginvesteringer 11,2 4,8 -9,8 -8,4 -3,6  
 Erhvervsinvesteringer 14,0 4,3 -1,6 -8,2 1,5  
 Lagerinvesteringer (pct. af BNP) -0,3 -0,3 0,1 -0,2 0,1  
 Eksport af varer og tjenester 9,1 2,2 2,2 -7,3 1,3  
 Import af varer og tjenester 13,9 2,8 3,7 -6,3 2,7  

 Bruttonationalprodukt (BNP) 3,3 1,6 -1,1 -2,5 1,0  
 

Niveau, pct. af BNP      
 

 Offentlig saldo 5,0 4,5 3,6 -1,3 -3,3  
 Betalingsbalancen 2,9 0,7 2,2 1,1 0,8  
 

Niveau, 1.000 personer      
 

 Ledighed (årsgennemsnit) 109 78 52 105 145  
 Beskæftigelse 2781 2857 2881 2808 2739  
 Arbejdsstyrke 2891 2935 2933 2913 2884  
 Stigning, pct.       

 Kontantpris på enfamiliehuse 21,6 4,8 -3,2 -7,0 0,0  
 Forbrugerprisindeks 1,9 1,7 3,4 1,4 2,1  
 Timefortjeneste i privat sektor 3,6 4,1 4,6 3,2 3,2  
  

1)  Beregningsteknisk fastlagt på baggrund af forudsætninger i 2015-planen mv. 
Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger. 
 

 

 
Nærmere om prognosen - vækstudsigterne  
Samlet forudsættes BNP at falde med 2½ pct. i 2009, hvorefter fornyet efterspørgsel 
medfører en fremgang på 1 pct. i 2010. Med en sådan udvikling kan BNP falde med 
2½ pct. i 2009 og derefter vokse med 1 pct. i 2010, jf. figur A.1a. Det skønnes, at 
outputgabet er blevet lukket hen over det sene efterår, jf. figur A.1b, og outputgabet 
ventes at være negativt i 2009 og 2010. 
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Figur A.1a Figur A.1b 
Real BNP-vækst Outputgab og kapacitetsudnyttelse i  

industrien 
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Ledigheden ventes at ville vokse med aftagende styrke frem mod udgangen af 2010, 
navnlig påvirket af det store produktionsfald siden efteråret. Produktiviteten ventes 
at stige kraftigt med i alt 5-6 pct. over 2009 og 2010, hvor der er en betydelig mulig-
hed for genopretning efter det sidste par års svage produktivitetsudvikling. Faldet i 
beskæftigelsen frem til slutningen af 2010 skønnes samtidig at medføre en konjunk-
turbetinget reduktion i arbejdsstyrken, blandt andet fordi de unge erfaringsmæssigt 
søger ind i uddannelsessystemet, når jobmulighederne svækkes. Ledighedsgabet 
skønnes at blive lukket omkring midten af 2009, jf. figur A.2a. 
 

Figur A.2a Figur A.2b 
Ledighedsgab Det private forbrug (realvækst) 
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Den indenlandske efterspørgsel 
Som følge af skattenedsættelserne og muligheden for frigivelse af SP-indeståender 
ventes der en kraftig stigning i husholdningernes reale disponible indkomst1. Således 
skønnes indkomsterne i 2009 og 2010 at vokse tilsammen 6½ pct.  
 
I 2009 skønnes indkomstfremgangen at blive godt 4½ pct. (inkl. den skønnede ud-
nyttelse af muligheden af frigivelse af SP-indeståender) eller lidt mere end i 2004, 
hvor indkomststigningen også var betydelig som følge af blandt andet Forårspakken. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Den korrigerede indkomst for husholdningerne, jf. afsnit 3.1. 
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I 2010 skønnes en yderligere fremgang på 2 pct. Hvis der ses bort fra virkningen af 
SP-midlerne i 2009 skønnes indkomststigningen i 2010 at blive 4 pct. som følge af 
navnlig den betydelige skattenedsættelse i kraft af Forårspakke 2.0. 
 
I begge år bidrager reallønsfremgang per beskæftiget til indkomststigningen, mens 
faldet i beskæftigelse og arbejdsstyrke trækker den modsatte vej. 
 
Den markante fremgang i husholdningernes indkomster ventes at bidrage til, at der i 
foråret sker en vending af udviklingen i det private forbrug i retning af fornyet vækst ef-
ter det store fald i navnlig 4. kvartal 2008. Der forudsættes en ret kraftig opgang i 
forbruget i andet halvår 2009 som følge af frigivelsen af SP-indeståender. Derefter 
ventes en fortsat, men mere moderat vækst i forbruget gennem 2010. 
 
Det private forbrug skønnes dermed på helårsbasis at falde med 1¼ pct. i 2009 som 
følge af den store nedgang i sidste del af 2008, der bidrog til, at forbruget på årsbasis 
faldt med ¼ pct. I 2010 skønnes en forbrugsvækst på 2½ pct., jf. figur A.2b.    
 
Disse forbrugsskøn indebærer, at opsparingskvoten på helårsbasis forøges i 2009 og 
derefter er ret uændret i 2010. Tilpasningen af opsparingskvoten er helt overvejende 
sket i 4. kvartal 2008. Det bidrager til højere opsparingskvote, at forbrugertilliden er 
ret lav, om end der er sket en stigning i forbrugertilliden på det seneste. Desuden har 
faldet i formuerne og måske også kreditbegrænsninger trukket opsparingskvoten op i 
efteråret.  
 
Familierne er dog fortsat ret velkonsoliderede som gennemsnit. Det aktuelle niveau 
for formuerne svarer til niveauet i sidste del af 2004, set i forhold til husholdninger-
nes disponible indkomst, jf. kapitel 1, og den gennemsnitlige ”direkte ejede” netto-
formue pr. familie (opgjort som formue i ejerboliger plus finansiel nettoformue 
ekskl. pensionsformue) udgør ca. 750.000 kr. 
 
Prisen på enfamiliehuse skønnes at falde med 7 pct. i 2009 efter et anslået fald på 3¼ 
pct. i 2008. I løbet af 2009 ventes prisfaldet at høre op som følge af den lave rente på 
blandt andet etårige flexlån og den kraftige indkomstfremgang, jf. figur A.3a. Igennem 
2010 ventes en svag prisopgang således, at ejerboligprisen for 2010 som helhed vil 
være uændret i forhold til 2009 svarende til et fortsat, men beskedent realt fald.  
 
Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner begyndte at vokse i begyndelsen af 2007, 
fra et historisk lavt niveau. I den forløbne del af 2009 har antallet imidlertid været ret 
konstant, formentlig påvirket af den lave rente og pæn realindkomstfremgang, og ni-
veauet for tvangsauktionerne er stadig særdeles lavt historisk set.  
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Figur A.3a  Figur A.3b  
Prisen på enfamiliehuse  Boliginvesteringer og samlede bygge- og 

anlægsinvesteringer  
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Boliginvesteringerne nåede i 2007 op på et historisk højt niveau på 7 pct. af BNP, jf. figur 
A.3b. Siden er boliginvesteringerne faldet, men de ligger stadigt på et ret højt niveau. 
I 2009 skønnes en reduktion på 8½ pct. nogenlunde som i 2008. Faldet dæmpes med 
skønsmæssigt op mod 1½ pct.-enhed som følge af renoveringpuljen, jf. figur A.4a. I 
2010 skønnes nedgangen at tage af til 3½ pct. i takt med den forudsete stabilisering 
af ejerboligmarkedet.  
 
De faste erhvervsinvesteringer faldt kraftigt i 4. kvartal 2008. De forringede internationale 
afsætningsmuligheder og faldet i produktionen skønnes at føre til en reduktion af er-
hvervsinvesteringerne på godt 8 pct. i 2009 efter et fald på 1½ pct. i 2008, jf. figur 
A.4b. Strammere kreditpolitik hos bankerne kan bidrage til faldet. 
 
I 2010 skønnes en lille vækst i erhvervsinvesteringerne på 1½ pct. i takt med om-
svinget i produktionsudviklingen og den forudsatte forbedring af den internationale 
konjunktur. Lav rente vil understøtte erhvervsinvesteringerne. Skønnene indebærer 
et fortsat fald i erhvervenes investeringskvote frem til slutningen af 2009, hvorefter 
investeringskvoten vil være ret uændret.  
 

Figur A.4a  Figur A.4b 
Boliginvesteringer (realvækst) Faste erhvervsinvesteringer (realvækst) 

-15
-10

-5
0
5

10
15
20

02 03 04 05 06 07 08 09 10
-15
-10
-5
0
5
10
15
20

Dec. 08 Maj 09

Pct.  Pct. 

 

 

-10

-5

0

5

10

15

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

-10

-5

0

5

10

15

Dec 08 Maj 09

Pct.  Pct. 

 

 



Appendiks 1.1 Hovedtræk af det danske konjunkturbillede 

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 45

Tabel A.2 
Udvalgte nøgletal sammenholdt med decembervurderingen 

 
  2009 2010 

  Dec. Maj Dec. Maj 

 Realvækst (i 2000-priser), pct.     
 BNP -0,2 -2,5 0,7 1,0 
 Privat forbrug1) 0,7 -1,3 1,1 2,5 
 Offentligt forbrug1) 1,2 1,5 1,0 1,0 
 Eksportmarkedsvækst -0,3 -9,4 3,1 1,6 
   

Pct. af BNP     
 Offentligt overskud 0,0 -1,3 -1,2 -3,3 
 Betalingsbalanceoverskud 1,8 1,1 1,1 0,8 
  

1.000 personer     
 Stigning i samlet beskæftigelse -37 -74 -49 -68 
 Ledighed, niveau 50 105 99 145 
  

Stigning, pct.     
 Kontantpris på enfamiliehuse -4,5 -7,0 0,0 0,0 
 Forbrugerprisindeks 1,6 1,4 2,2 2,1 
 Timefortjeneste, privat sektor 4,3 3,2 4,0 3,2 
  

Eksterne forhold  
 

 
 

 Rente, 1-årigt flekslån, pct. 3,5 2,8 3,6 2,7 
 Do., 10-årig statsobligation 4,2 3,7 4,4 4,1 
 Oliepris, USD pr. td. 55,0 53,2 55,0 63,8 
 Dollarkurs, kr. pr. USD 5,8 5,6 5,8 5,6 
 Oliepris, kr. pr. td. 319,3 299,5 319,3 357,3 

  
Anm.: I tabel A.5 sidst i appendiks er vist en mere detaljeret sammenligning med decemberredegørelsen. 
1) Realvæksten i det offentlige forbrug er udtryk for væksten i ressourceforbruget og ikke fremgangen i 

servicen og kan derfor ikke sammenlignes med realvæksten i det private forbrug. 
 

 
Det offentlige forbrug skønnes at vokse realt med 1,5 pct. i 2009 på grundlag af de of-
fentlige budgetter, jf. tabel A.2. Skønnet for realvæksten er 0,3 pct.-enheder højere 
end i decemberredegørelsen, hvilket især skyldes en nedjustering af skønnet for de 
offentlige pris- og lønstigninger, mens skønnet over forbrugsvæksten i løbende priser 
er stort set uændret. I 2010 forudsættes realvæksten i det offentlige forbrug at blive 1 
pct. i overensstemmelse med 2015-planen. 
 
De offentlige investeringer skønnes at vokse realt med godt 14 pct. i 2009 afledt af trafik-
aftalen og løftet af de kommunale anlægsinvesteringer i Forårspakke 2.0. I 2010 for-
udsættes en yderligere stigning i de offentlige investeringer på 2 pct.  
 
Tilsammen indebærer de anførte skøn (inkl. lagerændringer), at den indenlandske efter-
spørgsel vil vise et fald i 2009 på 1¾ pct. efter et fald i 2008 på ½ pct., mens der i 2010 
ventes en vækst af samme størrelse som faldet i 2009, jf. tabel A.3. 
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Tabel A.3 
Efterspørgsel, import og produktion  

 
  2008 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

  Mia. kr. Realvækst, pct.  
 Privat forbrug1) 851,5 3,8 4,4 2,4 -0,1 -1,3 2,5  
 Offentligt forbrug1) 461,2 1,3 2,1 1,3 1,1 1,5 1,0  
 Offentlige investeringer 31,1 0,8 16,4 -10,0 5,2 14,2 2,0  
 Boliginvesteringer 107,8 17,3 11,2 4,8 -9,8 -8,4 -3,6  
 Erhvervsinvesteringer 237,4 -0,1 14,0 4,3 -1,6 -8,2 1,5  
 Lagerinvest. (pct. af BNP) 13,1 0,2 -0,3 -0,3 0,1 -0,2 0,1  

 Indenlandsk efterspørgsel 1702,1 3,4 5,3 1,9 -0,5 -1,8 1,7  
 Eksport 950,8 8,0 9,1 2,2 2,2 -7,3 1,3  
 - heraf industrieksport2) 375,8 7,9 6,3 2,0 2,5 -12,3 1,3  

 Samlet efterspørgsel 2652,9 5,0 6,6 2,0 0,5 -3,8 1,6  
 Import 913,2 11,1 13,9 2,8 3,7 -6,3 2,7  
 - heraf vareimport 600,9 9,3 11,9 2,2 1,2 -7,4 3,2  

 Bruttonationalprodukt (BNP) 1739,7 2,4 3,3 1,6 -1,1 -2,5 1,0  
 Bruttoværditilvækst (BVT) 1478,5 1,5 3,0 1,7 -0,8 -2,5 0,9  
 - heraf i private byerhverv 936,2 2,5 4,7 2,5 -1,9 -3,5 0,8  
 BNP pr. indbygger (1.000 kr.) 317,3 2,2 3,0 1,2 -1,5 -2,7 0,8  

  
1) Realvæksten i det offentlige forbrug er udtryk for væksten i ressourceforbruget og ikke fremgangen i 

servicen og kan derfor ikke sammenlignes med realvæksten i det private forbrug. 
2) Ekskl. skibe og fly mv. 
    

  

 
Udenrigshandel og betalingsbalance 
Som følge af den finansielle krise ventes den globale vækst at falde til -1½ pct. i 2009 
efter en vækst på 3 pct. i 2008. I 2010, hvor der regnes med en forbedring af kon-
junktursituationen blandt andet i kraft af de betydelige økonomisk-politiske lempel-
ser, skønnes en moderat global vækst på knap 2 pct. I 2007 var den globale vækst 5 
pct. 
 
Det er især i en række europæiske lande samt USA og Japan, at BNP ventes at falde 
forholdsvis stærkt i 2009. Markedsvæksten for danske industrivarer vil på den bag-
grund blive -9½ pct. i 2009 mod 3½ pct. i 2008 og 7¾ pct. i 2007. I 2010 skønnes en 
meget moderat markedsvækst på 1½ pct., jf. tabel A.4. 
 
Lønkonkurrenceevnen ventes at blive fortsat forringet i 2009 og 2010. Lavere lønstig-
ningstakt i Danmark opvejes af, at lønstigningstakten i udlandet også går ned, hvortil 
kommer forøgelse af den effektive kronekurs i 2009 som følge af kursfald på svenske 
og norske kroner samt britiske pund. 
 
Der skønnes på denne baggrund et stort realt fald i industrieksporten på godt 12 pct. 
i 2009. I 2010 ventes den begyndende forbedring af den internationale konjunktur at 
bidrage til en vækst i industrieksporten på lidt over 1 pct. Skønnene indebærer et 
mindre tab af markedsandele i alle tre år efter ret store tab af markedsandele i 2006 
og navnlig 2007.  
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Tabel A.4 
Nøgletal 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Stigning, pct.  
 Realt BNP 2,4 3,3 1,6 -1,1 -2,5 1,0  
 Handelsvægtet BNP i udlandet 2,2 3,1 2,8 1,3 -3,5 0,6  
 Eksportmarkedsvækst (industrivarer) 5,9 8,9 7,7 3,5 -9,4 1,6  
 Lønkonkurrenceevnen i samme valuta -1,3 -1,1 -3,1 -4,0 -3,1 -1,8  
 Industrieksport i faste priser1) 7,9 6,3 2,0 2,5 -12,3 1,3  
 Timeløn (DA’s StrukturStatistik) 3,6 3,6 4,1 4,6 3,2 3,2  
 Forbrugerprisindeks 1,8 1,9 1,7 3,4 1,4 2,1  
 Kontantpris på enfamiliehuse 17,4 21,6 4,8 -3,2 -7,0 0,0  
 Eksportpriser, varer 5,0 3,7 1,8 7,0 -2,3 1,2  
 Importpriser, varer 3,6 3,1 2,9 6,3 -3,2 0,7  
 Bytteforhold, varer 1,4 0,6 -1,1 0,6 0,9 0,5  
 Timeproduktivitet i private byerhverv 1,3 1,9 -2,3 -3,7 1,4 5,4  
 Real disp. indkomst, husholdninger2) 1,5 3,7 0,2 1,3 4  2,3  

  

Arbejdsmarked 
       

 Arbejdsstyrke (1.000 personer) 2.868 2.891 2.935 2.933 2.913 2.884  
 Beskæftigelse (1.000 personer) 2.727 2.781 2.857 2.881 2.808 2.739  
 - heraf i privat sektor 1.902 1.956 2.035 2.067 1.983 1.910  
 - heraf i offentlig forvaltning og service 825 826 822 814 824 829  
 Beskæftigelse (ændring, pct.) 1,1 2,0 2,7 0,8 -2,6 -2,4  
 Ledighed (1.000 personer) 141,2 109,3 78,2 51,8 105,1 145,0  
 Sygedagpengemodtagere3) (do.) 72,6 73,4 84,3 85,8 89,8 89,8  
 Efterlønsmodtagere 60-64 år (do.) 125 126 127 128 129 130  
 Ledige i pct. af arbejdsstyrken 4,9 3,8 2,7 1,8 3,6 5,0  
 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. 4,8 3,9 3,7 2,5 5,0 7,0  

  

Obligationsrenter, valutakurs       
 

 10-årig statsobligation (pct. p.a.) 3,4 3,8 4,3 4,3 3,7 4,1  
 30-årig realkreditobligation (do.) 4,4 5,1 5,4 6,1 5,5 5,6  
 Effektiv kronekurs (1980=100) 102,3 102,0 103,2 105,9 107,7 107,8  

  

Betalingsbalance og udlandsgæld       
 

 Vare- og tjenestebalancen, mia. kr. 75,8 49,5 36,2 37,6 35,7 30,3  
 Betalingsbalancen (do.) 67,1 47,0 12,0 38,7 19,9 14,9  
 Do. i pct. af BNP 4,3 2,9 0,7 2,2 1,1 0,8  
 Nettofordring på udlandet, mia. kr. 51,2 -26,9 -111,6 -152,6 -145,2 -130,7  
 Do. i pct. af BNP 3,3 -1,7 -6,6 -9,1 -8,3 -7,2  

  

Offentlige finanser       
 

 Offentlig saldo, mia. kr. 77,1 81,5 75,1 63,2 -22,5 -60,1  
 Do. i pct. af BNP 5,0 5,0 4,5 3,6 -1,3 -3,3  
 Off. bruttogæld (ØMU gæld), mia. kr. 572,8 509,5 453,1 580,0 631,7 703,0  
 Do. i pct. af BNP 37,1 31,3 26,8 33,3 36,1 38,8  
 Skattetryk, pct. af BNP 51,0 49,8 48,8 48,5 46,6 45,9  
 Udgiftstryk (do.) 51,9 50,7 50,0 50,8 53,4 54,8  

  

1) Ekskl. skibe og fly mv. 
2)  Den korrigerede indkomst, jf. tabel 3.1. 
3) Ud over arbejdsgiverperioden, jf. bilagstabel B.7. 
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Figur A.5a  Figur A.5b  
Eksporten af varer og tjenester (realvækst) Importen af varer og tjenester (realvækst) 
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Der ventes også realt fald i 2009 i eksporten af energi, tjenester og landbrugsvarer – 
om end i mindre grad end for industrieksporten, navnlig for så vidt angår landbrugs-
varer. For tjenesterne skønnes et realt fald i eksporten på 4½ pct. i 2009 afløst af en 
stigning på 1½ pct. i 2010. Dermed skønnes den samlede eksport af varer og tjenester 
at falde med 7¼ pct. i 2009 efter en vækst på 2¼ pct. i 2008. I 2010 ventes en forny-
et, beskeden fremgang på 1¼ pct., jf. figur A.5a   
 
Sammenholdt med skønnene over den indenlandske efterspørgsel indebærer de an-
givne eksportskøn, at den samlede efterspørgsel vil falde med 3¾ pct. i 2009 og vokse 
med 1½ pct. i 2010 mod en vækst på ½ pct. i 2008.  
 
Det betydelige fald i den samlede efterspørgsel i 2009 skønnes at føre til et stort realt 
fald i importen af varer og tjenester på 6¼ pct., mens der i 2010 ventes en moderat 
importstigning på 2¾ pct., jf. figur A.5b. Det følger efter en meget kraftig mængde-
mæssig stigning på i alt 40 pct. under opsvinget fra 2003 til 2007. 
 
Bytteforholdet (for varer og tjenester) ventes at blive forbedret yderligere i 2009 og 
2010 efter en forbedring i 2008 på 1¼ pct. blandt andet som følge af valutakursud-
viklingen. Dermed ventes en forringelse af overskuddet på vare- og tjenestebalancen fra 
et overskud på 37½ mia. kr. i 2008 til et overskud på 35¾ mia. kr. i 2009 og godt 30 
mia. kr. eller 1¾ pct. af BNP i 2010.  
 
De samlede nettooverførsler mv. til udlandet skønnes at forøges med 10 mia. kr. i 2009 
navnlig som følge af et fald i nettoformueindkomsten fra udlandet, som forudsættes 
at blive væsentlig lavere end den foreløbige opgørelse for 2008. Der forestår efter alt 
at dømme en nedrevision af 2008-opgørelsen. I 2010 ventes nettooverførslerne mv. 
at være ret uændrede.  
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Figur A.6a  Figur A.6b  
Betalingsbalancen Danmarks nettoaktiver over for udlandet 
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Dermed skønnes overskuddet på betalingsbalancens samlede løbende poster at falde fra 
38¾ mia. kr. i 2008 til 20 mia. kr. i 2009 og 15 mia. kr. i 2010, svarende til ¾ pct. af 
BNP, jf. figur A.6a. Svækkelsen af betalingsbalancen skal – udover den forventede 
nedrevision i 2008 – blandt andet ses i lyset af den ændrede sammensætning af efter-
spørgslen med stort fald i eksporten i 2009 som følge af finanskrisen og relativt svag 
vækst i eksporten i 2010 i forhold til væksten i den indenlandske efterspørgsel til 
navnlig privat forbrug, som stimuleres af de omfattende ekspansive tiltag.  
 
Som følge af det fortsatte, men moderate overskud på betalingsbalancen skønnes ud-
landsgælden (netto) at falde fra 9 pct. af BNP ved udgangen af 2008 til 7¼ pct. af 
BNP i slutningen af 2010, svarende til 130 mia. kr., jf. figur A.6b. Skønnene er med 
forbehold for værdireguleringer. Usikkerheden om nettoformueindkomsten fra ud-
landet kan føre til en mere ugunstig udvikling i udlandsgælden. 
 
Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 
Den private beskæftigelse (ekskl. orlov) lå endnu i 4. kvartal 2008 lidt højere end i 4. 
kvartal 2007, om end der var et fald på 8.000 personer i forhold til 3. kvartal. Det hø-
je beskæftigelsesniveau i forhold til faldet i produktionen har været udtryk for et fald 
i produktiviteten, som er bredt fordelt på erhverv. Nedgangen i produktiviteten gen-
nem det seneste par år har været noget mindre i industrien end i de øvrige private 
byerhverv. Tilbagevenden til en mere normal produktivitet sammen med faldet i 
produktionen i 2009 ventes at føre til et betydeligt fald i den private beskæftigelse på 
84.000 personer eller 4 pct. I 2010 skønnes faldet i den private beskæftigelse at blive 
73.000 personer.  
 
Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service skønnes at stige med 10.000 perso-
ner i 20092 og med 5.000 personer i 2010. Hermed skønnes den samlede beskæftigelse 
at falde med 74.000 personer i 2009 og 68.000 personer i 2010, jf. figur A.7a. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Den relativt store stigning i den offentlige beskæftigelse i 2009 skal ses på baggrund af, at strejkerne i det offentlige i 
2. kvartal 2008 påvirker nationalregnskabets opgørelse af beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service – og der-
med den samlede beskæftigelse – nedad med godt 5.000 personer for 2008 som helhed. 
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Figur A.7a Figur A.7b 
Beskæftigelsen (årlig ændring) Ledigheden 
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Efter i 2009 at have ligget tæt på det strukturelle niveau, vil beskæftigelsen dermed i 
2010 ligge ca. 2 pct. lavere end det strukturelle niveau. 
 
Arbejdsstyrken skønnes at falde med 20.000 personer i 2009 og 28.000 personer i 
2010. Det svarer til en tredjedel af faldet i beskæftigelsen de to år. Det skyldes blandt 
andet ændringen i aldersfordelingen i de mest erhvervsaktive aldersklasser over mod 
flere ældre. Hertil kommer en konjunkturbetinget nedgang i arbejdsstyrken, der 
blandt andet afspejler et reduceret beskæftigelsesbidrag fra udenlandske arbejdstagere 
og pendling samt øget søgning mod uddannelser blandt de unge. 
 
Skønnene for udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke i 2009 og 2010 indebærer 
en fortsat stigning i ledigheden frem til udgangen af 2010. Årsgennemsnittet for le-
digheden skønnes at blive 105.000 personer i 2009 og 145.000 personer i 2010 (5 pct. 
af arbejdsstyrken), jf. figur A.7b. Den ventede stigning i ledigheden indebærer, at den 
når op på det skønnede strukturelle niveau omkring midten af 2009. 
 
Løn og priser 
I 2009 og 2010 ventes lønstigningstakten som følge af det aftagende pres på ar-
bejdsmarkedet at reduceres til 3¼ pct. mod en lønstigning på godt 4½ pct. i 2008, jf. 
figur A.8a 3. Det er foreneligt med et skøn for strukturledigheden i 2009 og 2010 på 
3½ - 3¾ pct. af arbejdsstyrken. 
 
Lønstigningen ventes fortsat at være højere end i udlandet, hvilket i 2009 forstærkes 
af den stigende effektive kronekurs, således at lønkonkurrenceevnen fortsat forvær-
res i 2009 og 2010. 
 
På det offentlige område skønnes lønstigningen på grundlag af profilen i overenskom-
sterne at blive 5 pct. i 2009 (ekskl. reststigning, jf. afsnit 4.3), mens der for 2010 regnes 
med en offentlig lønstigning på 2¾ pct. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 I henhold til DA’s årlige StrukturStatistik, jf. afsnit 4.3. 
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Figur A.8a Figur A.8b 
Lønstigning (timeløn, DA’s StrukturStat.) Forbrugerprisstigning 
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Stigningen i forbrugerpriserne skønnes i 2009 at falde til 1,4 pct. mod 3,4 pct. i 2008 
blandt andet som følge af lavere priser på olie og anden energi og stærkt aftagende 
fødevareprisstigninger siden eftersommeren 2008, delvis som resultat af finanskrisen. 
I 2010 skønnes inflationen at blive 2,1 pct. blandt andet som følge af højere afgifter i 
medfør af skattereformen og en moderat opgang i olieprisen, jf. figur A.8b. Siden juni 
2008 har den danske inflation været højere end eurolandenes. 
 
Kerneinflationen (dvs. forbrugerprisstigningen ekskl. energi og uforarbejdede føde-
varer) ventes reduceret fra 2¼ pct. i 2009 til 1¾ pct. i 2010 som udtryk for det min-
dre inflationspres. 
 
Den ventede udvikling i løn og priser indebærer, at der vil ske en forøgelse af realløn-
nen (inkl. pensionsbidrag) i den private sektor på 1¾ pct. i 2009 og 1 pct. i 2010 efter 
en stigning på 1¼ pct. i 2008. For en offentlig ansat ventes reallønsstigningen at blive 
noget højere end på det private arbejdsmarked – navnlig i 2009 som følge af profilen 
i de offentlige overenskomster.  
 
Også modtagere af overførselsindkomst vil opnå god indkomstfremgang i 2009 og 
navnlig 2010. Satsreguleringsprocenten er i 2009 3,1 pct. og skønnes i 2010 til 4,2 
pct., hvilket vil være en historisk høj satsregulering. Som anført skønnes forbruger-
prisstigningen i de to år til henholdsvis 1,4 og 2,1 pct. 
 
Hertil kommer, at den supplerende pensionsydelse sættes op fra 7.800 kr. i 2008 til 
10.300 kr. i 2009, og at Forårspakke 2.0 indeholder en forhøjelse af pensionstillægget 
på 2.000 kr. i 2010. Overførselsmodtagere vil også nyde godt af forhøjelsen af per-
sonfradraget i 2009 og den grønne check i 2010. Grupper af overførselsmodtagere 
vil kunne øge forbrugsmulighederne i kraft af frigivelsen af SP-indeståender i anden 
halvdel af 2009.  
 
 
 



 Appendiks 1.1 Hovedtræk af det danske konjunkturbillede 

52 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 

Tabel A.5 
Sammenligning med vurderingen i december af skønnene for 2009 og 2010 på udvalgte  
områder  

 
  2009 2010  

  Dec. Maj Dec. Maj  
 Realvækst, pct.     
 Privat forbrug1) 0,7 -1,3 1,1 2,5  
 Samlet offentlig efterspørgsel 1,2 2,4 1,2 1,1  
 - heraf offentligt forbrug1) 1,2 1,5 1,0 1,0  
 - heraf offentlige investeringer 1,2 14,2 3,8 2,0  
 Boligbyggeri -6,0 -8,4 -5,0 -3,6  
 Faste erhvervsinvesteringer -4,2 -8,2 -2,1 1,5  
 I alt endelig indenlandsk efterspørgsel -0,2 -1,7 0,3 1,6  
 Lagerændringer (pct. af BNP) -0,2 -0,3 -0,1 0,2  
 I alt indenlandsk efterspørgsel -0,2 -1,8 0,3 1,7  
 Eksport -0,1 -7,3 2,3 1,3  
 - heraf industrieksport2) -1,2 -12,0 2,0 1,3  
 Samlet efterspørgsel -0,2 -3,8 1,0 1,6  
 Import -0,1 -6,3 1,5 2,7  
 - heraf vareimport3) -0,6 -8,3 1,3 3,5  
 BNP -0,2 -2,5 0,7 1,0  
 Bruttoværditilvækst -0,2 -2,5 0,8 0,9  
 - heraf i private byerhverv4) -0,6 -3,5 0,7 0,8  

  
1) Realvæksten i det offentlige forbrug er udtryk for væksten i resurseforbruget og ikke fremgangen i ser-

vicen og kan derfor ikke sammenlignes med realvæksten i det private forbrug. 
2) Ekskl. skibe og fly mv. 
3) Ekskl. skibe og fly samt energi. 
4) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 
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Tabel A.5 (fortsat)  
Sammenligning med vurderingen i december af skønnene for 2009 og 2010 på udvalgte  
områder  

 
  2009 2010  

  Dec. Maj Dec. Maj  
 Ændring i 1.000 personer     
 Arbejdsstyrke, i alt -17 -20 -21 -28  
 Beskæftigelse, i alt -37 -74 -49 -68  
 - heraf i den private sektor -44 -84 -50 -73  
 - heraf i offentlig forvaltning og service 7 11 1 5  
 Ledighed 20 53 28 40  

  
Stigning, pct.     

 

 Eksportpriser, varer -1,1 -2,3 0,7 1,2  
 Importpriser, do. -1,4 -3,2 0,6 0,7  
 Bytteforhold, do. 0,4 0,9 0,0 0,5  
 Kontantpris for enfamiliehuse -4,5 -7,0 0,0 0,0  
 Forbrugerprisindeks 1,6 1,4 2,2 2,1  
 Timeløn 4,3 3,2 4,0 3,2  
 Real disponibel indkomst, privat sektor 5,0 3,7 0,9 3,4  
 Do., husholdninger5) 3,7 4,3 1,7 2,3  
 Timeproduktiviteten i priv. byerhverv6) 2,0 1,4 3,5 5,4  

  
Pct. p.a.     

 

 Rente 1-årigt flekslån 3,5 2,8 3,6 2,7  
 Rente, 10-årig statsobligation 4,2 3,7 4,4 4,1  
 Rente, 30-årig realkreditobligation 6,0 5,5 5,9 5,6  

       
 De centrale balancestørrelser      
 Betalingsbalancesaldo 32,0 19,9 43,0 14,9  
 Offentlig saldo -0,3 -22,5 -22,9 -60,1  
 Ledighed (1.000 personer) 70 105 99 145  

       
 Eksterne forudsætninger      
 Handelsvægtet, BNP-vækst i udl., pct. 0,0 -3,5 1,2 0,6  
 Eksportmarkedsvækst, pct.   -0,3 -9,4 3,1 1,6  
 Dollarkurs (kr. pr. dollar) 5,8 5,6 5,8 5,6  
 Oliepris, USD pr. td. 55,0 53,2 55,0 63,8  
 Oliepris, kr. pr. td. 319,3 299,5 319,3 357,3  

  
5) Korrigeret, jf. tabel 3.1 i afsnit 3.1. 
6) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 
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2. International økonomi og finansielle markeder 

Verdensøkonomien befinder sig i en alvorlig lavkonjunktur efter en periode med meget høj vækst i 
perioden 2004-07. Krisen i den finansielle sektor har forstærket nedgangen og er slået hårdere igen-
nem på realøkonomien end tidligere ventet. Produktionen er faldet synkront i næsten alle de indu-
strialiserede lande det seneste halve år. Afdæmpningen har også spredt sig til emerging markets og 
udviklingslande. De kraftige fald i industriproduktionen i fjerde kvartal 2008, foranlediget af svig-
tende global efterspørgsel, er fortsat i årets første måneder, mens verdenshandlen synes stabiliseret ef-
ter et yderligere kraftigt fald fra december til januar. 
 
I de seneste par måneder har der været tegn til stabilisering. Aktiemarkederne nåede en bund i star-
ten af marts og er senere steget med op til 40 pct., erhvervs- og forbrugertilliden er stigende ifølge flere 
opgørelser, men niveauerne er stadig lave. Erhvervstillidsindikatorer og foreløbige nationalregnskabs-
tal peger på kraftige lagernedbringelser både i Europa og i USA. Kraftige lagernedbringelser er iso-
leret set et godt tegn for den fremtidige produktion. 
 
Vækstafdæmpningen, som startede inden finansuroen brød ud, var blandt andet foranlediget af nød-
vendige pengepolitiske stramninger i perioden 2005-07 og det deraf følgende fald i aktie- og boligpri-
ser, en begyndende tilpasning i boliginvesteringerne efter flere år med høj vækst, og kraftige stigninger 
i energipriserne frem til sommeren 2008. 
 
Den finansielle uro og det realøkonomiske tilbageslag er mødt med markante pengepolitiske lempel-
ser og redningspakker til den finansielle sektor, som har bidraget til en reduktion af risikopræmier-
ne på blandt andet pengemarkedet siden efteråret. Samtidig er finanspolitikken lempet markant i 
mange lande, og både penge- og finanspolitikken må ventes at virke med stigende styrke fremadret-
tet. Der er imidlertid fortsat stor usikkerhed om, hvornår udviklingen vender for alvor og styrken i 
den efterfølgende opgang. 
 
Der er også potentielle problemer knyttet til de økonomiske instrumenter, som det har været nødven-
digt at anvende. Omfattende indgreb i finanssektoren kan medføre udfordringer for sektorens effekti-
vitet og indbyrdes konkurrence. Meget lave pengepolitiske renter kan bidrage til at skabe nye speku-
lative bobler og skævvridninger af finansmarkederne. Samtidig vil den meget ekspansive finanspoli-
tik og de automatiske virkninger fra vækstnedgangen på de offentlige finanser medføre et stort behov 
for genopretning i mange lande de kommende år. Blandt andet for at undgå stærke rentereaktioner 
er det helt centralt, at de finanspolitiske pakker er velforankrede i en troværdig finanspolitik, der er 
holdbar på længere sigt. 
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2.1 Realøkonomisk status 
De seneste 7-8 måneder har været præget af den finansielle krises gennemslag på re-
aløkonomien. Gennemslaget har været hårdere end tidligere ventet og har ført ver-
densøkonomien ind i en alvorlig global lavkonjunktur. 
 
Krisen i det finansielle system har forstærket en allerede igangværende afdæmpning 
gennem et uforudset kraftigt fald i den globale efterspørgsel, og heraf følgende fald i 
verdenshandel og produktion. Nedgangen har ført til et synkront fald i produktionen 
i næsten alle industrialiserede lande, jf. figur 2.1a. Afdæmpningen har også spredt sig 
til emerging markets og udviklingslande. 
 

Figur 2.1a  Figur 2.1b 
BNP i udvalgte lande Industriproduktion og erhvervstillid (PMI) i 
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Kilde:  Reuters EcoWin. 
 
Finansuroen, der startede i august 2007 med sit udspring i det amerikanske subprime 
boliglånsmarked, eskalerede og spredte sig til hele verden efter episoden med Leh-
man Brothers i september sidste år. Uroen medførte, at interbankmarkederne frøs 
helt til, og gav anledning til kraftigt stigende risikopræmier og en global stramning i 
kreditvilkårene efter flere år med meget lempelige kreditforhold. 
 
Der er gennemført indgreb i en hidtil uset skala for at genetablere tilliden til det fi-
nansielle system, men der er stadig usikkerhed om sektorens robusthed og konsolide-
ringsbehov. Risikopræmierne er kommet ned, men ligger stadig på et højt niveau. 
 
Forbruger- og erhvervstillidsindikatorerne har været faldende siden 2007. Faldene 
skyldes blandt andet opgangen i råvarepriserne frem til sidste sommer, finansuroens 
udbrud i august 2007 og formuetab som følge af prisfald på bolig- og aktiemarkedet. 
Den skærpede uro på de finansielle markeder i efteråret har svækket forbruger- og 
erhvervstillidsindikatorerne yderligere, og trods en vis opgang flere steder de seneste 
måneder er tilliden stadig lav, jf. figur 2.1b. Det kraftige fald i tilliden har medvirket til 
at svække efterspørgslen gennem tilbageholdenhed i købs- og investeringsbeslutnin-
ger blandt forbrugere og virksomheder. 
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I lande som USA og Storbritannien har produktionsnedgangen især været drevet af 
svigtende indenlandsk efterspørgsel, jf. figur 2.2a. I euroområdet har nedgangen i hø-
jere grad været drevet af den eksterne efterspørgsel, jf. figur 2.2b. Tyskland har med 
sin omfattende eksport af investeringsgoder og varige forbrugsgoder – to meget kon-
junkturfølsomme varegrupper – vist sig at være ekstra udsat for den aktuelle vækst-
afdæmpning på eksportmarkederne. Det samme gælder lande som Sverige og Japan, 
jf. boks 2.1 og 2.2. 
 
Det kraftige fald i verdenshandlen førte til et fald i euroområdets eksport på 6,7 pct. i 
fjerde kvartal. Faldet var i vidt omfang uventet og ser ud til at have ført til ufrivillig 
lageropbygning, hvilket afspejles i et positivt bidrag fra lagerændringer på 0,3 pct.-
enheder i fjerde kvartal. I USA voksede lagrene ligeledes i efteråret. Ifølge de forelø-
bige nationalregnskabstal for første kvartal er der imidlertid tegn på, at lagrene efter-
hånden er bragt væsentligt ned igen.  
 

Figur 2.2a Figur 2.2b 
BNP-vækst og vækstbidrag, USA  BNP-vækst og vækstbidrag, euroområdet 
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Kilde:  Reuters EcoWin. 
 
Aktivitetsnedgangen har ført til stigende ledighed både i Europa og i USA. Stignin-
gen har været ganske kraftig i USA, jf. figur 2.3a, mens der i Europa er stor forskel 
landene i mellem, jf. figur 2.3b. I USA er ledigheden steget fra ca. 5 pct. i foråret 2008 
til 8,9 pct. i april 2009 og i euroområdet fra godt 7 pct. foråret 2008 til 8,9 pct. i 
marts 2009. Blandt EU-landene er ledigheden steget kraftigst i de baltiske lande (i Li-
tauen fra 4¼ til 15½ pct. fra marts 2008 til marts 2009), i Irland (fra 5,2 til 10,6 pct.) 
og i Spanien (fra 9½ til 17,4 pct.).  
 
I den aktuelle situation er der enkelte lande, der har vist sig at være mere udsatte end 
andre. Dette gælder navnlig: 
• Lande der har været ekstra udsatte over for finansuroen. Dette gælder specielt lande med 

store underskud på betalingsbalancen, lande hvor finanssektoren har været særlig 
eksponeret over for dårlige aktiver, eller hvor finanssektoren udgør en særlig stor 
del af økonomien. 
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• Lande med stor vægt på eksport af konjunkturfølsomme goder. De lande, der er blevet 
hårdest ramt af faldet i verdenshandlen og industriproduktionen, er lande, hvor 
eksport udgør en stor andel af den samlede produktion, og hvor eksportsam-
mensætningen i høj grad består af de mest konjunkturfølsomme produkter, 
navnlig varige forbrugsgoder og investeringsgoder. 

• Lande med høje underskud på de offentlige finanser og høj offentlig gæld. Lande med svage 
offentlige finanser er i varierende omfang blevet ramt af stigende rentespænd og 
har mindre rum til at lade de automatiske stabilisatorer virke og til at føre diskre-
tionær finanspolitik. 

 
Figur 2.3a Figur 2.3b 
Beskæftigelse og ledighed, USA Ledighed i euroområdet og i udvalgte  

lande i marts 2008 og marts 2009 
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Anm.: Ledigheden i EU-landene er harmoniseret og sæsonkorrigeret, for Danmark anvendes dog Danmark Stati-

stiks registrerede ledighed. Ledigheden i Grækenland og Italien er for 4. kvartal 2008, mens Storbritannien 
(UK) er for januar 2009. 

Kilde: Eurostat og Reuters EcoWin. 
 
Derudover kan finansuroen forstærke den tilpasning, der er i gang på boligmarkedet i 
mange lande. Tilpasningen svækker den indenlandske efterspørgsel både gennem la-
vere boliginvesteringer og gennem svækket privatforbrug og kan have negative afled-
te virkninger på det finansielle system. 
 
Den finansielle uro ser ud til at have forstærket en begyndende afvikling af de globale 
ubalancer1, jf. figur 2.4a og b. Afviklingen understøttes blandt andet af en begyndende 
stigning i den private opsparing i USA, hvilket dog delvist opvejes af lavere offentlig 
opsparing. 
 
Den meget lempelige finans- og især pengepolitik i årene før, konjunkturerne vendte, 
kan have bidraget til opbygningen af systemiske risici. Lave renter, kombineret med 
høj og stigende optimisme, og et stort placeringsbehov i kraft af høj opsparing i Øst-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Begrebet ”globale ubalancer” bruges om et mønster, der har tegnet sig i udviklingen af betalingsbalanceoverskud og 
–underskud i forskellige dele af verden siden slutningen af 1990’erne. Flere lande, herunder USA, Storbritannien, 
samt Syd-, Øst- og Centraleuropæiske lande byggede gradvist store underskud op på betalingsbalancen. Underskud-
dene blev muliggjort ved tilsvarende høj opsparing og betalingsbalanceoverskud i lande som Kina, Japan, andre Øst-
asiatiske lande, Tyskland og en række olieeksporterende lande. 



  Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 59

asien og i de olieproducerende lande, har således bidraget til de kraftigt stigende pri-
ser på blandt andet aktier og boliger. Jagten efter afkast i en periode med meget lave 
risikopræmier, har desuden forøget handlen med og udviklingen af mere risikofyldte 
og komplekse værdipapirer.  
 

Figur 2.4a Figur 2.4b 
Betalingsbalancer Globale ubalancer 
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Anm.: Betalingsbalancerne i figur 2.4a er i pct. af globalt BNP. De stiplede linjer i perioden 2009-14 er skøn fra 
 IMF. De globale ubalancer i figur 2.4b er målt som den absolutte værdi af de globale betalingsbalancer i pct. 
 af globalt BNP. Figuren viser IMFs skøn for udviklingen i de globale ubalancer i henholdsvis april 2008 og 
 april 2009. 
Kilde:  IMF. 
 
Svaghederne i den finansielle sektor blev tydelige, da boligpriser og aktiekurser be-
gyndte at falde fra midten af 2007. I kraft af den nødvendige stramning i pengepoli-
tikken i årene 2004-07, som øgede boligomkostningerne for husholdninger med vari-
abelt forrentede lån, og faldet i boligpriserne steg misligholdelsesprocenten på sub-
prime boliglån. 
 
Til trods for at markedet for subprime boliglån kun udgjorde en relativt lille del af 
det totale boliglånsmarked i USA, indgik lånene i udstedelsen af komplekse værdipa-
pirer, hvilket gjorde det svært at gennemskue, hvem der var eksponeret over for tab. 
Efter flere år med høje profitter og usædvanlig høj risikoappetit steg risikoaversionen 
i markedet, og låneomkostningerne steg. Navnlig de virksomheder, der blev anset for 
at være eksponeret over for værdipapirer af tvivlsom kvalitet, fik øgede finansie-
ringsomkostninger. Da Lehman Brothers faldt i midten af september sidste år, blev 
den omfattende tillidskrise global og kraftig forstærket. Banker og andre finansvirk-
somheder forsøgte at reducere eksponeringen over for risici, som de havde bygget 
op under de foregående år gennem gældsnedbringelse og stramninger i udlånsstan-
darderne, hvilket sammen med udbredt mistillid i sektoren og en fastfrysning af in-
terbankmarkedet bidrog til det markante tilbageslag i realøkonomien. 
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Boks 2.1 
Den globale økonomiske og finansielle krise – hvilke lande er ramt af de forskellige chok? 

 
Den globale krise er kendetegnet ved et samspil mellem forskellige elementer – overordnet kombi-
nationen af finansiel krise og makroøkonomiske ubalancer – og forskellige lande er i varierende grad 
ramt af de forskellige årsager og effekter.  
 
Krisens elementer omfatter opbygning og korrektion af makroøkonomiske ubalancer med store un-
derskud på de offentlige finanser og uligevægt på betalingsbalancen i en række lande samt turbulen-
sen på de finansielle markeder med stramning af kreditvilkårene og stigende risikopræmier og rente-
spænd og valutauro. Krisens elementer omfatter også overophedning og aktivbobler og efterfølgen-
de fald i indenlandsk efterspørgsel og vending på boligmarkederne mv. i en række økonomier samt 
fald i verdenshandlen og en generelt kraftigt forhøjet usikkerhed og svækket erhvervs- og forbruger-
tillid. 
 
Nogle lande er relativt hårdt ramt af de finansielle chok knyttet til problemerne i banksektoren mv., 
og andre lande er relativt hårdt ramt af de realøkonomiske chok fra faldende intern eller ekstern ef-
terspørgsel. En række lande af begge typer svækkes endvidere i varierende grad af uhensigtsmæssig 
makroøkonomisk politik, herunder usund finanspolitik med utilstrækkelig konsolidering i gode tider, 
som på den ene side har bidraget til overophedning, aktivbobler og betalingsbalanceunderskud samt 
stigende rentespænd og valutauro, og som på den anden side efterfølgende begrænser muligheder-
ne for finanspolitisk stabilisering eller ligefrem nødvendiggør stramninger, der forværrer krisen.  
 
USA – verdens vigtigste økonomi og krisens centrum – er fra et udgangspunkt med store underskud 
på både offentlige finanser og betalingsbalancen gået ind i en alvorlig recession relateret til et bredt 
spektrum af problemer i finanssektoren, et kraftigt fald i bolig- og aktivpriser, samt svigtende tillid og 
et kraftigt omslag i de private dispositioner med meget lavere forbrug og højere opsparing. 
 
De europæiske lande er i varierende grad ramt af både den finansielle turbulens og realøkonomisk 
nedgang, men der er forskelle i vægtningen af de forskellige chok, idet fx Tyskland, Nederlandene og 
Sverige ikke har væsentlige ubalancer, men primært er ramt af faldet i industriproduktion og ekstern 
efterspørgsel, mens fx UK og Island er relativt hårdt ramt af problemerne i finanssektoren og vendin-
gen på boligmarkederne, der også udgør en af hovedårsagerne til tilbageslaget i fx Spanien, Irland og 
de baltiske lande, der alle har haft økonomisk overophedning. Ungarn og i varierende grad andre øst-
europæiske lande i og uden for EU er ramt af en kraftig stramning af udenlandsk finansiering af inden-  
landsk långivning og aktivitet, mens Rusland især er ramt af de faldende energipriser. Fælles for de  
fleste lande er, at sundere balancer – særligt en sundere finanspolitik med mere ambitiøs konsolide-
ring i gode tider – i en vis grad kunne have forebygget en række af krisens elementer og efterfølgende 
styrket mulighederne for at stabilisere økonomien i lyset af krisen. 
 
De asiatiske lande er ramt af finanskrisen, dog generelt mindre end de vestlige lande, men er om-
vendt relativt kraftigt ramt af faldet i verdenshandlen og efterspørgslen efter deres industrivarer mv. 
Handels- og industrieffekten gør sig især gældende i Japan, der sammen med Korea og andre nyindu-
strialiserede økonomier og asiatiske finanscentre oplever kraftige BNP-fald, mens handel udgør en 
mindre andel af økonomien i Kina og Indien, der derfor oplever en mere moderat afdæmpning af de 
høje vækstrater.          
 
Resten af verden er i varierende – men generelt lidt mindre – omfang ramt af den globale krises for-
skellige faktorer. De latinamerikanske lande er ramt af lavere indtægter fra eksport som følge af ned-
gangen i amerikansk økonomi og faldende priser på råvarer og andre eksportprodukter samt stram-
ning af ekstern kapitaltilførsel, Afrika er tilsvarende ramt af faldende ekstern efterspørgsel og priser 
på naturressourcer mv. samt stramning af ekstern kreditgivning og direkte investeringer, mens Mel-
lemøsten primært er ramt af det kraftige fald i oliepriserne.  
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Boks 2.2 
Den finansielle krise i Central- og Østeuropa 

 
De overordnede kriseårsager der påvirker verdensøkonomien gør sig generelt også gældende i de cen-
tral- og østeuropæiske lande. Årsagerne omfatter opbygning og korrektion af makroøkonomiske uba-
lancer, ophedede boligmarkeder, turbulensen på de finansielle markeder, herunder strammere finansie-
ringsvilkår for udstedelse af statsobligationer og banksektoren, der har høj udenlandsk ejerandel, samt 
både internt og eksternt efterspørgselsfald. 
 
De baltiske lande 
Estland, Letland og Litauen er blandt de EU-lande, der er hårdest ramt af krisen, og alle tre lande forven-
tes at opleve et fald i BNP i 2009 på ca. 10-13 pct., markant stigning i ledigheden og en betydelig forvær-
ring af de offentlige finanser. For alle tre lande begyndte krisen allerede i 2008, før den finansielle krise 
eskalerede, efter en periode med kraftige tegn på overophedning med høj inflation, høje lønstigninger 
og betydelige betalingsbalanceunderskud på baggrund af stærk vækst i den indenlandske efterspørgsel. 
På baggrund af krisen indgik Letland i december 2008 en aftale om et program med IMF, der indebærer 
lånetilsagn på i alt 7,5 mia. euro, hvoraf Danmark og de øvrige nordiske lande bidrager med 1,8 mia. eu-
ro. 
 
Bulgarien og Rumænien 
Bulgarien og Rumænien har ligesom de baltiske lande relativt store underskud på betalingsbalancen og 
opbyggede op til krisen nogle af de samme ubalancer, som har karakteriseret Baltikum. De to lande for-
ventes ramt af både fald i indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel, og der forventes i 2009 et fald i BNP 
på 4 pct. i Rumænien og knap 2 pct. i Bulgarien, hvilket skal ses i sammenhæng med estimerede potenti-
elle vækstrater på mellem 3½ til 4 pct. i 2009. Rumænien indgik i begyndelsen af maj 2009 en aftale om 
låneassistance fra bl.a. IMF og EU på i alt 19,9 mia. euro. 
 
Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Slovenien 
Den finansielle krise har også ramt Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Slovenien, men knap så hårdt som de 
andre lande. Sammenlignet med især de baltiske lande har disse fire lande generelt lavere underskud på 
betalingsbalancen og lavere andele af detail-lån optaget i udenlandsk valuta, hvilket i sig selv skærmer af 
for nedkølingen af de finansielle markeder. 
 
Med et forventet fald i BNP på kun godt 1 pct. i 2009 ser Polen ud til at få en relativt mild økonomisk til-
bagegang og rammes i mindre grad af lavere eksport end Tjekkiet, Slovakiet og Slovenien, hvor BNP i 
2009 forventes at falde med omkring 3 pct. Ledigheden forventes imidlertid at stige med 3-5 pct.-
enheder i alle fire lande og det offentlige underskud med ca. 3-5 pct.-enheder af BNP fra 2008 til 2010. 
 
I Ungarn har den finansielle krise og kreditstramningerne spillet en større rolle for de økonomiske pro-
blemer. Ungarske husholdninger og virksomheder har i stort omfang optaget lån i udenlandsk valuta, 
hvilket har forværret deres økonomi i takt med, at den ungarske valuta er blevet svækket i løbet af de 
seneste 6-12 måneder. 
 
Ungarn fik i oktober 2008 et lån fra IMF og EU på i alt 20 mia. euro og Polen har indgået en aftale med IMF 
om dispositionsmulighed til et nyt fleksibelt kreditinstrument. 
 
EU’s nærmeste østlige naboer – Ukraine og Rusland 
Rusland er i en særlig situation pga. sit betalingsbalanceoverskud, der skyldes stor eksport af olie og gas. 
De faldende energipriser har dog reduceret overskuddet markant og forventes desuden at vende et be-
tydeligt overskud på de offentlige finanser til et betydeligt underskud i 2009. Alt i alt ventes BNP at falde i 
2009 med ca. 4 pct. 
 
I Ukraine har husholdninger og virksomheder i stort omfang optaget lån i udenlandsk valuta, hvilket pga. 
en devaluering af valutaen har øget gældsbyrden og presset den indenlandske efterspørgsel. Ukraines 
BNP forventes i 2009 at falde med 8 pct. Ukraine indgik i november 2008 aftale om et IMF-lån på 16,4 
mia. dollar. 
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Indikationer fra første kvartal 
Indikationer fra første kvartal peger på ret store fald i BNP i de fleste lande i første 
kvartal i år. De kraftige fald i verdenshandlen og industriproduktionen i fjerde kvar-
tal, foranlediget af svigtende global efterspørgsel, er fortsat i årets første måneder, jf. 
figur 2.5a og b. 
 
Industriproduktionen faldt kraftigt i perioden oktober til februar. Faldet har været 
særlig stort i Japan, hvor produktionen faldt med 35 pct. mellem januar 2008 og 
marts 2009. Faldet har også været kraftigt i Tyskland og Sverige (ca. 20 pct.). Her-
hjemme faldt industriproduktionen med 16 pct. i samme periode. I de seneste offent-
liggjorte tal (fra marts) har der været tegn til mindre fald, eller små stigninger i indu-
striproduktionen i enkelte lande. 
 
Verdenshandlen faldt med 17¼ pct. i perioden august 2008 til januar 2009, kraftigst i 
perioden november-januar. Udover ekstra kraftige fald i handlen for Japan var ned-
gangen jævnt fordelt i verdens regioner. Faldet i verdenshandlen ser ud til at være 
bremset op i februar-marts. 
 

Figur 2.5a Figur 2.5b 
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Kilde:  Reuters EcoWin og CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. 
 
Ifølge den foreløbige opgørelse for BNP-væksten i euroområdet faldt produktionen 
med 2½ pct. (k/k) i første kvartal. Blandt de EU-lande, hvor der foreligger tal, var 
produktionsnedgangen størst i de baltiske lande, i Slovakiet og i Tyskland. 
 
I USA faldt BNP i første kvartal i samme omfang som i fjerde kvartal (-1,6 pct. k/k). 
Til trods for at de amerikanske nationalregnskabstal viste et større fald i BNP, end 
forventet af markedet, indeholdt offentliggørelsen også lyspunkter i form af stigende 
privatforbrug og kraftige lagernedbringelser. Lagernedbringelsen gav et kraftigt nega-
tivt vækstbidrag svarende til knap halvdelen af det samlede fald i BNP. Nedbringelse 
af lagre er imidlertid godt nyt for aktiviteten i de kommende kvartaler, idet lave la-
gerbeholdninger isoleret set vil øge produktionen fremadrettet. 
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Der foreligger endnu ikke detaljerede nationalregnskabstal for første kvartal i euro-
området. Der forventes imidlertid også her at have været et meget kraftigt negativt 
bidrag fra lagernedbringelser. Dette understøttes blandt andet af detaljerede national-
regnskabstal fra Frankrig, hvor lagerændringernes bidrag til væksten svarede til 2/3 af 
det totale fald i BNP. PMI-indekset for euroområdet indikerer også en meget kraftig 
lagernedbringelse, der startede i sidste halvdel af 2008, og som accelererede i første 
kvartal 2009.  
 
I USA bidrog det private forbrug positivt til væksten i første kvartal 2009, efter at 
have bidraget negativt i sidste halvdel af 2008, jf. figur 2.6a. Privatforbruget udgør ca. 
70 pct. af det amerikanske BNP og spiller således en stor rolle for udviklingen i ame-
rikansk økonomi. 
 
Stigningen i privatforbruget skete samtidig med at opsparingsraten blandt amerikan-
ske husholdninger steg, jf. figur 2.6b. Stigningen i opsparingsraten er ikke uventet, idet 
husholdningerne vil kompensere for formuetab gennem prisfaldene på aktie- og bo-
ligmarkedet. Det er også en del af en nødvendig udvikling i USA, som vil bidrage til 
at reducere de eksterne ubalancer. 
 

Figur 2.6a Figur 2.6b 
Vækstbidrag fra privatforbrug i USA Personlig opsparingsrate i USA 
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Anm.: Den personlige opsparingsrate er i pct. af privat disponibel indkomst. 
Kilde: Bureau of Economic Analysis (BEA), Federal Reserve (Fed.) og Eurostat. 
 
I de seneste par måneder har der været en række tegn på en stabilisering i verdens-
økonomien. Tegnene inkluderer blandt andet relativt kraftige stigninger på aktiemar-
kederne, gradvise forbedringer af forholdene på finansmarkederne med lavere risiko-
præmier blandt andet på pengemarkederne, og stigende erhvervs- og forbrugertillid i 
flere opgørelser, om end fra et lavt niveau, jf. figur 2.7a og b. Desuden er det kraftige 
fald i verdenshandlen tilsyneladende ikke fortsat i februar-marts, og forbruget er ste-
get siden årsskiftet i flere lande. Det kraftige produktionsfald gennem det seneste 
halvår er dermed formentlig ved at bremse væsentligt op. 
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Figur 2.7a Figur 2.7b 
Konjunkturindikator og forbrugertillid,  
Euroområdet 
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Anm.: Konjunkturindikatoren (sentiment) sammenvejer EU-kommissionens surveys for henholdsvis detailhandel, 

forbrugertillid, bygge og anlæg, serviceerhverv og industri.  
Kilde:  Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Modsatrettede drivkræfter 
Usikkerheden forbundet med vækstudsigterne er betydelig, og der er et relativt stort 
spænd i de internationale prognosemageres skøn for BNP-væksten i øjeblikket2. 
Usikkerheden skyldes navnlig kraftige modsatrettede kræfter i verdensøkonomien, 
der kan lede økonomien ind i en dybere og mere langtrukken recession eller lægge 
forholdene til rette for et hurtigere opsving. 
 
• På den ene side udspiller der sig en gensidig påvirkning mellem finansverdenen 

og realøkonomien, som blandt andet har resulteret i et kraftigt fald i tillid og 
dermed i efterspørgsel og verdenshandel, og som har forstærket prisfaldet på bo-
lig- og aktiemarkederne, hvilket har reduceret husholdningernes formue. 

 
• På den anden side føres der en meget lempelig penge- og finanspolitik i mange 

lande, og der er gennemført markante indgreb i den finansielle sektor. Kraftigt 
faldende råvarepriser siden sidste sommer og lavere kapacitetsudnyttelse som 
følge af den globale vækstafdæmpning har ført til en kraftig nedgang i inflatio-
nen, hvilket isoleret set bidrager til at holde hånden under husholdningernes real-
indkomst. 

 
IMF har udført et studie baseret på erfaringer fra tidligere recessioner, herunder re-
cessioner forbundet med finansuro og recessioner, som sker med stor samtidighed 
på tværs af landene. Ifølge IMF bliver recessioner i gennemsnit længere og dybere og 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Fx er OECDs seneste skøn for BNP-væksten i USA (fra Interim prognosen offentliggjort i marts) -4,0 pct. i 2009 
og 0,0 pct. i 2010. Til sammenligning var den centrale tendens i skønnene fra medlemmerne i Federal Reserves (Fed.) 
Federal Open Market Committee (FOMC) et interval fra -2,0 til -1,3 pct. i 2009 og fra 2,0 til 3,0 pct. i 2010 ved deres 
seneste møde i slutningen af april. Der var relativt stor spredning mellem medlemmernes prognoser, men ingen var 
på linje med OECDs skøn.  
(http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/fomcminutes20090429.pdf). 
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med et mere langsomt efterfølgende opsving, når recessionen er forbundet med uro 
på finansmarkederne eller sker synkront i mange lande, jf. figur 2.8a og 2.8b. 
 

Figur 2.8a Figur 2.8b  
Gennemsnitlig udvikling i BNP i recessioner 
med og uden finansuro 
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Anm.: Data i figur 2.8a og b er fra IMF og er baseret på historiske erfaringer fra 122 recessioner, heraf 15 
 forbundet med finansiel uro.  
Kilde:  IMF. 
 
Ifølge IMF kan dette skyldes, at recessioner med finansuro ofte kommer efter en pe-
riode med kredit-boom, overophedning, kraftige boligprisstigninger og tab af ekstern 
konkurrenceevne. Hvis recessionen forløber synkront i flere lande, bliver det sværere 
at forlade sig på ekstern efterspørgsel som en vækstdriver i det efterfølgende op-
sving. Ifølge IMF vil lande svarende til mellem 70 og 80 pct. af verdensøkonomien 
være i recession i 2009. 
 
De seneste prognoser fra internationale organisationer (IMF, EU, OECD mv.) 
skønner meget lav vækst i USA og i Europa i 2010 efter kraftigt tilbageslag i slutnin-
gen af 2008 og begyndelsen af 2009. I prognoserne henvises til de historiske erfarin-
ger fra forløb i tidligere recessioner forbundet med finansiel uro. 
 
Gennemsnittet af tidligere erfaringer dækker imidlertid over forskelle i timing og kva-
litet af restruktureringen af banksektoren i de enkelte episoder. Prognoser dannet på 
baggrund af gennemsnittet af tidligere erfaringer antager derfor implicit restrukture-
ringsprogrammer af gennemsnitlig kvalitet implementeret med en gennemsnitlig for-
sinkelse efter krisens udbrud, og med en finans- og pengepolitik der også svarer no-
genlunde til et gennemsnit3.  
 
Et eksempel er den danske lavkonjunktur fra 1987 til 1993, som indgår blandt de 15 
episoder, som IMF inddrager i deres vurdering af betydningen af finansiel uro. Den-
ne konjunkturnedgang havde for Danmarks vedkommende et helt andet udgangs-
punkt, og der blev ført en helt anden politik end i dag. Dengang var der store beta-
lingsbalanceunderskud og store opsparingsunderskud i den private sektor. Finanspo-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Deutsche Bank (2009), “A matter of confidence”, Global Economic Perspectives, maj 2009. 
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litikken blev strammet med kartoffelkuren, og der blev gennemført en stor reduktion 
af rentefradraget. Desuden bidrog renteudviklingen ikke til at dæmpe nedgangen. 
Tilbageslaget blev nærmere forlænget af rentestigninger i forbindelse med den tyske 
genforening. I dag er situationen omvendt – finanspolitikken er meget lempelig, og 
renteniveauet er faldet markant som følge af pengepolitiske lempelser.  
 
I den aktuelle situation er krisens globale karakter og omfanget af de problemer, der 
har været i den finansielle sektor, til gengæld mere omfattende end tidligere, ligesom 
det er usædvanligt, at stort set alle OECD-lande på én gang oplever fald i de reale 
boligpriser jf. figur 2.9a. Ifølge IMF varer en recession i gennemsnit ca. et kvartal læn-
gere, når den optræder sammen med en tilpasning på boligmarkedet. Produktions-
nedgangen og stigningen i ledigheden er samtidig større og varer længere, når bolig-
priserne samtidig falder. Hvis man tager højde for, at årsagssammenhængen kan gæl-
de begge veje, kan billedet imidlertid blive noget mere uklart. 
 
Forløbet i en recession med finansuro må forventes at afhænge af, hvor hurtigt årsa-
gen til finansuroen bliver løst. Hvis de omfattende tiltag over for banksektoren lyk-
kes med at genetablere tilliden til kreditsystemet og sikrer, at udlånspolitikken ikke 
strammes mere end det normale, kan væksten senere i år og i første halvdel af 2010 
blive højere end skønnet i de internationale prognoser, hvor vækstforventningerne er 
lavere end Consensus. 
 

Figur 2.9a Figur 2.9b 
Reale boligpriser, fjerde kvartal 2008 Boliginvesteringer, i pct. af BNP 
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Anm.: For Danmark, Japan, Frankrig, Italien, Irland og New Zealand viser figur 2.9a tal fra tredje kvartal 2008. 
Kilde: OECD, IMF og BEA. 
 
Boliginvesteringerne er også på vej ned mange steder blandt andet i lyset af udviklin-
gen i ejendomspriserne. I USA var boliginvesteringerne i 1. kvartal faldet med godt 
50 pct., i forhold til da boligmarkedet toppede ved årsskiftet 2005-06, og boliginve-
steringernes andel af BNP er ligeledes faldet kraftigt fra knap 6½ pct. af BNP i sidste 
kvartal 2005 til 2¾ pct. i 1. kvartal 2009, jf. figur 2.9b. Her nærmer boliginvesteringer-
ne sig derfor formentlig en bund, hvilket vil betyde, at der ikke længere vil udgå et 
systematisk negativt vækstbidrag herfra. 
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Det amerikanske boligmarked har været nedadgående i 3 år, men der er nu spæde 
tegn til en stabilisering. Boligpriserne på landsplan var i februar steget med 1¾ pct. i 
forhold til december (OFHEO-indekset for huskøb finansieret på lånevilkår, der op-
fylder ”conforming loans”4), jf. figur 2.10a. I de 20 største byer var boligpriserne imid-
lertid faldet med 4 pct. i samme periode (inkl. huskøb finansieret på ”non-
conforming” vilkår). 
 

Figur 2.10a Figur 2.10b 
Boligpriser i USA Lagerbeholdning, nye boliger i USA 
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Anm.: Boligpriserne i figur 2.10a er Office of Federal Housing Enterprise Oversight’s (OFHEO) prisindeks for bo-
 ligpriser på landsplan, mens det anvendte Case-Shiller indeks er et sammenvejet prisindeks for boligpriserne i 
 de 20 største byer i USA. 
Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Salget af eksisterende og nye boliger har været relativt stabilt de seneste måneder, 
men ligger på meget lave niveauer. Salget af eksisterende boliger bliver understøttet 
af tvangsauktionsrelaterede salg, men også af lavere omkostninger blandt andet som 
følge af faldende rente på fastforrentede ”conforming” boliglån. En lille stigning i 
salget af nye boliger kombineret med lav byggeaktivitet har trukket beholdningen af 
nye boliger en smule ned, hvilket er en forudsætning for at muliggøre en vending i 
boligbyggeriet, jf. figur 2.10b. 
 
Huspriserne er ifølge Case-Shiller indekset aktuelt faldet med ca. 30 pct. fra toppen i 
2006. Ifølge EU-kommissionens seneste prognose forventes amerikanske huspriser 
at falde yderligere 10 pct. på baggrund af det meget store udbud af boliger. 
 
Vækstudsigter 
De internationale vækstskøn svarer i denne redegørelse til de seneste skøn fra Con-
sensus Economics (april 2009), som sammenvejer prognoser fra private aktører i en 
månedlig offentliggørelse. Sammenlignet med de seneste prognoser fra internationale 
organisationer (IMF, EU, OECD mv.) er de seneste Consensus skøn noget mere po-
sitive for USA i 2010 og for euroområdet både i 2009-10, jf. 2.11a og b.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 ”Conforming loans” er boliglån som opfylder visse krav, hvor eksempelvis lånebeløbet for enfamiliehuse ikke må 
overstige 417.000 dollar (ifølge gældende takster). Der er dog visse undtagelser i områder med høje boligpriser. 
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Figur 2.11a  Figur 2.11b 
Seneste skøn for BNP, USA Seneste skøn for BNP, euroområdet 
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Kilde: Eurostat, Bureau of Economic Analysis (BEA), IMF, EU-kommissionen, OECD, Consensus Economics og 
 egne beregninger. 
 
De seneste internationale prognoser blev udarbejdet på et tidspunkt, hvor de seneste 
mere positive tegn til stabilisering var mindre tydelige. De seneste internationale 
prognoser ser også ud til at tillægge de mange tiltag og lempelser, der er blevet iværk-
sat, relativt lille betydning. 
 
Der er imidlertid ekstraordinær usikkerhed omkring vækstudsigterne i øjeblikket. Det 
kan således ikke udelukkes, at væksten vil følge et forløb, der ligger tættere på de in-
ternationale organisationers prognoser. Eurostats nationalregnskabstal for euroom-
rådet i første kvartal 2009 viser fortsat kraftig nedgang i produktionen i mange lande, 
herunder Tyskland, jf. figur 2.12a.  
 

Figur 2.12a  Figur 2.12b 
BNP-vækst i 1. kvartal 2009 Vækst i verdensøkonomien 
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Kilde: Reuters EcoWin, Eurostat og EU-kommissionen. 
 
Vendingen i tillidsindikatorerne, de stigende aktiekurser, indikationerne på en kraftig 
lagernedbringelse de seneste måneder og de kraftige finanspolitiske lempelser, der får 
et gradvist stærkere gennemslag i økonomien i den kommende tid, sandsynliggør 
imidlertid, at den kraftige nedgang i aktiviteten bremser op og åbner for en hurtigere 
vending i økonomien, end der bliver peget på i de internationale prognoser, men det 
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forudsætter formentlig en yderligere opgang i tilliden, og at den meget tilbageholden-
de adfærd i husholdninger og virksomheder afløses af større risikovillighed. 
 
Væksten i den samlede produktion i verdensøkonomien forventes at blive negativ i 
2009, jf. figur 2.12b. For 2009 som helhed vil BNP falde i stort set alle industrialisere-
de lande og i mange emerging markets økonomier i Europa, Latinamerika og Asien, 
navnlig som følge af den nedgang som er sket i slutningen af 2008 og 2009, jf. tabel 
2.1. I nogle emerging markets økonomier (herunder Kina, Indien og Indonesien) går 
væksten også ned, men her er vækstraterne fortsat positive. 
 

Tabel 2.1 
Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 

 
  2008 2009 2010 

   Dec. Maj Dec. Maj  

 Pct. realvækst       
 Verden 3,1 2,3 -1,4 3,2 1,9  
 USA 1,1 -0,5 -2,7 1,0 1,8  
 EU27  0,9 0,2 -3,2 1,1 0,3  
 Euroområdet 0,7 0,1 -3,4 0,9 0,3  
 Tyskland 1,3 0,0 -4,5 1,0 0,5  
 UK 0,7 -1,0 -3,3 0,4 0,3  
 Sverige -0,5 0,0 -3,5 1,8 1,0  
 Norge1 2,4 1,3 -0,9 2,1 1,2  
 Japan -0,7 -0,4 -6,3 0,6 0,8  
 Asien, ekskl. Japan 6,9 6,2 3,3 6,9 5,6  
 Kina  9,0 7,9 6,1 8,8 7,8  
 Rusland  5,6 6,0 -3,8 6,5 1,5  
 Latinamerika 4,1 2,3 -0,7 3,1 2,4  
 Eksportmarkedsvækst 3,5 -0,3 -9,4 3,1 1,6  
  

1) I december er skønnene for Norge for hele økonomien, i maj er skønnene for norsk fastlandsøkono-
mi. 

Kilde:  Consensus Economics og EU-kommissionen. 
 

 

 
I euroområdet ventes produktionen at falde med 3,4 pct. i 2009 og at stige med 0,3 
pct. i 2010. Det er lagt til grund, at produktionen i USA vil falde med 2,7 pct. i 2009 
og stige med 1,8 pct. i 2010. Det er optimistisk sammenlignet med de internationale 
organisationer, men klart i den pessimistiske ende, hvis man sammenligner med 
Fed.’s seneste skøn. 
 
De svage vækstudsigter blandt Danmarks handelspartnere betyder, at det sammenve-
jede eksportmarked for dansk industrieksport forventes at falde med 9,4 pct. i 2009. 
I 2010 forventes der en positiv vækst i eksportmarkedet på 1,6 pct. 
 
Arbejdsmarkedet reagerer normalt med en vis forsinkelse på ændringer i aktiviteten, 
og den produktionsnedgang, der allerede er sket, forventes at medføre en yderligere 
stigning i ledigheden i den kommende tid. Med samme forsinkelse forventes ar-
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bejdsmarkedet at reagere på et begyndende opsving i økonomierne, hvilket er en 
medvirkende årsag til, at der forventes stigende ledighed i hele prognoseperioden. 
 
Inflationen har været kraftigt aftagende efter de høje niveauer sidste sommer. Inflati-
onsudviklingen skyldes i høj grad faldende råvarepriser, navnlig olieprisen, der er fal-
det med ca. 60 pct. siden det rekordhøje niveau i starten af juli sidste år. I euroområ-
det og i USA er inflationen reduceret fra toppunkter på 4,0 og 5,6 pct. sidste sommer 
til nu henholdsvis 0,6 og -0,4 pct. i april, jf. figur 2.13a og 2.13b. 
 

Figur 2.13a Figur 2.13b 
Dekomponering af inflationen i 
euroområdet 
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Kilde:  Reuters EcoWin, U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) og Eurostat. 
 
I årsgennemsnit forventes inflationen i euroområdet at blive ca. ½ pct. i 2009 og 
mellem 1-1½ pct. i 2010. I USA forventes negativ prisvækst på ca. ¾ pct. i 2009 før 
forbrugerpriserne igen forventes at stige i 2010 med ½-1½ pct. 
 
Aktuelt spiller baseeffekter fra råvareprisændringerne en stor rolle i inflationsudvik-
lingen og den lave inflation i euroområdet og de negative prisstigninger i USA skal 
ses i lyset af dette. På årsbasis har kerneinflationen været relativt stabil og stigende i 
april både i euroområdet og i USA. Aktuelt er der således ikke noget, der peger på en 
stor risiko for en vedvarende periode med deflation.  
 
 
2.2 Penge- og kreditpolitik 
Det generelt svækkede konjunkturbillede samt den aftagende inflation har i vidt om-
fang givet anledning til markante pengepolitiske lempelser verden over. Globalt er de 
pengepolitiske renter således sænket igennem de seneste måneder, og der er derud-
over foretaget yderligere pengepolitiske lempelser blandt andet i form af øget adgang 
til likviditet fra centralbankerne, lempede krav til sikkerhedsstillelse i låneaftaler med 
centralbankerne og egentlige kvantitative lempelser i visse lande, herunder USA og 
UK.  
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Pengepolitiske renter 
I USA har den amerikanske centralbank (Fed.) sænket den centrale styringsrente, 
Fed. fund target rate, til 0-¼ pct. i december 2008. Det indebærer i praksis, at der er 
ført nulrente-politik i USA siden december 2008, jf. figur 2.14a.  
 
Også den Europæiske Centralbank (ECB) har lempet pengepolitikken væsentligt, 
men lempelserne er kommet senere end i USA. ECB har sænket den centrale sty-
ringsrente, minimum bud renten, fra 4¼ pct. i oktober 2008 til 1 pct. ved rentemødet 
den 7. maj 2009, hvilket er historisk lavt, jf. figur 2.14b.  
 

Figur 2.14a  Figur 2.14b  
Pengepolitisk rente, inkl. skøn og  
markedsforventninger, USA 
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Anm.: I figur 2.14b angiver ”EONIA” Euro Overnight Index Average. 
Kilde: Bloomberg, Reuters EcoWin samt egne beregninger og skøn. 
 
Der skønnes en amerikansk styringsrente på tæt ved nul frem mod medio 2010. Der-
efter er det lagt til grund, at styringsrenten gradvist øges til 1 pct. i lyset af en forven-
tet bedring af konjunkturerne, hvilket ligger på linje med markedsforventningerne. 
For euroområdet skønnes et fladt forløb frem mod medio 2010, hvorefter der ventes 
gradvise stigninger i det pengepolitiske renteniveau. 
 
Danmarks Nationalbank har siden toppunktet i oktober/november 2008 sænket sin 
toneangivende udlånsrente, reporenten, fra 5½ pct. til 1,65 pct. i maj 2009, jf. figur 
2.15a. Samtidig er det pengepolitiske rentespænd til ECB’s styringsrente indsnævret 
til 65 basispunkter (bp.) – målt på de pengepolitiske renter – i maj 2009.  
 
I lyset af den generelt aftagende inflation samt de sænkede pengepolitiske renteni-
veauer har realrenten været markant aftagende igennem 2008 og 2009, jf. figur 2.15b. 
Realrenten er således omtrent nul i euroområdet og Danmark, mens realrenten i 
USA er negativ.  
 



 Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder 

72 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 

Figur 2.15a   Figur 2.15b  
Pengepolitiske renter og  
markedsforventninger, DK 
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Anm.:  Realrenten er her udtrykt som forskellen mellem det pengepolitiske renteniveau og kerneinflationen målt 

som prisstigningstakten i forbrugerpriserne fratrukket energi og uforarbejdede fødevarer. For USA er real-
renten endvidere opgjort som forskellen mellem den pengepolitiske rente og forbrugerprisstigningstakten.  

Kilde: Bloomberg, Reuters EcoWin samt egne beregninger og skøn. 
 
Styrket valutareserve 
Efter en periode med valutauro i efteråret 2008 i forlængelse af finanskrisen har kro-
nen ligget stabilt tæt på centralkursen over for euro i ERM2, jf. figur 2.16a.  
 

Figur 2.16a  Figur 2.16b 
DK’s valutakurs ift. euro  Valutareserven og interventionskøb af  

valuta 

7,44

7,45

7,46

7,47

7,44

7,45

7,46

7,47

EUR/DKK Centralkurs

EUR/DKK EUR/DKK

Sep-08           nov-08             jan-09            mar-09

 

 

0

50

100

150

200

250

300

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Interventionskøb af valuta (h.akse) Valutareserve

Mia. kr. Mia. kr.

00     01      02      03     04     05      06     07     08

 
 
Anm.: Den øvre og nedre grænse af udsvingsbåndet for valutakursen udgør henholdsvis 7,62 og 7,23 EUR/DKK.  
Kilde: Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 
 
Siden slutningen af sidste år er spændet mellem Nationalbankens udlånsrente og 
ECB’s rente ved de primære markedsoperationer gradvist blevet indsnævret – senest 
i forbindelse med ECB’s rentemøde den 7. maj 2009, jf. ovenfor, hvor spændet mel-
lem de pengepolitiske renter blev reduceret med 0,10 pct.-enhed.  
 
Valutareserven er forøget fra 160,1 mia. kr. i oktober 2008 til 286,4 mia. kr. i april 
2009, hvilket er et historisk højt niveau og et løft på godt 25 mia. kr. i forhold til va-
lutareserven i marts, jf. figur 2.16b. 
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I lyset af blandt andet den markante styrkelse af den danske valutareserve igennem 
de seneste måneder skønnes der en yderligere indsnævring af det pengepolitiske ren-
tespænd over for euroområdet til 50 bp. i 2009.   
 
Pengepolitiske lempelser 
Ud over de pengepolitiske rentenedsættelser er der gennemført en række yderligere 
pengepolitiske lempelser i flere lande.  
 
Fed. har således siden januar 2008 forøget størrelsen af sin balance fra godt 800 mia. 
USD til knap 1.700 mia. USD ved udgangen af 2008 og til knap 1.800 mia. USD i 
april 2009, jf. figur 2.17a.  
 
Udvidelsen af balancen skal navnlig ses i lyset af opkøb af blandt andet privat gæld, 
herunder amerikanske realkreditobligationer, blandt andet med det formål at sænke 
markedsrenterne, og en række øvrige aktiver såsom commercial papers og asset-
backed securities under de forskellige hjælpepakker. Derudover har Fed. i marts be-
budet, at man over de kommende måneder vil foretage egentlige kvantitative lempel-
ser i form af opkøb af amerikanske statsobligationer. Begrebet kvantitative lempelser 
bruges normalt om en situation, hvor staten finansierer et budgetunderunderskud 
ved at låne penge af centralbanken, dvs. staten udsteder obligationer, der købes af 
centralbanken for penge, den ”trykker”. Udmeldingen om kvantitative lempelser har 
medført lavere renter på statspapirer, men det er usikkert, hvor længe det vil holde, 
idet der blandt andet fortsat er stor usikkerhed omkring udviklingen i de offentlige 
finanser i USA.  
 

Figur 2.17a  Figur 2.17b  
Fed.’s pengepolitiske base på balancen ECB’s balance 
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Anm.:  Den pengepolitiske base defineres her som udbuddet af penge, dvs. som summen af pengemængden i omløb 

og pengeinstitutternes deponerede likvider i centralbanken (Eng.: ”monetary base”/”High-powered mo-
ney”).  

Kilde: Reuters EcoWin.  
 
Modstykket hertil – på passivsiden – er blandt andet kortfristet gæld for flere hund-
rede mia. USD, herunder i form af en forøgelse af pengeinstitutternes indeståender i 
Fed. Endvidere har Fed. igennem swap-aftaler stillet dollarlikviditet til rådighed for 
andre centralbanker, herunder Danmarks Nationalbank.   
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Den samlede pengepolitik i USA med ca. nul-rente, kvantitative lempelser og omfat-
tende likviditetsstøtte og opkøb af diverse værdipapirer er meget lempelig og risikerer 
– hvis den ikke strammes rettidigt – at give anledning til høj inflation og i sidste ende 
nye bobler på boligmarkedet mv. Det er derfor centralt at tilrettelægge en passende 
”exit-strategi” i forhold til at nedbringe balancen, når konjunkturbilledet vender. En 
af udfordringerne består i at finde en passende måde at afsætte eller afvikle de op-
købte aktiver under de forskellige hjælpepakker mv.  
 
Også ECB har udvidet balancen igennem navnlig fjerde kvartal 2008, hvilket dog 
primært skyldes, at pengeinstitutter mv. har benyttet sig af muligheden for at hente 
ubegrænset likviditet i ECB gennem forskellige likviditetsforretninger under deres 
kreditprogrammer (”enhanced credit support approach”) jf. figur 2.17b. 
 
Ved det seneste rentemøde i maj annoncerede ECB dog, at man planlægger at opkø-
be særligt dækkede obligationer (SDO’er) udstedt af europæiske virksomheder for 60 
mia. euro samt at forlænge den maksimale periode for ECB’s likviditetsforretninger 
til 12 måneder fra et tidligere maksimum på 6 måneder.  
 
Opblødning af pengemarkederne 
Spændene mellem renten på de usikrede interbank-lån og de sikrede renteswaps, der 
kan tolkes som de finansielle institutioners vurdering af kredit- og likviditetsrisikoen 
ved lån til hinanden, er reduceret væsentligt siden toppen i fjerde kvartal 2008, hvil-
ket peger på en fortsat opblødning af forholdene på interbankmarkedet, jf. figur 2.18a.  
 

Figur 2.18a Figur 2.18b 
Rentespænd mellem 3-mdrs. sikrede og  
usikrede pengemarkedsrenter 
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Anm.:  De sikrede rentesatser er CIBOR/EURIBOR/LIBOR-satser, mens de usikrede er renteswaps (OIS-swaps).  
Kilde: Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 
 
I Danmark er spændet således faldet med omkring 25-60 bp. – afhængigt af kon-
traktlængden – siden årsskiftet. Derudover er pengemarkedsrenterne faldet som følge 
af sænkningerne af de pengepolitiske renter, jf. figur 2.18b.  
 
Det generelle niveau for pengemarkedsrenterne har således været kraftigt aftagende 
igennem slutningen af 2008 og i 2009, jf. figur 2.19a. Den 3-mdrs. CIBOR-rente (DK) 
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er således faldet fra knap 6½ pct. i november til ca. 3 pct. i april 2009, mens den 3-
mdrs. EURIBOR (euroområdet) tilsvarende er faldet fra knap 5½ pct. på toppen i 
oktober 2008 til knap 1½ pct. i april 2009. Fremadrettet er der i den implicitte for-
wardkurve baseret på 3-mdrs. rentekontrakter indpriset et svagt fald i det danske ren-
teniveau frem mod udgangen af 2009, mens der for 2010 og for det europæiske og 
amerikanske renteniveau er en forventning om stigende 3-mdrs. renter i markedet, jf. 
figur 2.19b.  
 

Figur 2.19a Figur 2.19b 
3-mdrs. pengemarkedsrenter, inkl. skøn Forwardkurve for 3-mdrs.   
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Kilde: Reuters EcoWin, Bloomberg samt egne beregninger og skøn. 
 
Det gennemsnitlige årlige niveau for 3-mdrs. pengemarkedsrenterne skønnes at være 
lavere i 2009 og 2010 end i 2008 i lyset af de lave pengepolitiske renter samt en for-
ventning om en gradvis normalisering af tilstandene på interbankmarkederne, blandt 
andet som følge af de gennemførte hjælpepakker, jf. tabel 2.2.  
 

Tabel 2.2 
3-mdrs. pengemarkedsrenter, 2007-10 

 

  2007 2008 2009 2010 
   Dec. Maj Dec. Maj Dec. Maj  

 Gennemsnitligt årligt  
niveau, pct.         

 

 3-mdrs. pengemarked, DK 4,4 5,3 5,3 3,5 2,8 3,3 2,2  

 3-mdrs. pengemarked, EU 4,3 4,7 4,6 3,1 1,5 3,0 1,3  

 3-mdrs. pengemarked, US 5,3 2,9 2,9 1,7 1,1 2,3 2,1  
  

Kilde:  Reuters EcoWin samt egne beregninger og skøn. 
 

 

 
Kreditvilkår for virksomheder og husholdninger 
I januar blev der indgået aftale om statslige kapitalindskud i kreditinstitutter (Kredit-
pakken). Det centrale element heri er muligheden for statslige indskud i banker og 
realkreditinstitutioner. Formålet med styrkelsen af kapitalgrundlaget er at mindske 
risikoen for, at udlånene til virksomheder og private reduceres unødigt, idet adgan-
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gen til kredit er afgørende, blandt andet for sunde virksomheder der ønsker at fore-
tage rentable investeringer, og for husholdninger, der fx vil købe bolig. 
 
Ansøgningsprocessen til midlerne er på nuværende tidspunkt i gang og vil blive af-
sluttet i løbet af 2009. Det er forventningen, at tilførslen af kapital vil få blandt andet 
bankerne til at stramme mindre op på lånevilkårene end ellers.  
 
I den aktuelle situation, hvor der er stor usikkerhed omkring den fremtidige udvik-
ling og omfanget af eventuelle fremtidige tab på udlånsforretningen i lyset af den 
konjunkturelle afmatning, vil banker og andre finansielle virksomheder have et natur-
ligt ønske om at reducere eksponeringen overfor risikable lån og investeringer, hvil-
ket til dels modsvares af en lavere efterspørgsel efter lån blandt virksomhederne. 
Faldende udlån udgør kun et alvorligt problem i det omfang, der måtte opstå en kre-
ditklemme, der dækker over en situation, hvor ellers kreditværdige kunder ikke kan 
opnå lån. 
 
Derudover er der formentlig et behov for konsolidering i mange banker mv. efter 
nogle år med kraftig udlånsvækst. En sådan konsolidering kan enten foretages ved at 
virksomhederne rejser penge på markedsvilkår fx gennem aktie- eller obligationsud-
stedelser, i form af statslige kapitalindskud eller ved at øge indtjeningsmarginalen. Da 
det kan være svært i det aktuelle klima at rejse kapital i markedet, vil Kreditpakken – 
som åbner for at pengeinstitutterne kan få statslige kapitalindskud – derfor medvirke 
til at mindske bankernes behov for konsolidering igennem indtjeningen.  
 
Det overordnede billede ifølge de seneste tal er, at penge- og realkreditinstitutterne 
fortsat strammer udlånspolitikken i første kvartal 2009, i Danmark såvel som i ud-
landet. Penge- og realkreditinstitutterne i Danmark angiver således, at der fortsat 
strammes, om end takten, hvormed der strammes, er aftaget i forhold til fjerde kvar-
tal 2008, jf. figur 2.20a. Undersøgelsen er ny i Danmark og således kun gennemført 
for to kvartaler.  
 
I Danmark er det navnlig kreditstandarderne ved udlån til erhvervsvirksomheder, der 
blev strammet, og årsagerne angives til primært at være et forværret risikobillede 
samt en mindre risikovillighed. Både penge- og realkreditinstitutter angiver, at man i 
første kvartal har skærpet kravene til blandt andet pris og sikkerhedsstillelse i forhold 
til kvartalet før og forventer at skærpe kravene yderligere i andet kvartal 2009, om 
end i mindre omfang end i første kvartal, jf. figur 2.20b. 
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Figur 2.20a  Figur 2.20b  
Ændring i kreditvilkår i Danmark  Betingelser og vilkårs betydning for  

kreditpolitikken for udlån til erhverv,  
nettotal 
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Anm.:  Undersøgelsen er kvalitativ og foretages ved, at kreditcheferne i de deltagende institutioner besvarer spørge-

skemaer vedr. ændringer i deres udlån og udlånspolitik. Institutternes svar vægtes med deres andel af det 
samlede udlån og sammenfattes i nettotal, hvor -100 svarer til, at der er strammet en del i forhold til kvartalet 
før, mens +100 svarer til, at der er lempet en del en i forhold til kvartalet før. Der spørges endvidere til de 
deltagende institutioners forventning til ændringen i udlånspolitikken i det kommende kvartal i forhold til det 
nuværende.  

Kilde: Danmarks Nationalbank.  
 
Institutterne angiver ligeledes, at kreditgivningen overfor private husholdninger er 
strammet, jf. figur 2.21a. Stramningerne er dog generelt mindre end overfor erhvervs-
virksomheder. Årsagerne til stramningen overfor private angives at være et forværret 
risikobillede, mindre risikovillighed og konkurrenternes adfærd.   
 
Mens pengeinstitutterne angiver, at de både har skærpet kravene overfor private hus-
holdninger til pris, sikkerhedsstillelse samt andre betingelser og vilkår, har realkredit-
institutterne ikke ændret deres kreditvilkår væsentligt overfor private i første kvartal 
2009 i forhold til kvartalet før. Penge- og realkreditinstitutterne forventer fortsat at 
stramme kreditpolitikken marginalt i det kommende kvartal.  
 
I euroområdet strammes kreditvilkårene for forbrugs-, virksomheds- og boliglån lige-
ledes fortsat, jf. figur 2.21b. Fælles for alle kategorier er dog, at stramningen i første 
kvartal var mindre end i fjerde kvartal 2008. 
 
I USA er kreditvilkårene i første kvartal 2009 generelt strammet markant, om end 
takten, hvormed der strammes, synes aftagende indenfor visse sektorer, jf. figur 2.22a. 
Det er eksempelvis første gang siden fjerde kvartal 2007 (januar-2008-
undersøgelsen), at under 50 pct. (ca. 40 pct.) af de adspurgte långivere angiver, at de 
har strammet kreditvilkårene for virksomheder.  
 
På realkreditmarkederne i USA har stramningerne overfor virksomheder og private 
generelt været hårdere end overfor almindelige lån til virksomhederne i 2007 og 
2008, og tendensen fortsætter i 2009, hvor stramningen af lånevilkårene for private 
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lån i prime-segmentet endda har været hårdere i første kvartal 2009 end i fjerde kvar-
tal 2008.  
 

Figur 2.21a  Figur 2.21b  
Betingelser og vilkårs betydning for  
kreditpolitikken for udlån til  
private, nettotal 
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Anm.: Se anm. til figur 2.20a og 2.20b. ECB’s analyse er baseret på spørgeskemaundersøgelser af udvalgte finansiel-

le institutioner, og procentsatsen angiver et vægtet gennemsnit for andelen af finansielle institutioner, der har 
strammet kreditvilkårene i forskellige segmenter. Positive tal indikerer dermed en opstramning af kreditvilkå-
rene i forhold til kvartalet før. 

Kilde: Nationalbanken og ECB. 
 
På trods af stramningerne meldes der om stigende efterspørgsel efter prime-lån i den 
private amerikanske realkreditsektor i første kvartal 2009 i forhold til kvartalet før, jf. 
figur 2.22b. Generelt oplever banker og realkreditinstitutter dog fortsat en aftagende 
efterspørgsel efter lån, også i Danmark.  
 

Figur 2.22a  Figur 2.22b  
Ændring af kreditvilkår i USA for udvalgte 
sektorer 
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Anm.: Fed.’s analyse er baseret på spørgeskemaundersøgelser af udvalgte finansielle institutioner, og procentsatsen 

angiver et vægtet gennemsnit for andelen af finansielle institutioner, der har strammet kreditvilkåre-
ne/oplever større efterspørgsel i forskellige markedssegmenter. Større positive tal indikerer dermed en op-
stramning af kreditvilkårene/en større efterspørgsel. Fra og med andet kvartal 2007 rapporteres ændringerne 
i prime, subprime og ikke-traditionelle realkreditlån til private separat (her er kun prime- og subprime-lån 
medtaget). Der er ikke offentliggjort tal for subprime-segmentet i første kvartal, da kun to banker har angivet 
at have udstedt subprime-lån i 2009.  

Kilde: Federal Reserve Senior Loan Officer Survey on Bank Lending Practices. 
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Renterne på såvel nye som eksisterende udlån til erhverv er faldet noget siden efter-
året 2008, hvor Danmarks Nationalbank begyndte at sænke udlånsrenten. Rente-
spændet mellem Nationalbankens udlånsrente og renterne på erhvervslån (og mellem 
bankernes ind- og udlånsrente) er dog samtidig udvidet, hvilket øger indtjeningen og 
bidrager til konsolidering i sektoren, jf. figur 2.23a. Med kreditpakken får pengeinsti-
tutter adgang til statslige kapitalindskud (såkaldte hybridlån med en rente på omkring 
10 pct. i gennemsnit), som kan styrke sektorens robusthed og reducere risikoen for 
en unødig stram kreditpolitik overfor kreditværdige virksomheder.  
 
For både husholdningerne og de ikke-finansielle virksomheder var rentemarginalen 
historisk lav i 2007, men er som nævnt steget siden, navnlig i slutningen af 2008 og 
starten af 2009, hvilket formentlig skal ses i lyset af, at pengeinstitutterne forsøger at 
”polstre” sig mod mulige fremtidige tab på blandt andet udlånsporteføljen i lyset af 
det svagere konjunkturbillede, jf. figur 2.23b.  
 
Den gennemsnitlige rentemarginal for de ikke-finansielle selskaber i 2009-til-dato er 
dog kun svagt højere end i 2005 og ligger under niveauerne i 2003 og 2004, mens 
rentemarginalen for husholdningerne i 2009 i gennemsnit ligger under niveauerne i 
2003-05. 
 
Det lagt til grund, at udlånsrenten falder lidt mindre end indlånsrenten i 2009, blandt 
andet som følge af et muligt konsolideringsbehov i sektoren, mens det omvendte bil-
lede gør sig gældende i 2010, hvor det forventes, at bank- og kreditpakker mv. påvir-
ker rentemarginalen i negativ retning. 
 

Figur 2.23a  Figur 2.23b  
Spænd mellem pengeinstitutternes ind- og 
udlånsrenter og NB’s reporente, gnst.  
månedlige rente, 2003-09 
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Kilde:  Danmarks Nationalbank, Reuters EcoWin samt egne beregninger. 
 
Det samlede nominelle omfang af udlån i Danmark har været aftagende i 2009. Sær-
ligt udlån til ikke-finansielle virksomheder og private, ekskl. boligformål, er faldet, 
hvilket blandt andet skal ses i lyset af, at efterspørgslen efter lån påvirkes negativt af 
konjunkturudsigterne, herunder faldet i BNP. Udlån til private til boligformål, der i 
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perioden 2003-08 udgjorde i gennemsnit omkring 60 pct. af det samlede danske ud-
lånsomfang, er dog fortsat svagt stigende i 2009. 
 
Det er navnlig udlånsomfanget til lån med kort løbetid, der i gennemsnit i perioden 
2003-08 udgør godt 10 pct. af den samlede udlånsmængde, som er reduceret, jf. figur 
2.24a. Der er således et aftagende udlånsomfang for korte lån til både ikke-finansielle 
virksomheder, private boligformål og private, ekskl. boligformål. Omvendt er om-
fanget af lange boliglån (5+ år) til private, der udgør omkring 60 pct. af den samlede 
udlånsmængde i gennemsnit i perioden 2003-08, fortsat stigende i 2009, jf. figur 2.24b. 
 

Figur 2.24a  Figur 2.24b  
Finansielle institutioners udlån på sektorer, 
Danmark, jan. 2005=100, 0-1-årig løbetid 

Finansielle institutioners udlån på sektorer, 
Danmark, jan. 2005=100, 5+-årig løbetid 

Indeks jan. 2005 = 100 Indeks jan. 2005 = 100 

50

100

150

200

250

300

05 06 07 08 09
50

100

150

200

250

300

Ikke-finansielle virksomheder Private, bolig
Private, ikke bolig BNP

 

 

Indeks jan. 2005=100 Indeks jan.2005 =100

75

100

125

150

175

200

05 06 07 08 09
75

100

125

150

175

200

Ikke-finansielle virksomheder Private, bolig

Private, ikke bolig BNP

 
 
Kilde:  Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Væksten i udlånsomfanget har været relativt kraftig de seneste år i forhold til udvik-
lingen i BNP. Det samlede udlånsomfang udgjorde således 157 pct. af BNP i Dan-
mark i 2008, hvilket er en stigning på 38 pct.-enheder siden 2003.  
 
 
2.3 Finanspolitik 
Der er verden over besluttet markante finanspolitiske lempelser i lyset af krisen her-
under i store lande som eksempelvis USA, Kina og Tyskland. Blandt de mindre EU-
lande er det især Danmark, Sverige og Finland og i varierende grad andre lande, som 
aktivt har lempet finanspolitikken. Den historisk lempelige finans- og pengepolitik 
skal ses i lyset af den kraftige nedgang i efterspørgsel og produktion. 
 
Den økonomiske aktivitet og beskæftigelsen stimuleres af den samlede svækkelse af 
de offentlige finanser, der udover de aktive (diskretionære) finanspolitiske lempelser 
omfatter de automatiske stabilisatorer i form af faldende indtægter fra skatter og sti-
gende udgifter til overførsler mv. 
 
Den samlede svækkelse af de offentlige finanser er betydelig i de fleste EU-lande, 
hvor det gennemsnitlige underskud på de offentlige finanser ventes forringet med 3-
4 pct.-enheder til omkring 6 pct. af BNP i 2009 og yderligere med mindst 1 pct.-



  Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 81

enhed i 2010, jf. figur 2.25a. En så markant svækkelse af de offentlige finanser inde-
bærer sammen med de store lempelser af pengepolitikken og andre tiltag en kraftig 
impuls til den økonomiske aktivitet, som først rigtig vil slå igennem i resten af 2009 
og i 2010. 
 

Figur 2.25a Figur 2.25b 
Saldo på de offentlige finanser i 2008, 
2009 og 2010 i udvalgte EU-lande, der 
lemper finanspolitikken i 2009 

Saldo på de offentlige finanser i 2008, 
2009 og 2010 i udvalgte EU-lande med 
neutral eller stram finanspolitik i 2009 
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Anm.:  Grupperingen af EU-landene i lande, der 1) lemper finanspolitikken i både 2009 og 2010 og 2) lemper fi-

nanspolitikken i 2009 (figur 2.25a) og 3) fører neutral eller stram finanspolitik i 2009 og 2010 (figur 2.25b), er 
baseret på de opgjorte lempelser og stramninger i boks 1.2.  

Kilde:  EU-kommissionen, OECD og egne beregninger. 
 
EU-landenes diskretionære finanspolitiske lempelser 
De aktive finanspolitiske lempelser, som var planlagt på tidspunktet for den seneste 
vurdering af EU-landenes stabilitets- og konvergensprogrammer i marts 2009, udgør 
ca. 1 pct. af BNP i EU-landene i gennemsnit i 20095. Der er dog store forskelle på 
landenes finanspolitik, der afspejler forskelle i landenes økonomiske råderum og ud-
fordringer. Der er således tre hovedgrupper af lande: 1) lande, der lemper finanspoli-
tikken i både 2009 og 2010, 2) lande, der lemper finanspolitikken i år, men planlæg-
ger at konsolidere næste år, jf. figur 2.25a, og 3) lande, der fører en neutral eller stram 
finanspolitik allerede i år, jf. 2.25b. 
 
Den første gruppe lande, herunder Tyskland, Finland, Sverige og Nederlandene samt 
Danmark, gennemfører væsentlige finanspolitiske lempelser både i 2009 og 2010, og 
planlægger generelt først at konsolidere fra og med 2011. Disse lande er karakterise-
ret af relativt store råderum (målt ved offentlig saldo og gæld før krisen), blandt an-
det fordi de har sikret faktiske og strukturelle overskud i årene med gunstig økono-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 EU-landenes aktive finanspolitik målt ved provenuvirkningen af finanspolitik med effekt i 2009 blev opgjort i for-
bindelse med EU-vurderingerne af landenes stabilitets- og konvergensprogrammer og offentliggjort i EU-
finansministrenes udtalelser om landenes programmer primo marts 2009, jf. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2. 
Udtalelsen om Danmark noterer den på det tidspunkt kendte finanspolitiske lempelse på ca. 1 pct. af BNP i 2009. 
Efterfølgende initiativer øger provenuvirkningen til godt 1½ pct. af BNP i 2009 og 1 pct. af BNP i 2010 (før finans-
lov for 2010 mv.).  
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misk udvikling. Landene skønnes som følge af lempelserne og relativt store automa-
tiske stabilisatorer at få forholdsvis store forringelser af de offentlige finanser fra 
2008 til 2010. I kraft af de gode udgangspunkter vil landene fortsat være blandt dem, 
som har de mest moderate underskud i 2010. 
 
Den anden gruppe lande, herunder Frankrig, Spanien, Portugal, UK, Polen og Tjekkiet, 
gennemfører en væsentlig finanspolitisk lempelse i år, men planlægger som udgangs-
punkt at konsolidere de offentlige finanser fra og med 2010. Disse lande har i ud-
gangspunktet ikke været under akut pres fra balanceproblemer og de finansielle mar-
keder, men har nu udsigt til store underskud og høj gæld. Der er usikkerhed knyttet 
til finanspolitikken for næste år for nogle af disse lande, som har behov for budget-
forbedringer, men som muligvis vil gennemføre nye lempelser, afhængig af konjunk-
turudviklingen mv.  
 
Den tredje gruppe lande fører en tilbageholdende eller stram finanspolitik allerede i år i 
lyset af en række væsentlige og akutte udfordringer, herunder større balanceproble-
mer i form af høje eller hastigt stigende offentlige gældskvoter eller betalingsbalance-
underskud, som har bidraget til, at deres rentespænd er steget væsentligt under krisen 
og fortsat ligger på et højt niveau. Italien og Grækenland fører en omtrent neutral 
finanspolitik i lyset af deres udfordringer med høj gæld og høje rentespænd, mens 
Irland, Ungarn og de baltiske lande strammer finanspolitikken allerede i år og for-
mentlig også næste år som følge af store ubalancer og stigninger i rentespænd mv. 
Disse lande har generelt høj og stigende ledighed. 
 
Den skønnede gennemsnitlige aktive lempelse i EU på ca. 1 pct. af BNP vedrører 
finanspolitik med effekt i 2009, jf. boks 2.3.  
 
Den finanspolitiske stimulans af aktiviteten i Europa og USA 
USA’s offentlige underskud skønnes ifølge OECD at stige fra ca. 6 pct. af BNP i 
2008 til ca. 10 pct. af BNP eller mere i 2009 og yderligere til ca. 12 pct. af BNP i 
2010. Den samlede svækkelse af de offentlige finanser i 2009 og 2010 vurderes såle-
des at kunne blive af omtrent samme størrelsesorden i EU og USA eller lidt større i 
USA6. Forskellen er, at USA i kraft af underskuddet på ca. 6 pct. af BNP i 2008 har 
et svagere udgangspunkt end det gennemsnitlige EU-land, hvor underskuddet ud-
gjorde godt 2 pct. af BNP i 2008.  
 
En nogenlunde ens svækkelse af de samlede offentlige finanser i EU og USA i løbet 
af 2009 og 2010 dækker over dels en automatisk stabilisering, der er større i EU end i 
USA, og dels aktive lempelser, der omvendt er større i USA end i det gennemsnitlige 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 OECD skønner, at USA’s offentlige saldo ændres fra -5,8 pct. af BNP i 2008 til -11,9 pct. af BNP i 2010, en svæk-
kelse af saldoen på 6,1 pct.-enheder, som er på niveau med (men lidt større end) den skønnede svækkelse af saldoen i 
euroområdet/EU. IMF skønner, at USA’s offentlige saldo ændres fra -6,1 pct. af BNP i 2008 til -9,7 pct. af BNP i 
2010, en svækkelse på 3,6 pct.-enheder, som er på niveau med (men lidt mindre end) den skønnede svækkelse af sal-
doen i euroområdet/EU. EU-Kommissionen skønner imidlertid, at USA’s offentlige saldo ændres fra -5,9 pct. af 
BNP i 2008 til -14,2 pct. af BNP i 2010, en svækkelse af saldoen på 8,3 pct.-enheder, som er væsentlig større end den 
skønnede svækkelse af saldoen i EU på ca. 5 pct.-enheder.  



  Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 83

EU-land7. Som følge af relativt små automatiske stabilisatorer skal USA foretage en 
større aktiv lempelse for at opnå samme stabilisering af aktiviteten, givet pengepoli-
tikken mv. 
 

Boks 2.3 
Måling af finanspolitik med effekt på den økonomiske aktivitet under krisen 

 
I den internationale debat om finanspolitik og ”vækstpakker” under krisen bliver der fremlagt forskel-
lige opgørelser af landenes finanspolitiske indsats for at stimulere den økonomiske aktivitet. Det re-
levante mål for den samlede aktive finanspolitik er summen af alle finanspolitiske beslutninger med 
effekt i 2009-10, som sammen med de automatiske stabilisatorer indgår i den samlede svækkelse af 
saldoen på de offentlige finanser, der giver det bedste helhedsbillede af den totale finanspolitiske 
stimulans af aktiviteten.  
 
Nogle institutioner og debattører (fx OECD’s økonomiske prognose af 31. marts 2009) har imidlertid 
opereret med forskellige alternative målinger af ”finanspolitik vedtaget som en reaktion på krisen”. 
Det er et koncept, hvor målingen af finanspolitikken kun omfatter tiltag, som er besluttet under kri-
sen og med direkte henvisning til krisen, fx tiltag vedtaget efter sommeren 2008, hvor krisen blev 
intensiveret. Dét, som er økonomisk relevant – herunder i forhold selve formålet om at styrke aktivi-
tet og beskæftigelse under krisen – er imidlertid den samlede finanspolitik, og hvornår de finanspoli-
tiske tiltag har effekt, ikke hvornår de er vedtaget1. Finanspolitiske beslutninger, der er truffet som 
reaktion på den finansielle krise, bør vurderes i sammenhæng med den øvrige finanspolitik. 
 
Målingerne af ”finanspolitik vedtaget som reaktion på krisen” giver således ikke et retvisende billede 
af finanspolitikken i en række lande. Eksempelvis giver målingerne et partielt billede af den finanspo-
litiske lempelse i Danmark, der er mindre end den reelle samlede finanspolitiske lempelse med pro-
venuvirkninger på knap 1½ pct. af BNP i 2009 og godt 1 pct. af BNP i 2010. De medregner således 
ikke skattelettelserne i 2009, der er en del af skatteaftalen fra 2007, og dele af finansloven for 2009, 
selv om disse tiltag bidrager væsentligt til at styrke de disponible indkomster og aktiviteten under 
krisen.  
 
1) Fx føres der neutral finanspolitik i 2009 i et land, hvis finanspolitik for 2009 består af en stramning på 1 

pct. af BNP vedtaget før sommeren 2008 og en lempelse på 1 pct. af BNP vedtaget senere, og en tilsva-
rende neutral finanspolitik i et land, hvis finanspolitik for 2009 omvendt består af en lempelse på 1 pct. af 
BNP vedtaget før sommeren 2008 og en stramning på 1 pct. af BNP vedtaget senere. Hvis man kun må-
ler tiltag vedtaget efter sommeren, er resultatet, at det første land lemper finanspolitikken med 1 pct. af 
BNP, mens det andet land strammer finanspolitikken med 1 pct. af BNP.  

 
 
De amerikanske lempelser, som gennemføres i kraft af den store finanspolitiske pak-
ke vedtaget i februar 2009, vurderes at udgøre ca. 2½-2¾ pct. af BNP samlet i 2009 
og 2010, jf. boks 2.4. Disse lempelser er således – baseret på de foreliggende oplys-
ninger og med forbehold vedrørende sammenlignelighed og ikke inkluderet politik 
indeholdt i de kommende 2010-budgetter mv. – større end i de fleste EU-lande, men 
på niveau med lempelserne i de EU-lande, der aktuelt har planlagt de største samlede 
lempelser i 2009 og 2010, herunder Tyskland og Danmark. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Et fald i outputgabet (produktionens procentvise afvigelse fra dens potentielle niveau) på 1 pct.-enhed vurderes 
således at svække den offentlige saldo med ca. 1/2 pct. af BNP i euroområdet og ca. 1/3 pct. af BNP i USA, jf. 
Girouard & André (2005): Measuring cyclically-adjusted budget balances for OECD countries; Economics Depart-
ment Working Paper Series, No. 434. 
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Boks 2.4 
Finanspolitik i USA 

 
De finanspolitiske lempelser i USA, som gennemføres i kraft af den store finanspolitiske pakke vedta-
get af Kongressen og præsidenten i februar 2009 (American Recovery and Reinvestment Act, ARRA), 
vurderes at udgøre ca. 2¾ pct. af BNP samlet i de amerikanske finansår 2009 og 2010, svarende til ca. 
2½ pct. af BNP samlet i årene 2009 og 2010 (kalenderår).  
 
Congressional Budget Office (CBO) skønner, at den finanspolitiske pakke indebærer en akkumuleret 
nettostigning i underskuddet på 787,2 mia. USD i perioden 2009-19, herunder 184,9 mia. USD i 2009 
og 399,4 mia. USD i 2010, jf. tabel a. År-til-år ændringerne i pakkens nettoeffekt på saldoen på hhv. 
184,9 mia. USD i 2009 og 214,5 mia. USD i 2010 svarer til ca. 1,3 og 1,5 pct. af BNP i finansårene 2009 
og 2010, dvs. ca. 2,8 pct. af BNP i alt, og udgør de anslåede finanspolitiske lempelser i finansårene.  
 
Vurderingerne af USA’s diskretionære finanspolitik er baseret på den finanspolitiske pakke og inde-
bærer derfor forbehold vedrørende ikke inkluderet politik indeholdt i de kommende budgetter mv. 
Vurderingen af størrelsesordenen af den finanspolitiske lempelse understøttes imidlertid af estimater 
for USA’s strukturelle saldo, der ifølge både IMF og OECD forringes med netop 2,8 pct. af BNP i alt i 
2009 og 2010. Den estimerede ændring i den strukturelle saldo afspejler den ændring i saldoen, der 
ikke skyldes konjunkturer og særlige forhold, og bruges ofte som approksimation for finanspolitikken 
i tilfælde, hvor der ikke foreligger skøn for direkte provenuvirkninger. 
 
Tabel a 

USA’s finanspolitiske pakke: Effekt på saldo og implicitte finanspolitiske lempelser 
 

Amerikanske finansår1 – mia. USD 2009 2010 2011 2012 
2009-19 

i alt 

Effekt på saldoen  
(forøgelse af underskuddet) ifølge CBO2 184,9 399,4 134,4 36,1 787,2 

Implicit finanspolitisk lempelser 
(ændring i effekt på saldo) 184,9 214,5 -265,0 -98,3  
Finanspolitisk lempelse (pct. af BNP) 1,3 1,5 -1,9 -0,7  
Finanspolitisk lempelse (pct. af BNP)  
(kalenderår3) 1,7 0,7 -1,5 -0,5  
 
1) Det amerikanske finansår løber fra 1. oktober året før og et år frem (finansåret 2010 løber fx fra og med 

1. oktober 2009) 
2) Jf. http://cbo.gov/ftpdocs/99xx/doc9989/hr1conference.pdf. 
3) Lempelserne i finansårene er omregnet til kalenderår ved at overføre 25 pct. (svarende til et kvartal) af 

pakkens saldoeffekt i finansåret 2010 til pakkens saldoeffekt i kalenderåret 2009 osv.   
Kilde: Congressional Budget Office, OECD og IMF. 
 

 
Udvikling i offentlig gæld og lange rentespænd 
Bruttogælden stiger væsentligt i EU-landene, USA og andre lande som følge af de 
store underskud og lave vækstrater samt behovet for at finansiere redningsaktioner i 
forhold til den finansielle sektor, særligt en række rekapitaliseringer i form af kapital-
indskud i banker mv. EU-landenes gennemsnitlige offentlige bruttogæld skønnes så-
ledes at stige med over 20 pct.-enheder på tre år fra en bund på under 60 pct. af 
BNP i 2007 til omkring 80 pct. af BNP i 2010, mens USA’s bruttogæld skønnes at 
stige fra omtrent samme niveau til tæt på 100 pct. af BNP, jf. figur 2.26a og 2.26b.  
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Figur 2.26a Figur 2.26b 
Bruttogæld i udvalgte lande EU-lande, der 
lemper finanspolitikken i 2009 

Bruttogæld på de offentlige finanser i  
udvalgte EU-lande med neutral eller stram 
finanspolitik i 2009 
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Anm.:  Grupperingen af EU-landene i lande, der 1) lemper finanspolitikken i både 2009 og 2010 og 2) lemper 

finanspolitikken i 2009 (figur 2.26a) og 3) fører neutral eller stram finanspolitik i 2009 og 2010 (2.26b), er 
baseret på de opgjorte lempelser og stramninger i boks 1.2.  

Kilde:  EU-kommissionen, OECD og egne beregninger. 
 
Den kraftige stigning i gælden og den finansielle turbulens øger risikoen for, at nye 
finanspolitiske lempelser vil medføre stigninger i de lange renter, der i sig selv vil øge 
underskud og gæld, og samtidig dæmpe den stimulans af aktiviteten, der er formålet 
med lempelserne. De lange rentespænd er under den aktuelle krise især steget i lande, 
som på grund af utilstrækkelig konsolidering i gode tider har høje eller hastigt stigen-
de gældskvoter, og som derfor må føre en tilbageholdende eller stram finanspolitik. 
Det gælder alle EU-lande, selv eurolandene, omend risikoen for, at svækkede finan-
ser medfører stigende rentespænd, er større for lande uden for euroen, jf. boks 2.5.  
 
EU-aftalerne om finanspolitik og den fremadrettede konsolidering af de  
offentlige finanser 
EU-landenes regeringer har konkluderet, at landenes finanspolitiske stimulans af den 
økonomiske aktivitet, der udgøres af den samlede svækkelse af de offentlige finanser, 
herunder de aktive finanspolitiske lempelser på i gennemsnit ca. 1 pct. af BNP alene i 
2009, er i overensstemmelse med EU-aftalen om en koordineret finanspolitisk eks-
pansion8. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 Det Europæiske Råd vedtog aftalen om en koordineret finanspolitisk stimulans (”European Economic Recovery 
Plan”) i december 2008 og konkluderede i marts 2009, at der var gjort gode fremskridt med gennemførelsen af afta-
len. Kommissionens seneste prognose fra maj 2009 peger på en svækkelse af de offentlige finanser, som udgør ca. 5 
pct. af BNP samlet i 2009 og 2010, og som således indebærer en stimulans, som er endnu større end aftalt i decem-
ber 2008 og skønnet i forbindelse med konklusionen i marts 2009. Udover de nationale finanspolitiske tiltag gen-
nemføres der EU-finansierede tiltag på ca. 0,3 pct. af EU’s BNP som en del af den samlede stimulans.   
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Boks 2.5 
Gældsudvikling, rentespænd og råderum til finanspolitiske lempelser 
 
EU-landenes manøvrefrihed til finanspolitiske lempelser begrænses blandt andet af de aktuelle udvi-
delser af de lange rentespænd (forskellen mellem renterne på 10-årige statsobligationer i de respek-
tive lande og Tyskland), der dels øger lempelsernes omkostninger og dels dæmper lempelsernes ef-
fekter på aktiviteten.  
 
De lange rentespænd er under den aktuelle krise især steget i EU-lande med høje eller hastigt stigen-
de gældskvoter (og store underskud på betalingsbalancen mv.), som ikke i tilstrækkelig grad har kon-
solideret de offentlige finanser i gode tider, og som derfor nu har et begrænset råderum og må plan-
lægge at gennemføre budgetforbedringer næste år eller allerede i år, jf. figur a og b. Det skyldes, at 
de lange rentespænd blandt andet afhænger af det enkelte lands kreditrisici, knyttet til økonomiske 
nøgletal for offentlige finanser mv. Derudover afhænger spændet af likviditetsrisici, knyttet til stør-
relse og likviditet på markederne for landenes statspapirer. 
 

Figur a Figur b 
Lange rentespænd før og under krisen samt 
udvikling i bruttogæld fra 2007 til 2010 

Lange rentespænd samt udvikling i  
bruttogæld under krisen 
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Anm.:  Figur a: Pilenes startpunkt viser gælden i 2007 og det gennemsnitlige rentespænd i 2005-08, mens pile-

nes slutpunkt viser gælden i 2010 og det gennemsnitlige rentespænd i 2009 (frem til medio maj).  
Kilde: Reuters EcoWin, EU-kommissionen og egne beregninger. 
 
Det enkelte lands lange rentespænd afhænger desuden af valutakursrisikopræmien, der afspejler 
markedernes vurdering af sandsynligheden for – og i givet fald størrelsen af – en svækkelse af lan-
dets valuta. Eurolandenes rentespænd er derfor faldet markant på grund af indførelsen af euroen, 
og stigningerne i rentespændene under den aktuelle krise er generelt mindre end under tidligere 
kriser inden euroen. Det italienske rentespænd, der under den aktuelle krise har været oppe over 
1½ pct.-enheder, var fx langt højere i årene inden euroen, herunder 4-8 pct.-enheder under valuta-
krisen i 1992-1993 og perioderne med uro i midten af 1990’erne. Euroen vurderes således at give en 
bedre beskyttelse af de deltagende økonomier mod kriser end situationen med nationale valutaer 
før i tiden, hvor økonomiske og finansielle kriser typisk også indebar valutakriser med spekulation 
og devalueringer og større stigninger i de pengepolitiske renter og lange renter, der forværrede 
kriserne. 
 
Rentespændene er under den aktuelle krise steget både i og uden for euroen, generelt lidt mindre i 
eurolandene, jf. figur c. De eurolande, som har oplevet relativt høje rentespænd under den aktuelle 
krise, og som derfor må føre en tilbageholdende finanspolitik, omfatter især Irland, der har udsigt til 
en massiv forringelse af de offentlige finanser, Italien og Grækenland, der har høj gæld, samt i lidt 
mindre grad fx Spanien og Portugal, der har fået store underskud, jf. figur d.  
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Boks 2.5 (fortsat) 
Gældsudvikling, rentespænd og råderum til finanspolitiske lempelser 
 

Figur c Figur d 
Lange rentespænd i EU-landene under  
krisen og inden krisen  

Udvikling i rentespænd i udvalgte EU-lande 
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Anm.:  Figur a: Søjlerne angiver de enkelte EU-landes gennemsnitlige rentespænd i 2009 (frem til medio maj), 

mens prikkerne angiver rentespændene i perioden 2005-08. 
Kilde: Reuters EcoWin, EU-kommissionen. 
 

 
I lyset af den væsentlige finanspolitiske stimulans af aktiviteten og de aktuelle bindin-
ger på finanspolitikken fra kraftigt svækkede finanser og udvidede rentespænd mv. 
samt de langsigtede finanspolitiske udfordringer er der ikke indgået nye aftaler om 
koordinerede finanspolitiske lempelser i EU. Fremadrettet ventes samarbejdet at fo-
kusere på finanspolitisk konsolidering. 
 
EU-landene, USA og andre lande, der aktuelt lemper finanspolitikken, havde allerede 
inden krisen og de aktuelle lempelser behov for konsolidering og reformer af især 
pensions- og sundhedssystemerne for at sikre en udvikling i de offentlige finanser, 
der er holdbar på lang sigt i lyset af stigningen i antallet af ældre og i levetiden. Den 
markante forringelse af finanserne under krisen indebærer derfor, at de aktuelle lem-
pelser må følges op med en årrække med konsolideringer og reformer for at undgå 
en ukontrolleret stigning i den offentlige gæld.  
 
EU-landenes udfordring er således nu at sikre, at landenes forskellige tiltag inden for 
rammerne af EU’s aftale om koordineret finanspolitisk ekspansion afbalanceres af en 
koordineret konsolidering for at sikre finansernes samlede holdbarhed på linje med 
de fælles regler i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt, jf. boks 2.6.  
 
USA vil ligeledes i lyset af de store aktuelle underskud og langsigtede udfordringer 
skulle konsolidere sine offentlige finanser. Regeringen har annonceret en plan om en 
markant reduktion af underskuddet (evt. en halvering i denne valgperiode frem til 
2012/2013), hvilket vil kræve relativt store stramninger efter lempelserne i år og næ-
ste år.  
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Ud over det overordnede mål om langsigtet holdbarhed og det mere akutte pres fra 
balanceproblemer og udvidede rentespænd skal finanspolitikken tage højde for en 
række andre forhold, som motiverer, at en lang række lande planlægger konsolidering 
allerede nu eller næste år.  
 
Lempelser er således mest effektive i forhold til aktiviteten, når de gennemføres med 
udgangspunkt i et råderum skabt af konsolidering i gode tider, mens ufinansierede 
lempelser omvendt kan have en begrænset effekt på efterspørgslen, fordi uholdbar 
gældsætning i den offentlige sektor kan blive modsvaret af øget opsparing i den pri-
vate sektor i forventning om senere skattestigninger eller reduktioner i offentligt for-
brug og overførsler. Dette hensyn kan være særligt vigtigt i den aktuelle situation, 
hvor der i høj grad er tale om en tillidskrise, og hvor holdbar finanspolitik derfor kan 
bidrage til at vende tilliden. 
 

Boks 2.6 
Implementeringen af EU’s Stabilitets- og Vækstpagt under den aktuelle krise 

 
EU-landenes grundlæggende regler for finanspolitik i Traktaten og Stabilitets- og Vækstpagten inde-
bærer, at landene skal undgå uforholdsmæssigt store underskud – som udgangspunkt underskud 
over 3 pct. af BNP – og opfylde deres ”mellemfristede mål” om en strukturel saldo, der omtrent er i 
balance og konsistent med kravet om holdbarhed. Over 20 ud af EU’s 27 lande har overskredet eller 
ventes at overskride 3-procentsgrænsen for underskuddet, og alle lande vil have udfordringer med at 
opfylde deres mellemfristede mål.  
 
Stabilitets- og Vækstpagten er tilstrækkelig fleksibel til også at håndtere særlige situationer som den 
aktuelle krise, og EU-landene og Kommissionen vil implementere Pagtens regler i en konstruktiv pro-
ces, hvor man bliver enige om finanspolitiske anbefalinger, forklarer de nationale finanspolitiske stra-
tegier, og støtter hinanden i at gennemføre de nødvendige budgetforbedringer. Kommissionen og 
Rådet af EU’s finansministre er ved at igangsætte Stabilitets- og Vækstpagtens procedurer for de EU-
lande, der allerede overskred 3-procentsgrænsen i 2008, og vil senere igangsætte procedurerne for 
de lande, der overskrider 3-procentsgrænsen i 2009 og de efterfølgende år. Det enkelte EU-land, der 
overskrider 3-procentsgrænsen, vil som hovedregel få en såkaldt henstilling, der indebærer anbefa-
linger om at gennemføre budgetforbedringer, så underskuddet bringes ned under 3 pct. af BNP inden 
en given frist.     
 
Stabilitets- og Vækstpagtens regler indebærer mulighed for undtagelser fra procedurerne, når der fx 
er en negativ økonomisk vækst som under den aktuelle krise. EU-landene er imidlertid enige om at 
igangsætte procedurerne for alle lande med uforholdsmæssigt store underskud, idet procedurerne er 
en støtte til det enkelte lands indsats for at konsolidere de offentlige finanser med henblik på at sikre 
en troværdig og holdbar finanspolitik, der udgør et positivt signal til markederne, som kan bidrage til 
at dæmpe rentespændene og styrke tilliden til gavn for økonomien og de offentlige finanser. Regler-
ne indebærer også mulighed for flerårige tidsfrister for at bringe underskuddet ned under 3 pct. af 
BNP, når der foreligger særlige omstændigheder som under denne krise, og et bærende princip for 
anbefalingerne vil være, at lande med relativt store underskud anbefales relativt store årlige budget-
forbedringer, men får længere frister for at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP. 
 

 
 
2.4 Obligationsmarkeder 
Efter at være faldet betragteligt i 4. kvartal 2008 er renten på de 10-årige danske og 
tyske statsobligationer steget lidt siden december og har de seneste måneder ligget i 
et niveau omkring henholdsvis 3½ og 3 pct., figur 2.27a.  
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Stigningen i de lange danske statsrenter i 2009 skal formentlig blandt andet ses i lyset 
af den gennemførte kreditpakke, der åbner for statslige indskud af hybridkapital i 
banker og realkreditinstitutioner, som blandt andet finansieres ved statslige obligati-
onsudstedelser. Hertil kommer udsigten til store budgetunderskud i de kommende 
år.  
 
Det har været en tendens igennem længere tid, at rentespændet mellem europæiske 
statsobligationer og de tyske statsobligationer er udvidet, hvilket navnlig skal ses i ly-
set af den høje likviditet i det tyske marked samt den høje sikkerhed, jf. figur 2.27b.  
 
For en række lande, herunder især Grækenland og Irland, er rentespændet til det ty-
ske marked således udvidet betragteligt i fjerde kvartal 2008 og starten af 2009. Ud 
over den lavere likviditet i de respektive landes statsobligationer skal de udvidede 
spænd ses i lyset af relativt svagere finanspolitiske udgangspunkter i landene, blandt 
andet i form af en høj gældsætning i forhold til BNP.  
 
Der er fortsat relativt høje rentespænd til de tyske statsobligationer, selvom spænde-
ne for de fleste europæiske lande er mindsket noget igennem de seneste måneder. 
Der forventes fremadrettet en vis indsnævring af det danske rentespænd til de tyske 
statsobligationer, om end det formentlig ikke vender tilbage til de historisk lave ni-
veauer fra før udbruddet af den finansielle krise. 
 

Figur 2.27a Figur 2.27b 
10-årige statsobligationsrenter, inkl. skøn 10-årigt rentespænd til Tyskland 
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Kilde: Bloomberg, Reuters EcoWin samt egne beregninger og skøn. 
 
Der er dog generelt stor usikkerhed omkring udviklingen i de fremtidige renteni-
veauer og -spænd. En del af denne usikkerhed vedrører omfanget af de betragtelige 
udstedelser, der i de kommende år skal finansiere redningspakker og budgetunder-
skud i flere lande. EU-landenes gennemsnitlige bruttogæld skønnes blandt andet at 
stige med over 20 pct.-enheder på tre år fra en bund på under 60 pct. af BNP i 2007 
til over 80 pct. i 2010. 
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Markedet indpriser således også en forventning om stigende profil for de fremtidige 
lange statsrenter i 2009 og 2010, hvilket blandt andet afspejles i den implicitte for-
ward-kurve for 10-årige statsrenter, jf. figur 2.28a. 
 
Omvendt er der indikationer på, at tilliden i markedet til, at stater generelt vil leve op 
til deres gældsforpligtelser, er steget. Priserne på Credit Default Swaps (CDS), der 
kan give en indikation af markedets vurdering af kreditrisikoen på statsobligationer 
indenfor en given periode, er aftagende, jf. figur 2.28b. Prisen på en 5-årig CDS ud-
stedt på baggrund af danske statsobligationer er således omtrent halveret i forhold til 
toppen i marts 2009. 
 

 
Kilde: Bloomberg og Reuters EcoWin.  
 
Der skønnes således generelt stigende renter på de 10-årige statsobligationer igennem 
2009 og 2010, jf. tabel 2.3.  
 

Tabel 2.3 
10-årige statsobligationsrenter, 2007-10  

 

  2007 2008 2009 2010 
   Dec. Maj Dec. Maj Dec. Maj  

 Pct.         

 10-årig statsobligation, DK 4,3 4,4 4,3 4,2 3,7 4,4 4,1  

 10-årig statsobligation, EU 4,2 4,1 3,9 4,0 3,3 4,2 3,7  

 10-årig statsobligation, US 4,7 3,9 3,7 4,0 2,9 4,2 3,4  
  

Kilde:  Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 

 

 
I Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i renterne på de 30-årige realkredit-
renter og de 10-årige statsobligationsrenter er der et gennemsnitligt spænd på knap 
140 bp. i perioden 1995-08, jf. figur 2.29a. Spændet lå dog gennemsnitligt på 180 bp. i 
2008 ifølge Danmarks Statistik.  
 

Figur 2.28a  Figur 2.28b  
Forwardrenter 10-årige statsobligationer CDS spænd for udvalgte lande 
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Ser man på et udvalg af relativt likvide 30-årige realkreditobligationer med forskellige 
kuponrenter har spændet mellem effektive renter og de 10-årige statsobligations-
renter ligget relativt højt i fjerde kvartal 2008, men er siden indsnævret til omkring 
1,8-2,4 pct.-enheder i april 2009, jf. figur 2.29b. Der skønnes i 2009 og 2010 en gradvis 
indsnævring af spændet til et niveau på linje med det historiske. 
 

Figur 2.29a  Figur 2.29b  
30-årig historisk realkreditrente samt 
spænd til 10-årig statsrente  

Spænd mellem udvalgte 30-årige realkre-
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Kilde: Danmarks Statistik, Reuters EcoWin samt egne beregninger og skøn. 
 
Den løbetidskorrigerede 1-årige realkreditrente har ligget i et niveau omkring 3 pct. 
igennem april måned, men er siden faldet til omkring 2½ pct. i maj 2009, hvilket er 
mere end en halvering af renten siden toppen i fjerde kvartal 2008.  
 
Faldet skal navnlig ses i lyset af de generelt faldende renteniveauer i det korte seg-
ment samt aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet fra oktober 2008 og ju-
steringen af Den Sociale Pensionsfonds (DSP) reglement, hvormed staten blandt an-
det har forbedret muligheden for at afdække den renterisiko, der knytter sig til refi-
nansieringen af almene boliger.  
 

Tabel 2.4 

Skøn for den løbetidskorrigerede 1-årige tilpasningsrente og 30-årige realkreditobligationer, 
DK 

 

  2007 2008 2009 2010 
   Dec. Maj Dec. Maj Dec. Maj  

 Pct.         

 1-årig tilpasningsrente 4,3 4,7 4,8 3,5 2,8 3,6 2,7  

 30-årig realkreditobligation 5,7 6,4 6,1 6,0 5,5 5,9 5,6  
  

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger og skøn. 
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2.5 Aktiemarkeder  
Efter massive fald i aktiekurserne globalt i 2008 og starten af 2009 har der de seneste 
måneder været en tydelig bedring i aktiemarkederne.  
 
I 2008 blev værdien af aktierne i flere lande omkring halveret. Det gælder eksempel-
vis i Danmark, hvor faldet var på knap 50 pct. i 2008, jf. tabel 2.5. Faldene er fortsat 
ind i 2009, men er indenfor de seneste måneder erstattet af kraftige stigninger i flere 
lande, jf. figur 2.30a.  
 
Det danske OMXC-indeks er således steget med knap 19 pct. i april måned og med 
43 pct. siden 2009-bunden i marts, hvilket ligger omtrent på linie med væksten siden 
2009-bunden i en række af de større internationale indeks, jf. figur 2.30b.  
 

 
Kilde:  Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
I Danmark har særligt de finansielle aktier, der kursmæssigt er blandt de hårdest ram-
te i den finansielle krise, oplevet fremgang, jf. figur 2.31a.  
 
Der kan peges på en række faktorer som forklaring på udviklingen på aktiemarke-
derne, der i vidt omfang reagerer på forventninger til de fremtidige indtjeningsmulig-
heder.  
 
For det første er det generelle pengepolitiske renteniveau blevet kraftigt sænket i for-
hold til udgangen af 2008. Derudover er der gennemført en række finans- og penge-
politiske hjælpepakker, herunder US Treasury’s plan for at opkøbe problematiske og 
illikvide aktiver i navnlig finansielle institutioner. Endvidere har der været stor inter-
national fokus blandt andet i G20-sammenhæng på en samlet og koordineret indsats 
for stabilisering af den globale økonomi, hvilket igen kan have positiv virkning på 
aktiemarkederne.  
 
Samtidig er der begyndende indikationer i visse makroøkonomiske nøgletal på, at 
konjunkturbilledet kan være i bedring på det lidt længere sigt, og at en bund kan være 

Figur 2.30a Figur 2.30b 
Udvalgte aktieindeks, inkl. reinvesterede  
udbytter 

Vækst i udvalgte aktieindeks siden bunden i 
2009, inkl. reinvesterede udbytter 

50

75

100

125

150

175

200

225

250

50

75

100

125

150

175

200

225

250

OMXC (Danmark) EuroStoxx (euroområdet)
S&P 500 (USA) TOPIX 500 (Japan)
MSCI EM (nye markeder) FTSE 100 (UK)

Indeks 1. jan. 2005=100 Indeks 1. jan. 2005=100

05               06                 07 08                 09

 

 

0

10

20

30

40

50

O
M

X
C

M
SC

I E
M

Eu
ro

St
ox

x

S&
P5

00

To
pi

x5
00

FT
SE

10
0

0

10

20

30

40

50
Pct. Pct. 



  Kapitel 2. International økonomi og finansielle markeder

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 93

nået. Derudover er der offentliggjort en række kvartalsregnskaber for første kvartal 
fra større amerikanske finansvirksomheder, der viste sig bedre end markedet frygtede 
primært på grund af indtjening fra handel med valuta og værdipapirer, mens tab på 
lån fortsat er meget store.  
 
Der er således i lyset af ovenstående indikationer på en aftagende risiko-aversion i 
aktiemarkedet, der dog stadig er præget af stor usikkerhed omkring den fremtidige 
udvikling – hvilket blandt andet kommer til udtryk i, at der stadig indprises høje for-
ventninger til usikkerheden i kursudviklingen i handlede optionskontrakter på diverse 
aktieindeks, jf. figur 2.31b.  
 

Figur 2.31a Figur 2.31b 
Udvalgte danske sektorindeks, inkl.  
reinvesterede udbytter 
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Kilde:  Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 

Tabel 2.5 
Aktiekursændringer i udvalgte lande og regioner, inkl. reinvesterede udbytter   

 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009-til 

dato1)
 

 Pct.         
 Danmark  -20 33 24 43 22 7 -48 22  
 Europa  -33 21 12 26 23 7 -45 5  
 USA   -22 29 11 5 16 5 -37 2  
 Japan  -18 24 10 43 5 -11 -41 4  
 Nye Markeder  - - - 36 29 34 -46 29  
  
Anm.: Der er anvendt følgende aktieindeks inkl. reinvesteret udbyttebetaling: OMXC (Danmark), Eurostoxx 

Broad (Europa), S&P 500 (USA), Topix 500 (Japan), MSCI Emerging Markets (nye markeder).  
1) 20. maj 2009.  
Kilde: Reuters EcoWin. 
 

 

 
 
2.6 Råvare- og valutamarkeder 
I årets første måneder har olieprisen svinget lidt, men med en stigende tendens, jf. 
figur 2.32a. Den stort set uafbrudte stigning i prisen på en tønde nordsøolie (Brent) 
siden januar 2007 kulminerede med et toppunkt på 147 dollar i starten af juli 2008, et 
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meget højt niveau både i nominel og real værdi, jf. figur 2.32b. Olieprisen faldt deref-
ter med knap 80 pct. i perioden juli til december og nåede en bund på godt 30 dollars 
per tønde i slutningen af december. 

 
Figur 2.32a Figur 2.32b 
Faktisk og skønnet pris på Brent-olie i USD  Real og nominel oliepris 
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Anm.:  De stiplede blå linjer i figur 2.32a er skønnet oliepris (årsniveauer) i 2009-10. Den reale oliepris i figur 2.32b er 
 nominel oliepris deflateret med det danske forbrugerprisindeks, hvor 2009m1=100. 
Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Prognosen for oliepriser er baseret på priser på futures-kontrakter, og futuresmarke-
det peger på en stigning i olieprisen i resten af prognoseperioden. Prognoseforudsæt-
ningerne indebærer en gennemsnitlig råoliepris på 53,2 dollar i 2009 og 63,8 dollar i 
2010, jf. tabel 2.6. I forhold til decembervurderingen er den skønnede oliepris regnet i 
dollar nedjusteret med 3 pct. i 2009 og opjusteret med 16 pct. i 2010. 
 

Tabel 2.6 

Olieprisforudsætninger i prognosen 
 

  2008 2009 2010 
   Dec. Maj Dec. Maj  

 Pris pr. tønde       

 USD 97,2 55,0 53,2 55,0 63,8  

 EUR 66,1 42,9 40,8 42,9 48,0  

 DKK 495,3 319,3 303,5 319,3 357,5  
  

Kilde: Reuters EcoWin, IEA og egne skøn. 
 

 

 
Priserne på andre råvarer viser også tegn på stabilisering efter kraftige prisfald i sidste 
halvdel af 2008, jf. figur 2.33a. Den globale afdæmpning og de svage vækstforventnin-
ger vurderes at have været en underliggende årsag til prisfaldene. 
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Figur 2.33a Figur 2.33b 
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Kilde:  IMF og Reuters EcoWin. 
 
Den effektive kronekurs steg kraftigt i november/december og har været svingende 
efter årsskiftet, jf. figur 2.33b. Den kraftige stigning skyldtes i stor grad en depreciering 
af de andre skandinaviske valutaer og af det britiske pund i kølvandet på finansuroen, 
jf. figur 2.34a. 
 
Den amerikanske dollar apprecierede med 28 pct. fra midten af juli frem til slutnin-
gen af oktober for derefter at depreciere med 13½ pct. på knap 3 uger i december og 
bidrog dermed til stigningen i den effektive kronekurs i december. Efter nytår styr-
kede dollaren sig frem til starten af marts for så at svækkes noget, jf. figur 2.34b.  
 

Figur 2.34a Figur 2.34b 
Bidrag til ændring i effektiv kronekurs EUR/USD  
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Kilde:  Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 
 
I prognoseperioden forudsættes valutakurserne at ligge uændret på samme niveau 
som i perioden 1. til 14. april, jf. tabel 2.7. I forhold til decembervurderingen er ameri-
kanske dollars blevet nedjusteret en smule. I starten af maj handledes den amerikan-
ske dollar til 5,6 kroner. 
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Tabel 2.7 
Valutakursforudsætninger 

 
  2008 2009 2010  
   Dec. Maj Dec. Maj  

 Dollar pr. 100 euro        
 EUR/USD  147,1 128,2 132,5 128,2 133,1  
 Kr. pr. 100 enheder 

udenlandsk valuta      
 

 EUR/DKK  745,6 744,6 745,0 744,6 745,0  
 USD/DKK 509,3 580,6 562,9 580,6 560,1  
 Indeks       
 Eff. DKK  105,9 104,1 107,7 104,1 107,8  
  

Anm.: Beregningsteknisk er valutakurserne fremskrevet med gennemsnittet af ti handelsdage i starten af april 
2009. 

Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
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3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

Der ventes i 2009 og 2010 en relativt kraftig stigning i husholdningernes reale disponible indkomst 
– trods fald i beskæftigelse og arbejdsstyrke – som følge af navnlig skattenedsættelserne og mulighe-
den af at få udbetalt indeståender på Særlig Pensionsopsparing (SP) samt en god fremgang i real-
lønnen og de reale overførselssatser. Samlet skønnes husholdningernes reale disponible indkomst at 
stige med 4½ pct. i år og 2 pct. næste år. Ses bort fra SP-opsparingen er væksten på 2½ og 4 pct. 
 
Aktiekursfaldet som følge af den finansielle krise og fald i ejerboligpriserne har ført til et fald i hus-
holdningernes reale nettoformue på 30 pct. igennem 2008 efter næsten en fordobling af formuen fra 
slutningen af 2002 til slutningen af 2006. Igennem 2009 ventes en markant afdæmpning af faldet 
i formuen til 7 pct., og i 2010 ventes på ny en lille vækst i den reale formue. Trods det seneste fald 
er formuen fortsat på et ret højt niveau, og de danske husholdninger er under ét ganske velkonsolide-
rede. 
 
Privatforbruget skønnes at falde med 1¼ pct. i 2009, hvilket primært afspejler store fald i bilsalg og 
detailomsætning igennem 2008. Frigivelsen af SP-midlerne i perioden fra 1. juni til 31. december 
2009 vil isoleret set trække i retning af højere privatforbrug. I 2010 skønnes en stigning i privat-
forbruget på 2½ pct. som følge af styrket tillid og kraftig indkomstfremgang. Opgangen i privatfor-
bruget skal ses i lyset af, at opsparingen er steget til et ret højt niveau sidst i 2008.   
 
Boligmarkedet ventes at fortsætte tilpasningen gennem det seneste år efter kraftige forudgående stig-
ninger i kontantpriser og boliginvesteringer. Kontantprisen skønnes at aftage 7 pct. i 2009, men det 
meget kraftige fald i de korte renter og fremgangen i de disponible indkomster bidrager til en stabili-
sering sidst på året, således at de nominelle kontantpriser i 2010 i gennemsnit ligger på samme ni-
veau som i år. Boliginvesteringerne ventes at falde betydeligt i både 2009 og 2010. Særligt nybyggeri 
ventes at falde med baggrund i lavere kontantpriser, mens reparationer og vedligeholdelse holdes oppe 
blandt andet af pæn indkomstfremgang og renoveringspuljen.  
 
De erhvervsmæssige investeringer ventes at blive ramt af et fortsat markant tilbageslag i 2009. Der 
ventes et fald i de samlede erhvervsinvesteringer på 8¾ pct. i 2009, primært som et resultat af en 
tilpasning af virksomhedernes produktionsapparat til det markante efterspørgselsbortfald siden efter-
året. Derudover vil sværere finansieringsvilkår også være med til at lægge en yderligere dæmper på 
erhvervsinvesteringerne.  
 
Eksporten ventes at falde 7¼ pct. i 2009. En kraftig nedgang i verdenshandlen, primært i slutnin-
gen af 2008 og starten af 2009, trækker ned i særligt industrieksporten, men også i søtransporten 
og dermed tjenesteeksporten. En fortsat svækkelse af konkurrenceevnen over for udlandet forværrer 
samtidigt vilkårene for eksportsektoren. I 2010 forventes der at komme lidt mere gang i væksten i 
Danmarks samhandelslande, hvilket bidrager til en positiv eksportvækst på 1¼ pct. i 2010. Im-
porten skønnes at falde med 6¼ pct. i 2009, hvilket hænger sammen med faldet i den samlede efter-
spørgsel og i søtransporten, som har et relativt stort importindhold. I 2010 forventes importen at 
stige med 2¾ pct. i takt med, at den samlede efterspørgsel stiger. 
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3.1 Indkomster og formue 
 
Husholdningernes reale disponible indkomst 
Der ventes i 2009 og 2010 en relativt kraftig stigning i husholdningernes reale dispo-
nible indkomst som følge af navnlig skattenedsættelserne og muligheden for at få 
udbetalt indeståender på Særlig Pensionsopsparing (SP). For de to år i gennemsnit 
skønnes husholdningernes reale disponible indkomst at blive 5¾ pct. højere end i 
2008. 
 
I 2009 skønnes stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst at blive 4½ 
pct., jf. tabel 3.1 (”husholdninger korrigeret”). Det er mere end i 2004, hvor ind-
komststigningen også var forholdsvis høj som følge af Forårspakken mv. 
 

Tabel 3.1  
De reale disponible indkomster  

 
 

 
Gnst. 
90-08 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 Vækst i pct.         
 Husholdningernes nominelle 

disponible indkomst1) 3,6 4,4 3,8 5,2 2,3 2,3 3,6 6,3 
 

 Forbrugerprisindekset 2,2 1,2 1,8 1,9 1,7 3,4 1,4 2,1  
 Real disponibel indkomst          
 Husholdninger1) 1,4 3,2 2,0 3,3 0,6 -1,0 2,2 4,1  
 Husholdninger korrigeret2) ... 4,2 1,2 3,7 -0,3 0,2 4,6 2,0  
 Samlet privat sektor3) 1,8 2,0 1,5 4,0 0,8 1,2 3,8 3,5  
  

Anm.: Nationalregnskabstallene for 2006-2008 er foreløbige. 
1)  Efter nationalregnskabets definition, jf. bilagstabel B.15. Husholdningerne inkluderer non-profit-

institutioner (NPISH) rettet mod husholdningerne. 
2) Korrigeret for SP, bruttooverskud i ejerboliger samt udsving i pensionsafkastskatten og skattefradraget 

for individuelle pensionsordninger mv. Ændringer vedrørende SP påvirker væksten i den korrigerede 
indkomst opad i 2004 og 2009 og nedad i 2010, jf. tabel 3.2. 

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

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 
Hovedårsagen til den store indkomstfremgang i 2009 er den skønnede udnyttelse af 
adgang til at hæve SP-indeståender i perioden 1. juni-31. december 20091. En under-
søgelse fra ATP peger på, at over halvdelen af danskerne vil hæve deres SP-
opsparing, svarende til at der vil blive udbetalt ca. 25 mia. kr. før skat (ca. 15 mia. kr. 
efter skat), jf. boks 5.4 i kapitel 5. Det vil yde et bidrag til væksten i indkomsterne i 
2009 på 2 pct.-enheder, jf. tabel 3.2.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Ind- og udbetalinger til SP indgår ikke i nationalregnskabets opgørelse af husholdningernes disponible indkomst, 
hvor SP betragtes som individuel opsparing. Men SP-betalinger indgår sammen med en række andre korrektioner i 
det korrigerede indkomstbegreb, der anvendes her, jf. bl.a. note 2 til tabel 3.1. 
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Hertil kommer lavere indkomstskat i 2009 i medfør af skatteaftalen af 3. september 
2007 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejde i form af eks-
traordinær forhøjelse af grænsen for mellemskatten, så den er sammenfaldende med 
topskattegrænsen, og forhøjelser af beskæftigelses- og personfradraget. Desuden er 
der i 2009 en (”dobbelt”) reduktion af bundskatten, som på én gang kompenserer for 
den stigning i skattebetalingen i 2008 og 2009, der skyldes forhøjelsen af kommune-
skatterne med 2 mia. kr. i 2008. Ændringerne af indkomstskatten indebærer samlet 
set et bidrag til væksten i husholdningernes reale disponible indkomst på ¼ pct.-
enhed i 2008 og 1¼ pct.-enhed i 2009, jf. tabel 3.2. 
 

Tabel 3.2  
Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct.         
 Stigning i husholdningernes reale disponible 

 indkomst1) 4,2 1,2 3,7 -0,3 0,2 4,6 2,0 
 

 Heraf bidrag (pct.-enheder) fra         
 - (Real) lønsum 1,4 2,1 3,0 2,6 1,9 -0,5 -1,4  
 - Pensionsbidrag2) -0,5 -0,3 -0,7 -0,4 -0,7 -0,7 0,6  

 - Lønsum ekskl. pensionsbidrag 0,9 1,7 2,3 2,2 1,2 -1,2 -0,8  
 - Samlede offentlige indkomstoverførsler  0,5 -0,0 -0,5 -0,1 -0,3 1,2 1,4  

 I alt løn (ekskl. pensionsbidrag) og overførsler 1,4 1,7 1,8 2,1 0,9 0,0 0,6  
 Nettorenteindkomst 0,1 0,3 -0,3 -1,1 -0,1 0,4 0,2  
 Aktieudbytter mv. 0,1 -0,2 0,9 -0,2 -0,1 -0,3 0,0  
 Udbetalinger fra pensionsordninger2) 0,4 0,3 0,7 0,4 -0,3 0,1 0,1  
 Ændret beskatning 1,5 - - - 0,3 1,2 2,4  
 SP 0,8 - - - - 2,0 -2,0  
 Strejkeunderstøttelse (netto for øgede bidrag) . . . . 0,2 -0,3 0,0  
 I øvrigt3) -0,1 -0,9 0,6 -1,5    -0,7 1,5 0,7  

  
1)  Den korrigerede indkomst, jf. note 3 til tabel 3.1. 
2)  Arbejdsmarkedspensioner mv. (men ikke individuelle pensionsordninger i pengeinstitutter mv.).  
3) Vedrører blandt andet bruttooverskuddet i enkeltmandsvirksomheder (ekskl. ejerboliger), opregulerin-

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

Kilde: ADAM samt egne beregninger. 
 

 

 
I 2010 gennemføres en betydelig skattenedsættelse i kraft af Forårspakke 2.0 blandt 
andet i form af afskaffelse af mellemskatten, ekstraordinær forhøjelse af topskat-
tegrænsen og lavere bundskat. I alt skønnes skattenedsættelserne for husholdninger-
ne i 2010 at udgøre knap 19 mia. kr. netto for de finansieringselementer, der påvirker 
husholdningernes betalinger af indkomstskat i 2010, jf. tabel 5.8 i kapitel 5. Det svarer 
til et bidrag til væksten i husholdningernes reale disponible indkomst på 2½ pct. 
 
Noget af finansieringen af skattenedsættelserne består af afgiftsforhøjelser, som re-
ducerer væksten i husholdningernes reale disponible indkomst med 0,6 pct.-enheder i 
2010 i kraft af en forøgelse af forbrugerprisstigningen, jf. nedenfor. 
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Væksten i husholdningernes reale disponible indkomst i 2010 skønnes at blive 2 pct. 
Den lavere vækst end i 2009 skyldes frigivelsen af SP-midler i 2009. Ses bort fra dette 
engangsløft af indkomsterne i 2009 bliver indkomststigningen i 2010 4 pct. 
 
Skattereformen i Forårspakke 2.0 er fuldt finansieret på lang sigt, men skattenedsæt-
telserne indfases først – i vidt omfang i 2010 – mens finansieringselementerne indfa-
ses mere gradvist. Underfinansieringen i de første år bidrager til at stimulere efter-
spørgslen og dermed reducere og forkorte finanskrisens negative virkninger på pro-
duktion og beskæftigelse. 
 
Det påvirker husholdningernes indkomster negativt, at beskæftigelsen skønnes at 
falde med omkring 2½ pct. i både 2009 og 2010. På den anden side ventes en for-
øgelse af reallønnen pr. beskæftiget i den private sektor på 1¾ pct. i 2009 og 1 pct. i 
2010. For offentligt ansatte er reallønstigningen højere – navnlig i 2009 som følge af 
profilen i de offentlige overenskomster. 
 
Samlet set skønnes udviklingen i den reale lønsum at give et negativt bidrag til væksten 
i husholdningernes reale disponible indkomst på -½ pct.-enhed i 2009 og -1½ pct.-
enhed i 2010. I 2009 ventes der samtidig at ske en relativt stor stigning i bidragene til 
arbejdsmarkedspensioner mv. som følge af loft over pensionsindbetalinger fra 2010, 
og fordi en del af SP-midlerne må antages at blive indbetalt på andre pensionsord-
ninger, hvortil kommer lavere fradrag for indbetalinger fra 2010. Modstykket hertil er 
et ventet fald i pensionsbidragene i 20102. Det indebærer, at vækstbidraget fra den 
reale lønsum ekskl. pensionsbidrag skønnes at blive -1¼ pct.-enhed i 2009 og -¾ 
pct.-enhed i 2010.  
 
Den negative virkning på indkomsterne fra faldet i beskæftigelsen modvirkes af en 
forøgelse af de offentlige indkomstoverførsler, som i alt skønnes at yde et vækstbidrag på 
1¼ pct.-enhed i 2009 og knap 1½ pct.-enhed i 2010.  
 
Det skyldes blandt andet den ventede opgang i ledigheden, som medfører væsentligt 
stigende udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse og kontanthjælp efter faldet i de 
forudgående år, og en stigning i udgifter til aktivering mv. Også udgifterne til folke-
pension vokser ret kraftigt. 
 
I udgifterne til overførsler i 2009 indgår, at den supplerende pensionsydelse i hen-
hold til finanslovaftalen for 2008 mellem regeringen og Dansk Folkeparti sættes op 
fra 7.800 til 10.300 kr., svarende til en merudgift på 480 mio. kr. eller ½ pct. af de 
samlede udgifter til folkepension mv. I 2010 sker der i henhold til Forårspakke 2.0 en 
forhøjelse af pensionstillægget på 2.000 kr. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Der ventes et lignende sving i de to år i indbetalingerne til individuelle pensionsordninger i pengeinstitutter (rate- og 
kapitalpensioner). Virkningerne på indkomstskattebetalingerne heraf (lavere skat i 2009 og højere skat i 2010) er fjer-
net i det korrigerede begreb for den disponible indkomst, der anvendes her. 
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Det bidrager til den forholdsvis store reale vækst i overførslerne i 2009, at satsregule-
ringsprocenten er fastsat til 3,1 på grundlag af stigningen i årslønnen (ekskl. pensi-
onsbidrag mv.) i 2007, samtidig med at stigningen i forbrugerpriserne ventes at blive 
reduceret betydeligt til 1,4 pct. 
 
I 2010 skønnes satsreguleringsprocenten til 4,2 på grundlag af den skønnede stigning 
i årslønnen (ekskl. pensionsbidrag mv.) i 2008. En satsregulering på 4,2 pct. vil være 
den højeste i satsreguleringslovens historie. Stigningen i forbrugerpriserne skønnes at 
blive 2,1 pct. 
 
Vendingen af udviklingen i de samlede offentlige indkomstoverførsler fra realt fald i 
2005-2008 til real stigning i 2009 og 2010 er for en stor dels vedkommende udtryk 
for de såkaldte automatiske stabilisatorer, hvorigennem ændringer i overførslerne 
dæmper indkomstudsvingene over en konjunkturcyklus. 
 
Husholdningernes nettorenteudgifter (ekskl. afkastet af pensionsformuerne i pensions-
kasser mv.) ventes at falde i både 2009 og 2010 og dermed yde et positivt bidrag til 
væksten i indkomsterne efter forøgelsen i de tre forudgående år, navnlig 2007, jf. tabel 
3.2. Det ret store fald i renten på blandt andet etårige flexlån i kølvandet af finanskri-
sen vil mere end opveje tendensen til forøgelse af nettorenteudgifterne som følge af 
fortsat nettolåntagning.  
 
Husholdningernes nettolåntagning (ekskl. pensionsopsparing) skønnes at falde fra ca. 
150 mia. kr. i 2008 til 125 mia. kr. i 2009 og 100 mia. kr. i 20103. Det afspejler en af-
dæmpet udvikling i det private forbrug og fald i boliginvesteringerne mv. samtidig 
med den ret store indkomstfremgang. Strammere kreditmuligheder som følge af den 
finansielle krise kan bidrage til lavere nettolåntagning.  
 
Aktieudbytter mv. til husholdningerne ventes at vise et realt fald i 2009 svarende til et 
negativt vækstbidrag på ca. ¼ pct.-enhed som følge af den finansielle krise, herunder 
at de banker, der deltager i Bankpakken, ikke må udbetale udbytte, så længe de er 
omfattet af garantien. I 2010 ventes stort set uændrede aktieudbytter. 
 
Det relativt store restled ved dekomponeringen af indkomststigningen i 2009 (jf. ne-
derste række i tabel 3.2) skyldes blandt andet, at der skønnes et stort fald i den per-
sonlige aktieskat, som i høj grad afhænger af kursgevinster og -tab, som ikke indgår i 
den disponible indkomst. Tilsvarende kan det store negative restled i 2007 i vidt om-
fang tilskrives en stigning i aktieskatten i det år. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Husholdningernes nettooptagelse af lån (ekskl. nettoopsparing i pensionskasser mv.) fremgår af bilagstabel B.15 
(række 14 plus række 10, regnet numerisk). Modregnes opsparing i pensionskasser mv. falder husholdningerne netto-
låneoptagelse (negative nettofordringserhvervelse) fra 52 mia. kr. i 2008 (toppen var 68 mia. kr. i 2007) til 11 mia. kr. 
i 2010 (jf. også bilagstabel B.14). Ses bort fra nettokapitaloverførslen til husholdningerne i 2010 på knap 8 mia. kr., jf. 
fodnote 6, skønnes husholdningernes nettofordringserhvervelse i 2010 til -19 mia. kr. 
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Nominalprincippet for stykafgifterne forøger i alle årene de reale disponible indkom-
ster via en reduktion af forbrugerprisstigningen, men virkningen er reduceret efter 
beslutningen om at indeksere energiafgifterne. De afgiftsforhøjelser, der indgår som 
finansieringselementer for indkomstskattelettelserne i 2010 i henhold til skatterefor-
men, hæver isoleret set forbrugerpriserne med 0,6 pct.-enheder i 2010. 
 
Den samlede private sektors reale disponible indkomst  
Den samlede private sektor består af husholdningerne og selskaberne (her inkl. of-
fentlige selskaber4). Omkring to tredjedele af den private sektors disponible brutto-
indkomst ligger i husholdningerne, mens den resterende tredjedel ligger i selskaber-
ne, jf. bilagstabel B.15.  
 
Husholdningernes væsentligste indkomstkilder er løn og offentlige indkomstover-
førsler, mens selskabernes indkomst navnlig udgøres af bruttooverskud. Formueind-
komsten i og pensionsbidragene til pensionskasser mv. indgår som indkomst til sel-
skaberne, og pensionsbidragene (netto for pensionsudbetalinger) fragår følgelig ved 
opgørelsen af husholdningernes disponible indkomst, jf. tabel 3.25. Modsat er aktie-
udbytter (til husholdningerne) indkomst for husholdningerne og udgifter for selska-
berne. Da selskaberne ikke kan forbruge (privat forbrug), er al disponibel selskabs-
indkomst bruttoopsparing.  
 
For hele den private sektor skønnes – som for husholdningerne – en ret kraftig 
vækst i den reale disponible indkomst. Stigningen for hele den private sektor skønnes 
at udgøre omkring 3½ pct. i både 2009 og 20106, jf. figur 3.1a og 3.1b. 
 
I 2009 er der en svag udvikling i selskabernes bruttooverskud som følge af faldet i 
produktionen. Men selskabernes disponible indkomst holdes oppe af et betydeligt 
fald i betalingerne af selskabsskat på knap 18 mia. kr. eller 30 pct. blandt andet som 
følge af ventede kapitaltab i den finansielle sektor. Sådanne tab fragår ikke i national-
regnskabets opgørelse af den løbende indkomst. 
 
I 2010 ventes en forholdsvis stor vækst i selskabernes bruttooverskud på grund af 
den fornyede vækst i produktionen og fortsat forbedring af bytteforholdet. I modsat 
retning trækker en stigning i selskabsskatten på 7 mia. kr. eller 15 pct. 
 
Ses bort fra en forudsat stigning i pensionsafkastskatten skønnes den private sektors 
reale disponible indkomst at vokse med 4 pct. i 2010. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Offentlige selskaber er selskaber, som det offentlige har kontrol med og/eller ejer mere end halvdelen af, eksem-
pelvis DONG Energy A/S, Sund & Bælt Holding og Post Danmark A/S.  
5 Men formuetilvæksten i pensionskasser mv. indgår i nationalregnskabet i husholdningernes opsparing og ikke i sel-
skabernes, jf. bilagstabel B.15. 
6 Vedrørende den private sektors disponible indkomst i 2010 skal bemærkes, at beløbet på knap 8 mia. kr. som følge 
af individualisering af pensionsafkastskatten, jf. kapitel 5, teknisk indgår som en kapitaloverførsel til husholdningerne, 
jf. bilagstabel B.15, række 13 og næstnederste række. Beløbet indgår således hverken i husholdningernes eller selska-
bernes disponible indkomst og dermed heller ikke i hele den private sektors disponible indkomst (men det indgår i 
husholdningernes og den private sektors nettofordringserhvervelse). 
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Figur 3.1a  Figur 3.1b  
Vækst i den private sektors reale  
disponible indkomst og i det reale BNP 

Vækst i hele den private sektors og i hus-
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Anm.: Husholdningerne indkomster er korrigeret for SP mv., jf. tabel 3.1, note 2.  
Kilde:  ADAM og egne beregninger. 
 
Formuen 
Faldet i aktiekurserne som følge af den finansielle krise er den væsentligste grund til, 
at husholdningernes ”direkte ejede” reale nettoformue faldt med knap 35 pct. fra ud-
gangen af 2007 til slutningen af 2008, jf. figur 3.2a og 3.2b samt tabel 3.3. Medregnes et 
skønnet fald i den reale boligformue på 11 pct.7 og i pensionsformuerne på 19 pct., 
faldt husholdningernes samlede reale nettoformue8 med godt 30 pct. gennem 2008. 
 

Figur 3.2a  Figur 3.2b  
Udviklingen i forskellige dele af  
husholdningernes formue ult. året  

Real vækst i husholdningernes formue 
ekskl. og inkl. pensionsformue 
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Anm.: Pensionsformuen er skønsmæssigt korrigeret for udskudt skat. Til figur 3.2b: Opgørelsen af husholdninger-

nes formue er ikke total, jf. note 3 til tabel 3.4. 
Kilde:  Adam, Nationalbanken og egne beregninger. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Væksten i boligformuen er ud over prisudviklingen bestemt af væksten i boligbestanden. 
8 Som anført i note 3 til tabel 3.3 er opgørelsen ikke total. Skøn over udviklingen i formuen er behæftet med betyde-
lig usikkerhed, blandt andet fordi det afhænger af en vurdering af kursudviklingen på aktier mv., som kan svinge for-
holdsvis meget på kort sigt. Desuden er værdiansættelsen af unoterede aktier usikker (det gælder også for de histori-
ske nationalregnskabstals vedkommende). 
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Igennem 2009 skønnes faldet i formuerne at bremse væsentligt op som følge af ny 
stigning i pensionsformuerne. Det afspejler blandt andet en antagelse om fortsatte 
stigninger i aktiekurser. Derimod skønnes boligformuen fortsat at falde. I 2010 ven-
tes en svag vækst i husholdningernes samlede reale formue. 
 
Faldet i formuerne sker efter en meget kraftig vækst i formuerne fra slutningen af 
2002 til slutningen af 2006, hvor husholdningernes direkte ejede formue næsten for-
dobledes. Den høje formuevækst i den periode bidrog til den daværende stigning i 
det private forbrug. Formueeffekten på forbruget må dog vurderes at have været 
overraskende moderat. Tilsvarende ventes den indtrufne korrektion af formuerne i et 
vist omfang at bidrage til afdæmpet forbrugsvækst, jf. afsnit 3.2. 
 

Tabel 3.3  
Formuen 

  
 

 
Niveau 

ult. 2008 
Gnst. 
94-07 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 Husholdningerne Mia. kr. Real vækst gennem året, pct.  
 Boliger1) 2.905 6,6 22 14 -2 -11 -7 1  
 Biler 273 2,2 4 6 3 -1 -3 -1  
 Gæld i realkredit mv. -1.794 6,9 10 10 6 -0 1 -1  
 Aktier mv.2) og obligationer 701 1,6 30 18 -3 -51 -5 -5  
 I alt finansiel ”direkte ejet” -1.093 .. .. .. .. .. ..   

 I alt ”direkte ejet”3) 2.086 3,7 31 17 -5 -34 -13 -0  
 Pensionsformuer4) 850 4,1 16 3 -1 -19 7 6  

 I alt3) 2.936 3,8 27 14 -4 -31 -7 2  
  

Anm.: De finansielle størrelser er opgjort på grundlag af nationalregnskabets finansielle konti, som har startår i 
1994. Opgørelsen er til kursværdi. Ved beregningen af den reale vækst er deflateret med forbrugerpris-
indekset. Tallene for 2006-2008 er foreløbige. 

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

2) Inkl. investeringsforeningsbeviser og en anslået værdi af unoterede aktier. 
3)  Opgørelsen er ikke total. Der mangler blandt andet husholdningernes andel af virksomhedernes kapital 

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

udskudt skat. 
Kilde: ADAM, egne beregninger og Nationalbanken (vedrørende boligformuen, jf. En opgørelse af boligformuen, 

maj 2006 (Working Papers 2006, 37)). 
 

 

 
Selvom formuerne er faldet, er de danske husholdninger under ét fortsat ganske vel-
konsoliderede, og det aktuelle niveau for formuerne svarer til niveauet i sidste del af 
2004. Den gennemsnitlige nettoformue pr. familie udgør ca. 750.000 kr. Medregnes 
pensionsformuen (efter skat) er tallet knap 1,1 mio. kr. Størstedelen af husholdnin-
gernes direkte ejede formue udgøres af friværdi i ejerboliger.  
 
I boks 3.1 er vist den langsigtede udvikling i husholdningernes formue og gæld i for-
hold til disponibel indkomst. Husholdningernes aktiver er frem til 2008 steget hurti-
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gere end passiverne, og trods faldet igennem 2008 er husholdningernes nettofor-
mueposition som helhed forholdsvis gunstig. 
 

Boks 3.1 
Udviklingen i husholdningernes nettoformue i forhold til disponibel indkomst 

 
De seneste år har budt på en relativt kraftig stigning i husholdningernes gæld, der er steget fra et ni-
veau omkring 1½ gang disponibel indkomst i perioden fra midten af 1980’erne til midten af 
1990’erne, til næsten 3 gange disponibel indkomst ved udgangen af 2008, jf. figur a. 
 
Imidlertid er husholdningernes beholdning af aktiver steget endnu mere end gælden i løbet af de se-
neste ca. 10 år fra omkring 3½ gang disponibel indkomst i slutningen af 1980’erne og starten af 
1990’erne til over 6½ gang disponibel indkomst ved udgangen af 2008, jf. figur a.  
 
Det betyder, at husholdningernes samlede nettoformue også er steget fra et relativt stabilt niveau 
omkring 2 gange disponibel indkomst fra 1970’erne og frem til midten af 1990’erne til 3¾ gange di-
sponibel indkomst i 2008, jf. figur b. Det er et lavere niveau, end da boligmarkedet toppede i 2006, 
men markant højere end det historiske gennemsnit, og stadig højere end i 2004, der på det tidspunkt 
var rekordniveau. 
 
Husholdningerne fremstår derfor forholdsvis velpolstrede til at modstå eventuelle yderligere fald i 
aktiekurser og/eller huspriser, om end denne makroøkonomiske betragtning naturligvis dækker over 
forskellige grader af følsomhed på tværs af husholdninger. 
 
Den fornuftige udgangsposition hænger sammen med, at husholdningerne de seneste årtier har haft 
en positiv opsparingskvote på mellem 5 og 10 pct., der er med til at understøtte en positiv formueud-
vikling. 
 

Figur a Figur b 
Aktiver og gæld i forhold til disp. indkomst Nettoformue i forhold til disp. indkomst 
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Kilde:  Danmarks Nationalbank. Formueopgørelsen er ikke total, jf. note 3 til tabel 3.3. 
 

 
 
3.2 Det private forbrug  
Privatforbruget nåede meget højt op sidst i 2007 og har været aftagende gennem 
2008 med kraftige fald i 3. og 4. kvartal. Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af 
en stærkt faldende forbrugertillid med baggrund i den finansielle krise, jf. figur 3.3a. 
Husholdningernes formue er samtidig blevet reduceret fra et historisk højt niveau 
som følge af faldende kontantpriser på ejerboliger og faldende aktiekurser. De stærkt 
stigende fødevare- og energipriser i foråret 2008 har ydermere mindsket husholdnin-
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gernes reale disponible indkomster og derigennem haft en negativ effekt på privat-
forbruget.  
 
Det kraftige fald i privatforbruget i sidste del af 2008 afspejler en kraftig stigning i 
husholdningernes opsparingskvote i årets sidste kvartal, hvor finanskrisen blev væ-
sentligt skærpet. De vigende formuer og usikkerheden i lyset af de mange dårlige ny-
heder har således medvirket til, at husholdningernes opsparingskvote omtrent er for-
doblet fra 2. til 4. kvartal i 2008, således at opsparingen nu er omtrent på samme ni-
veau, som da de to forrige lavkonjunkturer toppede i 2003 og 1993, jf. figur 3.3b. 
 

Figur 3.3a  Figur 3.3b 
Forbrugertillid og aktiekurser  Det private forbrug og husholdningernes 
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Kilde:  Danmarks Statistik, Ecowin og egne beregninger.  
 
Udviklingen i privatforbruget gennem 2008 er navnlig trukket af bilkøbet, som er 
meget følsomt overfor skift i tillid. Bilkøbet faldt alene med 24 pct. fra 3. til 4. kvar-
tal. Også detailsalg og tjenesteydelser, der sammenlagt udgør over 2/3 af privatfor-
bruget, er faldet i anden halvdel af 2008.   
 
Udviklingen i antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne og i detailom-
sætningen i årets tre første måneder peger på en stabilisering af privatforbruget, jf. 
figur 3.4a og b. Antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne er steget om-
kring 10 pct. siden december 2008, mens detailomsætningsindekset er steget godt ½ 
pct. i samme periode. Blandt andet salg i discountforretninger er øget i starten af 
året, jf. boks 3.2.  
 
For 1. kvartal som helhed ligger både nyregistreringerne og detailomsætningen imid-
lertid under gennemsnittet i 4. kvartal sidste år, og samlet vil de to komponenter 
trække ned i privatforbruget med ca. ½ pct. i 1. kvartal sammenlignet med 4. kvartal 
sidste år.  
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Figur 3.4a Figur 3.4b 
Antal nyregistrerede personbiler og  
bilforbruget  
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Udsigterne for resten af 2009 tegner umiddelbart mere lyse. I april 2009 var der en 
stor stigning i forbrugertilliden og niveauet er omtrent fastholdt i maj. Tilliden er der-
med på det højeste niveau siden maj sidste år, men dog fortsat negativ, jf. boks 3.3.  
 

Boks 3.2 
Discountforretninger er gået frem, mens køb af en række varige goder er gået tilbage 

 
Discountforretningernes detailomsætning har generelt været stigende de seneste år, jf. figur a. Gen-
nem hovedparten af opsvinget stagnerede detailomsætningen i discountforretningerne, men siden 
midten af 2007 er der igen sket en kraftig stigning. Discountforretningernes omsætning er steget 
samtidig med, at den samlede detailomsætning generelt er faldet lidt. Faldet i den samlede detailom-
sætning er blandt andet resultatet af store fald i købet af særlige varige goder, herunder i radio- og tv-
forretninger, jf. figur b. 
 
Figur a Figur b 
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Anm.:   Alle talserier er værdiindeks og sæsonkorrigerede. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Boks 3.3 
Udviklingen i forbrugertilliden 

 
Siden sommeren 2007 blev forbrugertilliden svækket markant og nåede på trods af rekordlav ledig-
hed samme lave niveau som under den dybe lavkonjunktur i 1993.  Nogenlunde tilsvarende udvikling 
har kunnet konstateres i mange andre lande, jf. figur a. 
 
Statistiske analyser understøtter, at faldet i forbrugertilliden primært skyldes forhold, som kommer 
fra den internationale økonomi. Det er navnlig den finansielle uro (med fald i aktiekurser samt højere 
renter og rentespænd), som startede i USA i august sidste år, og som siden er skærpet væsentligt 
navnlig i september/oktober, samt stigningen i priserne på energi og fødevarer i foråret 2008, der har 
reduceret forbrugertilliden. Herhjemme har vigende boligpriser trukket ned i forbrugertilliden, mens 
den faldende tillid meget atypisk er sket sideløbende med, at ledigheden er faldet. 
 
Konjunkturvurderingen er baseret på forudsætninger, som – hvis mønstrene holder fremadrettet – 
kan forøge forbrugertilliden gennem 2009 og 2010. Dette afspejler de lavere energipriser og faldende 
renter og rentespænd samt en pæn udvikling i aktiekurserne. Det fortsat svage boligmarked og op-
gangen i ledigheden indebærer imidlertid, at forbrugertilliden fortsat vil være forholdsvis moderat. 
Forbrugertillidsindikatoren er steget siden november 2008, navnlig i april, og opgangen ligger på linje 
med vurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2008, jf. figur b. Den forventede forbrugertillid 
er udglattet. 
 

Figur a  Figur b 
Forbrugertillid i udvalgte lande  Forbrugertillid 
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Kilde: Danmarks Statistik, Ecowin og egne beregninger.  
 

 
Samtidig understøtter en række økonomiske tiltag væksten i privatforbruget. Det 
gælder særligt indkomstskattenedsættelserne ved indgangen til 2009 og muligheden 
for at hæve SP-opsparingen, hvilket medvirker til at øge husholdningernes disponible 
indkomster ganske markant, jf. afsnit 3.1. Ifølge en undersøgelse foretaget af ATP vil 
over halvdelen af danskerne hæve deres SP-opsparing, og heraf vil 60 pct. anvende 
pengene til forbrug, hvilket kan øge privatforbruget med 9 mia. kr. eller omkring 1 
pct. fra 2. halvår. En tilsvarende effekt er lagt til grund for skønnet for udviklingen i 
privatforbruget. 
 
Hertil kommer en pæn reallønsfremgang på grund af aftagende prisstigninger og en 
høj real regulering af overførslerne. Forbrugerprisinflationen skønnes at falde fra 3,4 
pct. i 2008 til 1,4 pct. i 2009, hvilket øger husholdningernes købekraft. De meget lave 
korte renter giver desuden mulighed for kraftige besparelser af de månedlige rente-
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udgifter, herunder ved omlægning af boliglån fra fastforrentet til variabel rente, hvil-
ket vil påvirke privatforbruget i positiv retning. Samlet ventes husholdningernes reale 
disponible indkomster at øges med 4½ pct. i år, inklusive bidraget fra frigivelsen af 
SP. 
 
Aktiekursernes ret kraftige stigning siden marts og en mulig gradvis stabilisering af 
boligmarkedet kan understøtte tilliden og privatforbruget. Husholdningernes opspa-
ringskvote er desuden allerede steget kraftigt og ligger som nævnt på niveau med tid-
ligere lavkonjunkturer. Grundlaget for en kraftig stigning er dermed klart til stede, 
men det vil blandt andet afhænge af, hvorvidt tilliden genoprettes. 
 
Der ventes en lille fremgang i privatforbruget i 2. kvartal 2009 og en efterfølgende 
mere markant vækst i 2. halvår, hvor der vurderes at komme et væsentligt gennem-
slag af de finanspolitiske lempelser. Men på grund af et meget lavt niveau ved ind-
gangen til året skønnes privatforbruget for 2009 som helhed at falde med 1¼ pct., jf. 
tabel 3.4.  
 
Indkomstskattelettelserne i forbindelse med skattereformen bidrager til at stimulere 
forbruget næste år, men blandt andet i lyset af opgangen i ledigheden ventes en mere 
afdæmpet fremgang i privatforbruget gennem 2010 med en samlet årsvækst på 2½ 
pct., hvor af hovedparten afspejler et højt niveau ved udgangen af i år. 
 
Bilkøbet skønnes at falde med 22 pct. i 2009, hvilket fortrinsvis afspejler den kraftige 
nedgang sidst i 2008. I 2010 ventes bilkøbet at stige med 10 pct. Detailsalget skønnes 
at falde med 0,7 pct. i 2009 og stige 2,7 pct. i 2010. Der ventes nulvækst i øvrige tje-
nester i 2009 og en stigning på 3 pct. i 2010. 
 
Opgjort som det samlede privatforbrug målt i forhold til de disponible indkomster er 
husholdningernes forbrugskvote aftaget kraftigt fra godt 108 pct. i 2. kvartal 2008 til 
102 pct. i 4. kvartal 2008, jf. figur 3.5a. Den gennemsnitlige forbrugskvote ventes at 
aftage til knap 101 pct. i 2010, hvilket nogenlunde svarer til niveauet i 2003. Stignin-
gen i 2009 skal ses i lyset af det kraftige fald i forbrugskvoten sidst i 2008.  
 
Forbrugskvoten er opgjort som det private forbrug i procent af husholdningernes 
disponible bruttoindkomst ifølge nationalregnskabet. Da den disponible bruttoind-
komst ikke inkluderer tilvæksten i pensionsformuerne, fremstår forbrugskvoten ofte 
over 100 pct. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at husholdningerne forbruger 
for lånte penge og ikke sparer op9.  
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
9 Husholdningernes forbrugs- og opsparingskvote ifølge nationalregnskabet (NR) er det private forbrug henholdsvis 
husholdningernes bruttoopsparing i procent af husholdningernes disponible indkomst ifølge NR. Da husholdninger-
nes bruttoopsparing, men ikke deres disponible indkomst, i NR inkluderer tilvæksten i pensionsformuerne i livsfor-
sikringsselskaber og pensionskasser, er summen af de to kvoter større end 100 pct. 
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Tabel 3.4 
Realvækst i det private forbrugs underkomponenter 

 
 

 2008 
1991-
20081) 2008 2009 2010 

 

      Dec. Maj Dec. Maj  

  Mia. kr. Andel               Realvækst i pct.  
 Detailomsætning 284,9 33,5 2,1 -1,0 0,0 -0,7 1,8 2,7  
 Heraf:          
 - Fødevarer 87,7 10,3 0,9 -1,1 0,2 -0,1 1,4 2,5  
 - Nydelsesmidler 33,6 3,9 -0,8 -6,8 0,2 -0,4  1,2 1,9  
 - Ikke-varige varer 93,0 10,9 2,5 0,8 0,2 1,0 2,0 3,0  
 - Varige varer 70,5 8,3 5,3 -0,4 -0,5 -1,2 2,3 3,0  
 Bilkøb 45,4 5,3 5,6 -10,8 -9,3 -22,0 -5,0 10,0  
 Energi 68,1 8,0 0,9 -1,4 1,5 -1,3 1,4 0,7  
 Heraf:          
 - Brændsel m.m. 47,0 5,5 1,0 -0,5 1,9 -1,0  1,7 1,0  
 - Benzin og lignende 21,2 2,5 0,7 -3,3 0,6 -2,0 0,6 0,0  
 Boligbenyttelse 169,8 19,9 0,8 1,0 1,7 0,8 1,3 0,8  
 Kollektiv trafik mv. 36,5 4,3 2,8 2,2 3,5 1,2 2,5 1,4  
 Øvrige tjenester 246,7 29,0 2,3 2,2 2,0 0,0 0,8 3,0  
 Netto turistudgifter 0,1 0,0  0,02) 0,32) 0,02) 0,02) 0,02)  
 Forbrug i alt 851,5 100,0 2,1 -0,1 0,7 -1,3 1,1 2,5  
 Forbrugskvote3), pct. - -  106,1 101,1 102,7 100,6 100,9  
  

1) Gennemsnitlig stigning i årene 1991-2008. 
2) I pct. af det samlede private forbrug. 
3) Forbrugskvoten er korrigeret for SP, jf. bilagstabel B.16. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Husholdningernes opsparingskvote (inkl. opsparing til pension) udgjorde således i 
gennemsnit 6¼ pct. i 2008. Husholdningernes opsparing steg kraftigt i årets sidste 
kvartal, jf. figur 3.3a, og den gennemsnitlige opsparingskvote for 2009 som helhed vil 
derfor ligge væsentligt over niveauet i 2008, selv ved uændret opsparingskvote frem-
adrettet. Det er lagt til grund, at opsparingskvoten stiger en anelse i forhold til det 
høje niveau i slutningen af sidste år, som er på niveau med perioden 2001-2003 og 
1993. 
 
Opsparingskvoten var ikke særskilt lav under opsvinget i sammenligning med tidlige-
re perioder med høj vækst – trods en meget kraftig stigning i formuekvoten, jf. figur 
3.5b. Det afspejler muligvis, at opgangen i boligpriser og aktiekurser er opfattet som 
midlertidig, og at man under alle omstændigheder skal kunne betale renten på de lån, 
som optages til forbrug. Modsvarende er det sandsynligt, at nedgangen i formuekvo-
ten i 2008 har en afdæmpet effekt på forbruget.  
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Figur 3.5a Figur 3.5b  
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Anm.: I figur 3.5a er husholdningernes forbrugskvote beregnet som forbrugsudgift/disponibel bruttoindkomst 

ifølge det kvartalsvise nationalregnskab. I figur 3.5b er husholdningernes opsparingskvote beregnet som 
bruttoopsparing/disponibel bruttoindkomst ifølge det kvartalsvise nationalregnskab. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 
3.3 Boligmarkedet  
Finanskrisen sidste efterår har formentlig forstærket det fald i boligpriserne, som 
startede i 2006. Samtidig har den store usikkerhed i efteråret og de strammere kredit-
vilkår formentlig medført, at mange har valgt at udsætte et eventuelt boligkøb, og an-
tallet af bolighandler faldt derfor også ganske meget i 4. kvartal, jf. figur 3.6a og figur 
3.6b. For enfamiliehuse faldt kontantprisen (sæsonkorrigeret) således med 6 pct. fra 
3. til 4 kvartal. Boliginvesteringerne faldt med godt 13 pct. gennem 2008, men ho-
vedparten af reduktionen lå tidligere på året. 
 

Figur 3.6a Figur 3.6b 
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Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Der er endnu ikke solidt statistisk grundlag for at vurdere udviklingen på boligmar-
kedet i den første del af 2009, men efterretninger fra aktører på markedet peger på, at 
der så småt er blevet løsnet op i markedet med flere fremvisninger og handler i for-
året.  
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Der er således tegn på fornyet aktivitet, men den aktuelle usikkerhed om den øko-
nomiske situation vil formentlig fastholde boligmarkedet i en ganske afkølet tilstand 
på kort sigt. Et stort udbud, lange liggetider og strammere kreditvurdering af poten-
tielle købere presser kontantpriserne og det påbegyndte boligbyggeri ned.  
 
På lidt længere sigt, i takt med at tilliden styrkes, ventes aktiviteten på boligmarkedet 
– og kontantpriserne – imidlertid at blive forøget, navnlig som følge af meget lave og 
faldende korte renter og den ret store realindkomstfremgang. Hertil kommer, at real-
kreditinstitutternes udlånspolitik over for private tilsyneladende ikke er strammet 
særligt voldsomt. Det kan bidrage til at udløse et oparbejdet efterspørgselspotentiale 
på boligmarkedet. Renoveringspuljen vil efterhånden understøtte boliginvesteringer-
ne i andet halvår i år, men der forventes en fortsat tilpasning over prognoseperioden 
mod et mere normalt, lavere investeringsniveau. 
 
Kontantprisen 
Det er lagt til grund i prognosen, at den nominelle kontantpris for enfamiliehuse på 
landsplan gennemsnitligt falder 7 pct. i 2009. Dermed er skønnet for væksten i kon-
tantpriserne revideret ned med 3½ pct.-enheder siden decembervurderingen, blandt 
andet som følge af at faldet i huspriserne gennem sidste del af 2008 har været større 
end ventet10. Kontantpriserne ventes at falde yderligere de næste kvartaler, hvorefter 
det kraftige rentefald og stor fremgang i de disponible realindkomster ventes at stabi-
lisere boligmarkedet. Årsgennemsnittet for kontantprisen ventes på den baggrund at 
være omtrent uændret fra 2009 til 2010, jf. figur 3.7a. 
 
Skønnene for 2009-10 indebærer, at kontantprisen falder med ca. 20 pct. fra 2007 til 
2010, målt i forhold til den gennemsnitlige lønudvikling. Kontantpriserne på enfami-
liehuse på landsplan har i store træk fulgt lønudviklingen siden 1970 med en tendens 
til, at kontantprisniveauet har været relativt lavt i perioder med høj ledighed og om-
vendt, jf. figur 3.7b. Det afspejler både, at kontantpriser og konjunkturforholdene på-
virkes af de samme bagvedliggende forhold (som fx renten), men også at boligpriser-
ne har betydning for fx forbrug og boliginvesteringer. Relativt til lønudviklingen vil 
kontantpriserne dermed være tilbage i nærheden af et langsigtet gennemsnit ved ud-
gangen af 2010. 
 
Stabiliseringen af boligpriserne skal ses i sammenhæng med, at boligbyrden (dvs. fi-
nansieringsomkostningerne ved at købe ny bolig i forhold til de disponible indkom-
ster) er faldet markant siden 2007 som følge af faldet i kontantpriserne og nedgangen 
i renteniveauet, jf. boks 3.4. Ved udgangen af 2009 skønnes boligbyrden således at væ-
re på niveau med den beregnede byrde i årene 2002 og 2003, dvs. før den kraftige 
stigning i boligpriserne satte ind. Det betyder, at det er blevet væsentligt mere attrak-
tivt – og muligt – for mange førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet, 
herunder i hovedstadsområdet.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 Der er i vurderingen af udviklingen fra 2008 til 2009 taget højde for, at prisudviklingen i 4. kvartal er baseret på et 
ganske lille antal handler. 
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Figur 3.7a Figur 3.7b 
Kontantprisen for enfamiliehuse Løndeflateret kontantpris på enfamiliehuse 
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Anm.:  Figur 3.7a viser udviklingen i kontantprisen for enfamiliehuse på landsplan. Figur 3.7b viser udviklingen i 

kontantprisen for enfamiliehuse på landsplan deflateret med den landsgennemsnitlige lønudvikling samt ud-
viklingen i ledigheden. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
Der er imidlertid stor usikkerhed om udviklingen på boligmarkedet, blandt andet i 
lyset af stramningerne af kreditpolitikken især i bankerne og fortsat ret høje renter på 
den del af boligfinansieringen, som ikke sker via realkreditmarkedet. Desuden forud-
sætter en stabilisering af markedet formentlig en styrkelse af den almindelige forbru-
gertillid, hvilket i den aktuelle situation modvirkes af den forventede stigning i ledig-
heden.  
 
Friværdierne er reduceret siden 2006 efter at være steget markant under opsvinget, 
men i et historisk perspektiv ligger de fortsat højt. Til sammenligning oplevede de 
amerikanske boligejere allerede fra 2005 aftagende boligformuer og -friværdier, og de 
amerikanske friværdier er nu faldet til det laveste niveau siden 1980, jf. figur 3.8a. An-
tallet af tvangsauktioner steg frem til årsskiftet, men er stabiliseret siden og ligger 
fortsat ganske lavt historisk set. I april 2009 var antallet af bekendtgjorte tvangsauk-
tioner ca. 15 pct. af niveauet sidst i 1980’erne, jf. figur 3.8b.  
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Boks 3.4 
Udgifter til bolig i forhold til disponibel indkomst  

 
Udgiften til bolig (her målt som ydelse efter skat, ejendomsværdiskat og grundskyld ved køb af et 
standardhus) i forhold til disponibel indkomst steg kraftigt i hovedstadsområdet fra 1. kvartal 2005 
frem mod 4. kvartal 2006, hvorefter den er faldet, jf. figur a. For landet som helhed var der ligeledes 
pæne stigninger i perioden frem mod 4. kvartal 2006, men de var mere afdæmpede end i hovedsta-
den. Fra 4. kvartal 2007 har boligudgiften som andel af disponibel indkomst udvist en faldende ten-
dens også på landsplan, jf. figur b. 
 
Såvel i hovedstaden som på landsplan ventes en yderligere reduktion i udgifterne til bolig frem mod 
1. kvartal 2010, hvorefter de stagnerer eller stiger svagt. Det indebærer, at boligudgifterne i 2010 vil 
være på samme niveau, som i årene før huspriserne for alvor begyndte at stige. 
 
Figur a  Figur b  
Udviklingen i udgifter ved huskøb som  
andel af disponibel indkomst i  
hovedstadsområdet for en familie med ca. 
625.000 kroner i lønindkomst i 2009 
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Anm.: Udgiften er beregnet som ydelse efter skat tillagt ejendomsværdiskat (i 1999: skattebetalingen som følge 

af lejeværdi af egen bolig) og ejendomsskat. Beregningerne er foretaget ved brug af sæsonkorrigeret ud-
vikling i kvadratmeterpriser.  Der er anvendt separat skøn over prisudviklingen for hovedstaden. Det an-
tages, at huset er 140 kvadratmeter. Der er antaget finansiering med 80 pct. 30-årigt fastforrentet lån, 
hhv. rentetilpasningslån, samt 20 pct. som banklån med en løbetid på 10 år. Kommuneskat og grund-
skyldspromille antages uændret i årene 2009-2010. Grundværdier er anslået på baggrund af gennemsnitlig 
grundstørrelse i 2001. Der er antaget uændret reguleringsprocent (”stigningsbegrænsning”) for grund-
værdi fra 2009-2010. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Realkreditrådet, Danmarks Statistik, Finansministeriets familie-
typemodel, Nationalbanken og SKAT. 

 
Især boligpriserne har medvirket til ændringerne i boligbyrden – mest udtalt i hovedstadsregionen. 
Renten for 30-årige realkreditlån, der er steget fra godt 5 pct. i 2006 over 5½ pct. i 2007 til ca. 6½ pct. 
i 2008, trækker i modsat retning. I 2009 ventes boligudgifternes andel af disponibel indkomst at falde 
yderligere, både i kraft af lavere rente, som ventes at falde til godt 6 pct., og vigende boligpriser, jf. 
tabel a.   
 
For personer med variabelt forrentede lån var der et mere dæmpet fald i boligudgiften som andel af 
disponibel indkomst i 2007, mens der var et større fald i 2008 i forhold til eksemplet med fastforren-
tede lån, hvad der også ventes i 2009. I 2008 var faldet især drevet af vigende kontantpriser, mens det 
i 2009 især drives af en faldende rente på variabelt forrentede lån.   
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Boks 3.4 (fortsat) 
Udgifter til bolig i forhold til disponibel indkomst 
 
Tabel a 
Bidrag til ændring ift. året før i udgifter ved huskøb i hovedstaden som andel af disponibel  
indkomst med hhv. 30-årigt fastforrentet realkreditlån og 30-årigt variabelt forrentet lån 
 

 2007 2008 2009 2010 

 Fast Variabel Fast Variabel Fast Variabel Fast Variabel
 Pct. 
Ændring i alt -4,7 -4,0 -8,1 -8,9 -8,1 -11,5 -1,0 -1,0 
Heraf bidrag fra Pct.-enheder 
 - Ejendomsværdiskat og 
  ejendomsskat -0,5 -0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
 - Indkomst -2,6 -2,4 -2,5 -2,4 -2,1 -1,8 -2,4 -2,0 
 - Kontantpris -2,8 -2,6 -9,5 -8,8 -3,8 -3,1 0,8 0,6 
 - Rente 1,2 1,7 3,8 2,2 -2,2 -6,4 0,4 0,1 

 
Anm.: Jf. anmærkning til figur a og b. Boligudgiften er opgjort sidst i årene, dvs. 4. kvartal. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Realkreditrådet, Danmarks Statistik, Finansministeriets familie-

typemodel og SKAT. 
 

 
Prisfaldene på boligmarkedet har betydet, at en større andel af alle danske boligejere 
har en bolig, som i dag er mindre værd, end da de købte den. Det vil sige, at disse 
boligejere står til at skulle realisere et tab, hvis de tvinges til at sælge. Det vurderes, at 
ca. 40.000 boligejere11 – svarende til ca. 2,8 pct. af husstandene – i den forstand er 
teknisk insolvente, og at størstedelen af disse boligejere findes i hovedstadsområdet. 
 

Figur 3.8a Figur 3.8b 
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Anm.: Boliggælden i figur 3.8a er opgjort til restgæld og inkluderer realkreditlån, boliglån i pengeinstitutter samt 

værdien af udstedte sælgerpantebreve. Figur 3.8b viser antal tvangsauktioner opgjort ultimo måneden for 
hhv. landbrugsejendomme, enfamiliehuse, ejerlejligheder, fritidsboliger, flerfamilie-ejendomme, kombinerede 
beboelse- og forretningsejendomme, ubebyggede grunde, erhvervsejendomme og nedlagte landbrug.  

Kilde:  Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og Federal Reserve. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
11 Det anslås, at omkring 140.000 boligejere har købt en bolig, der i dag er mindre værd, end da de købte den. Tek-
nisk insolvens, hvor gælden i boligen overstiger boligens markedsværdi, antages primært afgrænset til førstegangskø-
bere, da disse ikke har en friværdi fra forrige bolig. Førstegangskøbere står for op mod 30 pct. af alle hushandler. 
Med disse antagelser kan antallet af teknisk insolvente boligejere skønsmæssigt opgøres til godt 40.000 husstande. 
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Boliginvesteringerne  
Boliginvesteringerne er reduceret igennem 2008 i takt med de faldende kontantpriser, 
men ligger fortsat på højt niveau historisk set, jf. figur 3.9a. De seneste oplysninger 
om aktiviteten i bygge- og anlægssektoren viser, at aktivitetsniveauet er tydeligt afta-
gende. Ledigheden i byggefagene og konkurser i bygge- og anlægssektoren er steget 
ret kraftigt, og den sammensatte konjunkturindikator, herunder ordrebeholdningen 
for boligbyggeriet, nåede et meget lavt niveau i marts og april, jf. figur 3.9b. 
 

Figur 3.9a  Figur 3.9b 
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Anm.: Den stiplede linje i figur 3.9b angiver gennemsnittet for den sammensatte konjunkturindikator for bygge- og 

anlægssektoren i perioden januar 1998 til april 2009. Den sammensatte indikator er en sammenvejning af 
bygge- og anlægsvirksomhedernes forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder samt en vur-
dering af ordrebeholdningen. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Boliginvesteringerne skønnes at falde med henholdsvis 8,4 pct. i 2009 og 3,6 pct. i 
2010. Det ventede investeringsfald afspejler en fortsat tilpasning efter den meget 
kraftige opgang i perioden 2004-07 og opbremsningen på boligmarkedet. Niveauet 
for boliginvesteringerne vil dog stadig ligge relativt højt og falder således på linje med 
den relative kontantpris (forholdet mellem prisen på allerede eksisterende ejerboliger 
og prisen på at bygge en ny bolig12), jf. figur 3.10a.  
 
Det er især nybyggeriet, som er aftaget og derfor reducerer aktiviteten den kommen-
de tid. Både tilladelser og påbegyndelser i det private ikke-støttede boligbyggeri er 
faldet, jf. figur 3.10b, og udviklingen forventes at fortsætte det næste par år. Påbegyn-
delserne i 2008 var dog ikke særskilt lave – de var på samme niveau som i årene om-
kring årtusindeskiftet, hvilket understøtter investeringerne på et vist niveau i 2009. 
Renoveringspuljen på 1½ mia. kr. vil blandt andet fremrykke omfanget af hovedre-
parationer igennem 2009. Det er under en række antagelser omkring støttespild og 
gearing (dvs. at støtten kun dækker en andel af udgifterne i de projekter, som sættes i 
gang på grund af puljen) skønnet, at boliginvesteringerne kan forøges med knap 1½ 
pct. som følge af puljen. Puljen har omvendt også medført, at igangsættelse af nogle 
projekter aktuelt afventer, om der kan opnås støtte. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
12 Boligpriserne følger ikke udelukkende byggeomkostningerne, da der er begrænsninger i udbuddet af byggegrunde. 
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Figur 3.10a Figur 3.10b 
Boliginvesteringer og den relative  
kontantpris for enfamiliehuse 
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Anm.: Den relative kontantpris i figur 3.10a er opgjort som forholdet mellem kontantprisindekset for enfamiliehuse 

og henholdsvis prisen på boliginvesteringer og prisen på byggegrunde. Figur 3.10b viser det samlede bolig-
byggeri korrigeret for forsinkelser ekskl. det støttede boligbyggeri. 

Kilde: Danmarks Statistik, Indenrigs- og Socialministeriet og egne beregninger. 
 
Påbegyndelsesomfanget af det almene boligbyggeri er faldet fra et højt niveau i 2002 til et 
forholdsvist lavt niveau i 2007-08. Det begrænsede antal påbegyndelser i 2007-08 
vurderes at kunne tilskrives såvel stigende byggeomkostninger og kapacitetspres i 
byggesektoren som den løbende regulering af størrelsen af den kommunale grundka-
pital (der særligt har givet incitamenter til at give tilsagn til og med 2006).  
 
Grundkapitalen for plejeboliger har været nedsat i hele 2008 og 2009. Med gennem-
førelsen af den aftalte ændring af finansieringen af det almene nybyggeri13 nedsættes 
grundkapitalen for alle almene boligtyper fra 1. juni 2009 til ultimo 2010 til 7 pct., 
hvilket vil trække i retning af flere påbegyndelser fra medio 2009. Også finansierings-
aftalens øvrige elementer, herunder nedsat startleje og forhøjet maksimumsbeløb, 
forventes at bidrage til et øget tilsagnsniveau. Antallet af påbegyndte almene boliger 
skønnes at være 8.200 for 2009-10, jf. tabel 3.5. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
13 L 208 (Styring og finansiering af den almene boligsektor) fremsat 22. april 2009. 
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Tabel 3.5 
Antal påbegyndelser inden for det støttede boligbyggeri 

 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Antal påbegyndte 
boliger        

 

 Almene  
familieboliger 4.300 3.700 2.200 1.700 1.600 700 500 500 1.200

 

 Almene  
ungdomsboliger 800 500 500 800 400 300 100 200 400

 

 Almene ældre- og  
plejeboliger (inkl. 
friplejeboliger) 6.000 4.400 4.600 4.000 3.400 2.900 2.200 2.700 3.200

 

 Alment bolig-
byggeri, i alt 11.100 8.600 7.300 6.500 5.400 3.900 2.800 3.400 4.800

 

 Private  
andelsboliger 500 800 600 300 100 0 0 0 0

 

 Private  
ungdomsboliger 0 0 200 600 600 500 500 300 0

 

 Private  
udlejningsboliger 0 0 500 400 600 100 0 0 0

 

 Støttet  
boligbyggeri, i alt 11.600 9.400 8.600 7.800 6.700 4.500 3.300 3.700 4.800

 

  
Anm.: Antallet af påbegyndelser er for perioden 2002-08 baseret på de faktiske påbegyndelsestal, mens tallene 

for 2009-10 er baseret på en skønnet påbegyndelsesprofil for de faktiske tilsagn, som endnu ikke er på-
begyndt samt tilsagnsskøn fra FL09. Profilen for de faktisk påbegyndte støttede boliger som følge af 
regeringsinitiativer kan navnlig henføres til nedsættelse af grundkapitalindskuddet fra medio 2001 til ul-
timo 2006, den periodevise automatiske lånefinansiering, fremrykningsinitiativer, støtte til private ung-
doms- og udlejningsboliger, plejeboliggarantien pr. 1. januar 2009, forlængelsen af fristen for påbegyn-
delse af byggeriet for tilsagn givet i 2006 og forhøjelsen af maksimumsbeløbene for ældreboliger i visse 
geografiske områder for tilsagn givet fra 1. januar 2008. 

Kilde: Indenrigs- og Socialministeriet. 
 

 

 
 
3.4 Erhvervsmæssige investeringer 
Der har været en relativt kraftig tilpasning i de erhvervsmæssige investeringer i slut-
ningen af 2008 som følge af den bratte nedgang i efterspørgslen, som den globale 
økonomiske krise har forårsaget. Det ventes, at investeringerne vil fortsætte tilpas-
ningen gennem 2009. Det skal ses i lyset af afdæmpede vækstudsigter frem mod ud-
gangen af 2010, og at finansieringsvilkårene fortsat er vanskelige, idet kreditpolitik-
ken er strammet gennem det seneste år. 
 
Nedgangen i de erhvervsmæssige investeringer kommer oven på en periode med høj 
økonomisk vækst frem til 2007, hvor især 2006 bød på meget høj vækst i de er-
hvervsmæssige investeringer, jf. figur 3.11a. 
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Figur 3.11a  Figur 3.11b  
Erhvervsmæssige investeringer Erhvervsinvesteringskvoter 
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Anm.: Investeringskvoterne i figur 3.11b angiver erhvervsmæssige investeringer i forhold til hhv. BVT i private 

erhverv og den samlede mængde af realkapital i private erhverv. De erhvervsmæssige investeringer i figur 
3.11a er beregnet i fastprisindeks. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
I 2008 faldt de erhvervsmæssige investeringer med 1,6 pct. som resultat af et fald på 
2,8 pct. i materielinvesteringerne og en stigning på 1,8 pct. i investeringer i bygninger 
og anlæg, jf. tabel 3.6. Tallene dækker over et kraftigt tilbageslag sidst i 2008. Alene i 4. 
kvartal faldt de erhvervsmæssige investeringer med 6¼ pct.  
 

Tabel 3.6 
Erhvervsmæssige investeringer 

 
 

 2008 
1995-
20081) 2008 2009 2010 

 

  Mia. kr. Årlig realvækst i pct.  
 Samlede erhvervsinvesteringer 237,1 5,1 -1,6 -8,2 1,8  
 - materiel 167,8 5,4 -2,8 -8,0 2,0  
 - bygninger og anlæg 69,6 2,1 1,8 -8,8 1,5  
  

1) Gennemsnitlig stigning i årene 1995-2008. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
I 2009 ventes et fald i de erhvervsmæssige investeringer på 8¼ pct. på årsbasis blandt 
andet med baggrund i nedgangen sidst i 2008, der i sig selv betyder et fald i investe-
ringerne på 3¾ pct. ved uændret investeringsaktivitet i 2009 i forhold til 4. kvartal 
2008. Herefter forventes en vækst i 2010 på 1¾ pct. Det vil betyde et fald i investe-
ringerne som andel af den samlede mængde realkapital fra 5½ pct. i 2007 til knap 5 
pct. i 2009. Siden midten af 1990’erne har denne kvote fluktueret omtrent mellem 5 
og 6 pct., jf. figur 3.11b. Den svage udvikling skal ses i lyset af det kraftige tilbageslag i 
verdensøkonomien. 
 
Materielinvesteringerne skønnes at falde med 8 pct. i 2009 på årsbasis, hvorefter der 
forventes en stigning på 2 pct. i 2010. Nedgangen på 8 pct. i 2009 vil være den stør-
ste siden 1981. Det skønnede fald i materielinvesteringerne vil bringe investerings-
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kvoten for materielinvesteringer i pct. af BVT yderligere ned fra 14¾ pct. i 2007 til 
13½ pct. i 2009, jf. figur 3.12a.  
 
Det ventede fald i materielinvesteringerne i 2009 understøttes af, at den sammensatte 
konjunkturindikator for industrien er meget negativ og i april lå på -34 – det laveste 
niveau siden målingerne startede i 1998, jf. figur 3.12b. Den sammensatte konjunktur-
indikator har udvist næsten konstant fald siden starten af 2007, men har foreløbig 
stabiliseret sig i år på et meget lavt niveau. 
 

Figur 3.12a Figur 3.12b 
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Anm.: Investeringsniveauet er angivet i faste priser, mens investeringskvoten er målt i løbende priser. Databrud i 

figur 3.12b i januar 2005. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
I takt med de forværrede afsætningsmuligheder er kapacitetsudnyttelsen også faldet 
fra et toppunkt på 89 pct. i midten af 2007 til nu 75 pct. i 2. kvartal 2009, jf. figur 
3.13a. Dette niveau er lavere end ved de sidste to lavkonjunkturer i 1993 og i 2003. 
Samtidig angiver virksomhederne i stigende grad, at manglende efterspørgsel er en 
begrænsning for produktionen, hvor det så sent som i starten af 2008 var arbejds-
kraftmangel og utilstrækkelig kapacitet, der blev angivet som de væsentligste årsager 
til begrænsninger i produktionen.  
 
Kreditbetingelserne for virksomhederne i industrien er blevet strammet som følge af 
den finansielle krise, men finansielle begrænsninger opleves fortsat ikke som en be-
grænsning for produktionen i industrien, idet kun 1 pct. angiver finansielle begræns-
ninger som den vigtigste faktor. Det skal måske ses i lyset af, at det snarere er inve-
steringer end produktion, som på kort sigt påvirkes af finansieringsvilkårene.  
 
Den faldende investeringsaktivitet er også afspejlet i en kraftigt aftagende industri-
produktion fra efteråret 2008 på linje med situationen i en række andre lande. Indu-
striproduktionen er således faldet hver eneste måned, og samlet set med 15 pct., si-
den august sidste år. Faldet er fortsat ind i de første måneder af 2009.  
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Figur 3.13a Figur 3.13b 
Kapacitetsudnyttelse og  
produktions-begrænsninger i industrien 
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Anm.: Databrud i figur 3.13a i januar 2005. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
I den halvårlige måling af industriens investeringsforventninger forventer industri-
virksomhederne at nedbringe investeringerne 6 pct. i 2009 opgjort i løbende priser. 
Det er en nedjustering i forhold til målingen fra oktober, hvor der forventedes et 
uændret investeringsomfang i 2009 i forhold til 2008 i løbende priser. Det største 
fald i investeringsomfanget forventes af de virksomheder i industrien, der producerer 
varige forbrugsgoder. De står dog for en meget lille del (ca. 3 pct.) af det samlede in-
vesteringsomfang i industrien. Især mellemproduktindustrien, men også industrien 
for fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder, forventer fald i investeringsaktiviteten, 
jf. figur 3.13b, og disse står samlet set for over 70 pct. af det samlede investeringsom-
fang i industrien. 
 
De erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer skønnes at falde med 8¾ pct. i 
2009 efterfulgt af en skønnet stigning på 1½ pct. i 2010. Bygge- og anlægsinvesterin-
gerne var inde i en periode med årlige reale fald fra 2002 til 2005, men steg derefter 
voldsomt i 2006 med over 20 pct. blandt andet i sammenhæng med de kraftige ejen-
domsprisstigninger i perioden 2004-06. I 2007 og 2008 har der været mindre stignin-
ger i bygge- og anlægsinvesteringerne. De seneste tal for erhvervsbyggeriet tyder på 
et fald på ca. 5 pct. i påbegyndt byggeri i 1. kvartal sammenlignet med samme periode 
sidste år, mens det fuldførte erhvervsbyggeri falder med omtrent 20 pct. over den 
samme periode. 
 
Den sammensatte konjunkturindikator for bygge- og anlægssektoren har siden 2006 
udvist et markant fald fra et særdeles højt niveau i 2006, da nedgangen i ejendoms-
priserne startede, til et historisk lavpunkt i april 2009, jf. figur 3.14b. Der er tale om et 
abrupt og voldsomt fald navnlig i sidste del af 2008. 
 
Beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren er faldet med omtrent 10 pct. i forhold til 
niveauet i 2006-2007, men ligger så sent som i 1. kvartal i år højere end gennemsnit-
tet siden 2000 og stadig højt i et langt perspektiv. Det faldende beskæftigelsesniveau 



 Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 

122 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 

er en del af en naturlig tilpasning i forbindelse med faldet i ejendomspriserne og 
mindre nybyggeri.  
 

Figur 3.14a Figur 3.14b 
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Anm.: Investeringsniveauet er angivet i faste priser, mens investeringskvoten er målt i løbende priser. Databrud i 

figur 3.14b i januar 2005. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
De aftagende konjunkturer i bygge- og anlægsbranchen har også givet sig til udtryk i 
de produktionsbegrænsninger, virksomhederne i bygge- og anlægssektoren angiver 
som væsentlige, jf. figur 3.15a. I 2006 angav en historisk høj andel på over 40 pct. af 
virksomhederne, at arbejdskraftmangel var den væsentligste årsag til begrænsninger i 
produktionen. Det tal er nu faldet til omtrent nul. I samme periode er andelen af 
virksomheder, der angiver mangel på efterspørgsel som den væsentligste årsag til be-
grænsning i produktionen, steget til godt 30 pct. Blot ca. 5 pct. af virksomhederne 
oplever finansielle begrænsninger som den mest betydelige begrænsning for produk-
tionen. 
 
De forværrede konjunkturer er også gennem de seneste måneder kommet til udtryk i 
en kraftig stigning i antallet af konkurser, der nu er på et historisk højt niveau, jf. figur 
3.15b. Den kraftigt stigende tendens for antallet af konkurser er bredt fordelt på 
landsdele og brancher, dog er brancher med tæt relation til finans- og/eller bolig-
markedet relativt hårdere ramt end andre brancher. 
 
Generelt er kreditvilkårene blevet strammet for virksomhederne, både inden for in-
dustrien og bygge- og anlægssektoren. Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. 
kvartal 2009 viser, at der fortsat er en klar overvægt af banker, der strammer kredit-
vilkårene for erhvervslån. Det skyldes ikke mindst en højere risikovurdering fra ban-
kernes side i takt med, at tab på udlån begynder at materialisere sig, og bankerne for-
venter fortsat, at kreditvilkårene for erhvervslån vil blive strammere.  
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Figur 3.15a Figur 3.15b 
Produktionsbegrænsninger i bygge- og 
anlægssektoren 

Erklærede konkurser 

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

Manglende efterspørgsel Arbejdskraftmangel

98   99   00    01    02    03    04    05    06    07    08

Pct. Pct.

 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550

Antal Antal

84   86   88   90   92   94   96   98   00    02   04   06   08

 
 
Anm.: Databrud i figur 3.15a i januar 2005. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Stramningen af kreditvilkårene er en normal udvikling i den givne konjunktursituati-
on, men udgør et mere grundlæggende problem, hvis låneadgangen hindres for i øv-
rigt kreditværdige virksomheder, hvilket i givet fald vil medvirke til at forstærke kon-
junkturnedgangen. I Nationalbankens udlånsundersøgelse svarer 15 pct. af bankerne, 
at det i 1. kvartal er blevet sværere at imødekomme låneansøgninger fra kreditværdi-
ge erhvervskunder, og en tilsvarende andel forventer, at det vil blive sværere i 2. 
kvartal. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere den konkrete betydning af udsagnene i 
denne måling. 
 
Renterne på såvel nye som eksisterende udlån til erhverv er faldet noget siden efter-
året 2008, hvor Nationalbanken begyndte at sænke udlånsrenten. Rentespændet mel-
lem Nationalbankens udlånsrente og renterne på erhvervslån (og mellem bankernes 
ind- og udlånsrente) er dog samtidig udvidet, hvilket øger indtjeningen og bidrager til 
konsolidering i sektoren. Med kreditpakken får pengeinstitutter adgang til statslige 
kapitalindskud (såkaldte hybridlån med en rente på omkring 10 pct. i gennemsnit), 
som kan styrke sektorens robusthed og reducere risikoen for en unødig stram kredit-
politik overfor kreditværdige virksomheder. 
 
Bankernes udlån til erhverv er faldet siden slutningen af 2008, men det skal ses i lyset 
af, at BNP også er faldet, og at efterspørgslen efter lån påvirkes negativt af konjunk-
turudsigterne, jf. figur 3.16b. Væksten i udlånene har været meget kraftig de senere år i 
lyset af konjunkturopgangen.  
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Figur 3.16a Figur 3.16b 
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Anm.: I figur 3.16a er udestående og nye udlån til erhverv defineret ved udlån til ikke-finansielle selskaber med en 

løbetid mellem 1 og 5 år. For nye udlåns vedkommende er der tale om lån med en hovedstol på min. 7,5 
mio. kr. og renten på nye udlån er beregnet som et tre måneders glidende gennemsnit. 

Kilde: Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 
 
 
3.5 Udenrigshandel og betalingsbalance 
Dansk eksport er faldet markant gennem andet halvår af 2008 og begyndelsen af i år 
som følge af den globale økonomiske krise. Produktion og efterspørgsel er faldet i 
det meste af verden og ikke mindst på de store danske nærmarkeder, herunder i Sve-
rige, Storbritannien og Tyskland.  
 
Den globale finansielle og økonomiske krise har således påvirket den danske handel 
med omverdenen markant siden efteråret 2008. Dansk eksport var i forvejen hæm-
met af højt kapacitetspres i dansk økonomi gennem en periode, herunder mangel på 
arbejdskraft som pressede de indenlandske lønninger i vejret i forhold til udlandets 
og dermed bidrog til at forværre den danske konkurrenceevne.  
 
Det aktuelle fald i verdenshandlen er blandt historiens største og er sket med stor 
styrke over et kort tidsrum. Det skyldes blandt andet den stadig højere grad af inter-
national arbejdsdeling, og at handlen med især konjunkturfølsomme varer er følsom 
over for faldet i tillid og efterspørgsel samt stramninger af handelskreditterne. Ver-
denshandlen kan derfor også stige ret hurtigt igen, hvis der først kommer gang i ef-
terspørgslen. De seneste oplysninger om verdenshandlen peger på en mulig stabilise-
ring i februar og marts. 
 
Det ventes, at eksportmarkedsvæksten for industrivarer bliver negativ i år med et fald 
på 9,4 pct. i 2009. Det afspejler for en stor dels vedkommende det markante fald i 
eksportefterspørgslen i slutningen af 2008 og starten af 2009. Det laveste niveau for 
eksportmarkedsvæksten i nyere tid blev nået i 1975, hvor den var -4 pct. I 2010 for-
ventes, at der langsomt kommer gang i den udenlandske efterspørgsel igen, så eks-
portmarkedsvæksten stiger til 1,6 pct., jf. tabel 3.7. Skønnet for væksten på eksport-
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markederne svarer til Consensus Economics i april, som ikke er helt så negativ som 
de seneste prognoser fra fx EU, IMF og OECD.  
 
Udover aftagende eksportmarkedsvækst er eksportmarkedsvirksomhedernes afsæt-
ning også hæmmet af en løbende forværring af konkurrenceevnen gennem en længe-
re periode. Forværringen af konkurrenceevnen er sket på baggrund af relativt høje 
lønstigninger i Danmark i forhold til udlandet, som ikke er blevet modsvaret af til-
svarende stigninger i produktiviteten. Tværtimod har produktivitetsniveauet været 
faldende i Danmark de seneste par år.  
 
Nedgangen i aktiviteten tager nu presset af lønstigningerne i Danmark, men lønstig-
ningerne i udlandet påvirkes også af lavere aktivitet, så de indenlandske lønstigninger 
skønnes fortsat at blive højere end udlandets i 2009 og 2010. Samtidig er svenske og 
norske kroner og specielt det britiske pund svækket markant over for euroen – og 
dermed danske kroner – gennem 2008. Selv om det britiske pund og den norske 
krone har genvundet lidt styrke i den forløbne del af 2009 – mens den svenske krone 
har fluktueret omkring decemberniveauet – vil den effektive kronekurs under forud-
sætning af konstante bilaterale kurser fra midten af april og frem styrkes med 1,8 pct. 
fra 2008 til 2009 og 0,1 pct. i 2010. Det medvirker til at forværre lønkonkurrenceev-
nen yderligere, specielt i 2009. 
 

Tabel 3.7 
Udviklingen i industrieksportens markedsandele og lønkonkurrenceevne  

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Eksportmarkedsvækst 3,2 6,6 5,9 8,9 7,7 3,5 -9,4 1,6  
 Industrieksport -2,6 3,5 7,9 6,3 2,0 2,5 -12,3 1,3  
 Markedsandele -5,7 -2,8 1,9 -2,4 -5,3 -0,9 -3,2 -0,3  
 Arb. omk. pr. time          
 - Danmark 4,0 2,9 3,6 3,8 4,7 4,7 3,3 3,2  
 - Udlandet 3,5 2,6 2,4 2,4 2,6 3,1 1,8 1,5  
 Effektiv kronekurs 3,5 1,0 0,1 -0,3 1,1 2,6 1,8 0,1  
 Lønkonkurrenceevne -3,9 -1,3 -1,3 -1,1 -3,1 -4,0 -3,1 -1,8  
 
 

 
Anm.: Industrieksporten er opgjort ekskl. skibe og fly mv. Der er anvendt effektiv kronekurs-vægte til sam-

menvejning af lønudviklingen i udlandet, der her udgøres af 21 OECD-lande. I prognoseperioden er 
det antaget, at de samlede arbejdsomkostninger for industrien er de samme som for hele økonomien i 
det respektive land. 

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

 

 
På baggrund af udviklingen i lønkonkurrenceevnen må der derfor også imødeses 
yderligere markedsandelstab i prognoseperioden. Siden 2006 har Danmark tabt mar-
kedsandele hvert år, hvilket både skyldes en løbende forringelse af konkurrenceevnen 
og en stigende integration i verdenshandlen af en række vækstøkonomier, som helt 
naturligt har vundet betydelige markedsandele.  
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Siden finanskrisen indtraf, er eksporten i Danmark dog ikke faldet lige så kraftigt 
som i flere andre europæiske lande. Sammensætningen af eksporten, både på lande 
og varegrupper, har formentlig medvirket til at dæmpe eksportnedgangen. Mens 20 
pct. af euroområdets eksport går til Østeuropa, som er blandt de områder, der er 
hårdest ramt af krisen, er det kun ca. 8 pct. af Danmarks eksport. Samtidig har Dan-
mark en forholdsvis stor eksport af mindre konjunkturfølsomme varer, som fx me-
dicin og fødevarer. Med til billedet hører dog også, at Danmark har en forholdsvis 
stor andel af up-market produkter (varer der sælges til en forholdsvis høj pris på 
grund af høj kvalitet inden for fx design), som kan blive udsat for skrappere konkur-
rencepres i den aktuelle situation.  
 
Samlet ventes eksporten at falde 7,3 pct. i 2009 for herefter at vokse svagt i 2010, jf. 
tabel 3.8. Industrieksporten rammes hårdest og antages at falde noget mere end eks-
portmarkedsvæksten. Da Danmarks eksport udgør ca. halvdelen af BNP – dog med 
et betydeligt importindhold – vil nedgangen i år have stor effekt på aktiviteten i 
dansk økonomi. Mens det gennemsnitlige eksportbidrag til BNP-væksten (med kor-
rektion for importindholdet) fra 1998 til 2008 har været på 0,8 pct.-enheder, forven-
tes det således nu at falde til -1,6 pct.-enheder i 2009 og 0,2 pct.-enheder i 2010, jf. 
tabel 3.8.  
 

Tabel 3.8 
Realvækst i eksport og import, pct. 

 
 

 

Gnst. 
årlig 

vækstrate 
fra 1998 
til 2008 2008 2009 2010 

 

    Dec. Maj Dec. Maj  

 Eksport 5,4 2,2 -0,1 -7,3 2,3 1,3  
 Import 6,2 3,7 -0,1 -6,3 1,5 2,7  
 Eksportens bidrag 

til BNP-væksten1) 0,8 -0,3 -0,2 -1,6 0,6 0,2 
 

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

hvor bidraget bliver korrigeret for importindholdet heri, jf. boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, december 
2006. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Udviklingen i varehandlen 
Siden decembervurderingen er der offentliggjort reviderede nationalregnskabstal, 
som viser markante fald i vareeksporten i 2. halvdel af 2008 på henholdsvis 2,1 og 
7,0 pct. i 3. og 4. kvartal, jf. figur 3.17a. Det resulterende underhæng bidrager isoleret 
set til et fald i vareeksporten i 2009 på 5,6 pct.  
 
Blandt Danmarks vigtigste samhandelspartnere var det især vareeksporten til Sverige 
og Storbritannien, der faldt markant i 4. kvartal 2008, og vareeksporten til USA blev 
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også hårdt ramt. Det var især eksporten af industrivarer og ikke-animalske land-
brugsprodukter, der faldt. 
 

Figur 3.17a Figur 3.17b 
Eksport og import af varer Eksport og import af tjenester  
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Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 
De seneste udenrigshandelstal for vareeksporten viser fortsat fald i eksporten i 1. 
kvartal 2009, primært trukket af markante fald i industrieksporten. Da udenrigshan-
delstallene opgøres i løbende priser, kan en del af nedgangen skyldes faldende priser 
på varer. Fordelt på lande er det især eksporten til Sverige, Storbritannien og Tysk-
land, der er faldet. Til gengæld er vareeksporten til USA gået frem med 3,7 pct. Set 
over det seneste halvår er vareeksporten til Tyskland faldet væsentligt mindre end 
vareeksporten til Danmarks øvrige nærmeste samhandelslande, jf. boks 3.5. Det skyl-
des formentlig blandt andet, at konkurrenceevnen over for Tyskland ikke er svækket 
af ændringer i valutakurser, som det er tilfældet med fx Sverige og Storbritannien. 
 
For industrien er ordreindgangen fra eksportmarkederne generelt faldet siden okto-
ber. I marts har der været en stigning på 48 pct. (løbende priser), som skyldes en 
massiv eksportordretilgang i maskinindustrien og ikke en generel tendens. Inden for 
alle andre brancher gik ordretilgangen tilbage i marts.  Eksportordrebeholdningen er 
faldet i både 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009, og industriproduktionen er nu på det 
laveste niveau siden 2000.  
 
På baggrund af det lave udgangspunkt ved indgangen til 2009, de seneste oplysninger 
fra udenrigshandelsstatistikken og eksportordrerne samt forudsætningen om en kraf-
tig nedgang i efterspørgslen på Danmarks eksportmarkeder forventes en ekstraordi-
nært stor nedgang i vareeksporten på 9¼ pct. i 2009, som hovedsageligt vil være 
trukket af en negativ vækst i industrieksporten samt eksporten af energi, jf. tabel 3.9. 
Efter et kraftigt fald i 1. kvartal 2009 forventes det, at vareeksporten stabiliseres i lø-
bet af 2. kvartal, hvorefter der vil være en svag vækst igennem 2. halvår af 2009, som 
fortsætter ind i 2010 og er trukket af en tiltagende vækst i industri- og energiekspor-
ten. 
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Boks 3.5 
Udviklingen i varehandlen i 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009 

 
Det er især den svage udvikling i lande i Europa, der har medført et egentligt fald i vareeksporten 
(ekskl. energi) i løbende priser det seneste halve år. Væksten i vareeksporten til fx Japan og Kina er 
også svækket, men har været positiv det seneste halve årstid. Eksporten til Japan faldt dog markant i 
første kvartal i år, jf. tabel a.  Vareeksporten i løbende priser er desuden påvirket af prisudviklingen. 
 
Tabel a 
Vækst i vareeksporten ekskl. energi til de 15 største aftagerlande for dansk eksport  
(løbende priser, ekskl. energi) 
 

 

Apr. 08-sep. 
08 til okt.  

08-mar. 09 
3. kv. 2008  til  

4. kv. 2008 
4. kv. 2008  til 

1. kv. 2009 2007 til 2008 

Pct.     
Japan* (12) 4,7 18,3 -14,5 10,5 
Kina* (13) 2,6 4,5 3,2 14,9 
Nederlandene* (7) -7,5 -5,7 0,5 -4,3 
Tyskland (1) -7,7 1,7 -13,3 7,2 
Belgien* (15) -8,2 0,5 -4,4 2,2 
USA (5) -8,7 -20,5 5,8 -6,2 
Italien* (8) -10,5 -1,4 -8,4 1,9 
Frankrig og Monaco* (6) -10,5 -4,2 1,1 -0,7 
Norge (4) -10,7 -2,8 -7,8 6,1 
Polen* (11) -10,9 -10,8 -7,5 11,6 
Spanien* (9) -11,5 -7,2 -5,9 1,9 
Sverige (2) -13,1 -5,3 -10,6 0,4 
Finland* (10) -16,1 -10,1 -0,6 0,2 
Rusland* (14) -19,8 -5,9 -25,0 5,2 
Storbritannien (3) -19,9 -14,2 -11,1 5,0 
Samlet dansk vareeksport  
(ekskl. energi) -11,9 -4,6 -10,7 4,9 

 
Anm.:  Tal i parentes angiver landets placering på top 15 over aftagerlande for dansk vareeksport i 2008. 
* Tal går kun frem til februar. Første kolonne viser derfor væksten fra perioden maj. 08-sep. 08 til okt.  
             08-feb. 09, og 3. kolonne viser væksten fra nov. 08-dec. 08 til jan. 09-feb. 09.  
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Væksten i vareeksporten til Storbritannien og Sverige, som er nogle af de vigtigste danske eksport-
markeder, er faldet kraftigt i både 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009. 
 
Vareeksporten til Tyskland steg i 4. kvartal 2008, men faldt herefter også i 1. kvartal 2009. Eksporten 
til Tyskland har således indtil nu været mindre hårdt ramt end eksporten til en række af Danmarks 
øvrige vigtige samhandelslande, måske fordi privatforbruget i Tyskland har været mindre påvirket 
frem til første kvartal end i mange andre lande. Faldet i BNP i Tyskland har imidlertid været større det 
seneste halve år end i mange andre lande. 
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Tabel 3.9 
Vareeksport og import 

 
 

 

Mia. kr. 
Løbende 

priser Realvækst i pct. 

 

  2008 2008 2009 2010  
    Dec. Maj Dec. Maj  

 Vareeksport  581,7 -0,3 -1,2 -9,2 1,9 1,2  
 - Landbrug 93,4 -3,6 1,7 -0,5 1,7 0,2  
 - Energi 73,1 -16,4 -6,3 -9,0 2,4 2,8  
 - Industri 385,2 3,8 -1,2 -12,0 2,0 1,3  
 Vareimport  600,9 1,2 -0,5 -7,4 1,2 3,2  
 Vareimportkvoten  37,0 37,0 35,2 37,2 36,0  
  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Industrieksporten rammes hårdt af den kraftige nedgang i eksportmarkedsvæksten 
samt den fortsat forværrede lønkonkurrenceevne og forventes samlet at falde med 12 
pct. i 2009, jf. tabel 3.9. I andet halvår af 2009 forventes den internationale aktivitet og 
dermed vækstudsigterne på eksportmarkederne at vende, hvilket vil påvirke industri-
eksporten positivt i 2. halvår af 2009. Igennem 2010 forventes en svag opgang i eks-
portmarkedsvæksten, og dermed kommer der også langsomt gang i industriekspor-
ten, som skønnes at blive øget med 1¼ pct. i 2010. 
 
Landbrugseksporten faldt kraftigt i 4. kvartal 2008, og det lave udgangspunkt sam-
men med udviklingen i 1. kvartal ifølge udenrigshandelsstatistikken betyder, at der 
samlet ventes et realt fald i landbrugsproduktionen på ½ pct. i 2009. Efterhånden 
som der kommer mere gang i efterspørgslen, stiger landbrugseksporten også, så der 
samlet forventes en svagt positiv vækst i 2010.  
 
Danmarks energieksport er hovedsageligt drevet af produktionen af energi. I 2008 
faldt energieksporten godt 16 pct., og i 2009 forventes den at falde med yderligere 9 
pct. som følge af en faldende energiproduktion ifølge Energistyrelsens prognose for 
olie- og gasproduktion. Energistyrelsen forventer en negativ vækst i produktionen af 
både olie og naturgas i 2009, men specielt i produktionen af olie, som udgør en stør-
re del af den samlede produktion. I 2010 forventes en negativ vækst i produktionen 
af naturgas og en positiv vækst i olieproduktionen, hvilket medfører en forventning 
om en stigning i den samlede energiproduktion. På den baggrund ventes i 2010 en 
positiv vækst i energieksporten på knap 3 pct. 
 
Også på importsiden faldt varehandlen voldsomt (med 9,3 pct.) i 4. kvartal 2008, og 
ifølge de seneste udenrigshandelstal er tendensen fortsat i 1. kvartal 2009. Faldet i 
vareimporten hænger sammen med en nedgang i både eksport, erhvervsinvesteringer 
og privatforbrug, som har et relativt stort importindhold, i samme periode. Efter de 
senere års højkonjunktur, hvor vareimporten var i kraftig fremgang i forhold til 
BNP, fordi produktionen ikke fulgte med den samlede efterspørgsel, forventes im-
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portkvoten nu at falde fra 37 pct. i 2008 til 35¼ pct. i 2009 efterfulgt af en mindre 
stigning i 2010.  
 
Vareimporten forventes at falde markant i 2009 på baggrund af det lave udgangs-
punkt sammen med forventningen om et fortsat fald i særligt eksporten, men også 
privatforbruget og erhvervsinvesteringerne. Faldet i 2009 dæmpes isoleret set af im-
portens forbedrede priskonkurrence. I 2010 vokser den samlede efterspørgsel igen, 
hvilket trækker vareimporten op.  
 
Udviklingen i tjenestehandlen 
I 2008 nåede væksten i tjenesteeksporten op på 6,3 pct. Den høje vækst i tjeneste-
eksporten i 2008 var især trukket af en høj vækst i søtransporten, som udgør ca. 
halvdelen af tjenesteeksporten, jf. tabel 3.10. Udover søtransport omfatter den samle-
de tjenesteeksport også turistindtægter og eksport af øvrige tjenester. 
 
I 2009 ventes et samlet fald i tjenesteeksporten på knap 4½ pct. som følge af et kraf-
tigt fald i søtransporten på næsten 10 pct.. Væksten i søtransporten følger den forud-
satte tilsvarende markante reduktion i verdenshandlen, som understøttes af oplysnin-
gerne om kraftige fald i slutningen af 2008 og starten af 2009. I 2010 forventes ver-
denshandlen igen at vokse, om end kun med moderate 1½ pct., hvormed væksten i 
søtransporten og dermed den samlede tjenesteeksport igen øges. 
 
I produktionen af søtransport er der et forholdsvis stort importindhold, blandt andet 
i form af bunkring (indtagning af brændstof til fx danske skibe i fremmed havn). Så-
ledes var der også i tjenesteimporten en høj vækst i 2008 på 8,4 pct. I 2009 ventes 
udviklingen i tjenesteimporten også at følge forløbet i tjenesteeksporten ganske tæt, 
og der forventes således en tjenesteimportvækst på -4,3 pct. i 2009, i takt med at tje-
nesteeksporten og den samlede efterspørgsel aftager. I 2010 ventes en vækst på 1,7 
pct. 
 

Tabel 3.10 
Realvækst for tjenesteeksport og tjenesteimport 

 
  2008 2009 2010  
   Dec. Maj Dec. Maj  

 Tjenesteeksport  6,3 1,8 -4,4 2,9 1,6  
 - Søtransport  9,6 2,2 -9,8 3,8 1,5  
 - Turistindtægter  -1,8 0,3 0,3 2,2 2,2  
 - Øvrige tjenester  4,3 1,6 1,4 1,9 1,5  
 Tjenesteimport  8,4 0,7 -4,3 2,1 1,7  
 - Turistudgifter -0,9 0,3 0,3 2,2 2,2  
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Betalingsbalancens løbende poster og Danmarks nettoaktiver over for  
udlandet 
Siden beregningsgrundlaget for majredegørelsen blev fastlagt, er der kommet en ny 
opgørelse for betalingsbalancens løbende poster i 2008. Overskuddet på de løbende 
poster i 2008 er således senest opgjort til 38,7 mia. kr. 
 
Med de senest opgjorte tal for betalingsbalancen for 2008 er saldoen øget med 26,7 
mia. kr. i forhold til 2007, jf. figur 3.18a. Det skyldes hovedsageligt en forøgelse af 
overskuddet på tjenestebalancen og løn- og formueindkomstposten på hhv. 8,3 og 
24,3 mia. kr. Formueindkomsten er behæftet med stor usikkerhed, da den primært 
består af indtægter fra direkte investeringer i udlandet, som i indeværende år frem-
skrives ud fra virksomhedernes overskudsgrad i tidligere år. I forbindelse med indar-
bejdelse af årsregnskaberne og dermed de direkte investeringer i opgørelserne for 
2006 og 2007 blev formueindkomstposten henholdsvis op- og nedrevideret med 7,2 
og 9,9 mia. kr. de to år. På baggrund af den nuværende konjunktursituation vil det 
derfor ikke være overraskende, hvis formueindkomstposten og dermed betalingsba-
lanceoverskuddet for 2008 nedrevideres mærkbart senere på året. Det betyder, at 
overskuddet i 2008 reduceres en del. 
 
En forøgelse af underskuddet på handelsbalancen trækker ned i overskuddet på de 
løbende poster i 2008, jf. figur 3.18b. Udviklingen i eksport- og importmængderne til-
siger isoleret set en kraftigere nedgang i handelsbalancen i 2008, men prisudviklingen 
(forbedring af bytteforholdet) har påvirket varebalancen (i løbende priser) i modsat 
retning.  
 
I de første tre måneder af 2009 har der samlet set været underskud på betalingsba-
lancens løbende poster, trukket af underskud på handelsbalancen og posten for lø-
bende overførsler. Overskud på tjenestebalancen og løn- og formueindkomstposten 
har virket i modsat retning.  
 
Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster ventes at mindskes til omtrent 20 
mia. kr. (1,1 pct. af BNP) i 2009 og falde yderligere til omtrent 15 mia. kr. (0,8 pct. af 
BNP) i 2010. Udviklingen afspejler hovedsageligt udviklingen på handelsbalancen og 
formueindkomstposten, jf. tabel 3.11.  
 
På trods af en fortsat forbedring af bytteforholdet i både 2009 og 2010 forøges un-
derskuddet på handelsbalancen i begge år og specielt i 2010, hvor væksten i vareim-
porten er over dobbelt så høj som væksten i vareeksporten, fordi der kommer hurti-
gere gang i den danske indenlandske efterspørgsel end i den udenlandske. Med hen-
syn til formueindkomstposten er det lagt til grund, at danske virksomheders over-
skudsgrader på direkte investeringer i udlandet er faldet fra 2007 til 2008, og at det af 
Nationalbanken offentliggjorte niveau for nettoformueindkomsten derfor nedjuste-
res betydeligt senere på året. Det indlagte fald i nettoformueindkomsten fra 2008 til 
2009 afspejler derfor reelt en forventning om forholdsvis uændret nettoformueind-
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komst fra 2008 til 2010, hvor de præsenterede skøn i 2009 og 2010 afspejler det for-
ventede niveau.  
 

Figur 3.18a Figur 3.18b 
Betalingsbalancens løbende saldo Handelsbalancen 
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Anm.:  Figur 3.18a viser tolv-måneders glidende summer. Figur 3.18b viser månedlige handelsbalanceoverskud iflg. 

betalingsbalancestatistikken. 
Kilde:  Danmarks Statistik. 
 
På trods af kraftige fald i olieprisen og råvarepriserne i andet halvår af 2008 steg pri-
serne på vareeksport samlet fra 2007 til 2008 på grund af høje olieprisstigninger og 
stigende rå- og fødevareprisstigninger i starten af året. Samlet set ventes et kraftigt 
fald i olieprisen fra 2008 til 2009, hvilket bidrager til en negativ vækst i vareeksport-
priserne i 2009 på 2,3 pct. I 2010 forventes en stigning i olieprisen, og vareeksport-
priserne ventes også at stige en smule. Vareimportpriserne er ligeledes påvirket af 
udviklingen i olieprisen, og en styrkelse af den effektive kronekurs frem mod 2010 
trækker desuden ned i vareimportpriserne, hvilket bidrager til en forøgelse af bytte-
forholdet henover perioden. Forøgelsen af bytteforholdet formindsker isoleret set 
underskuddet på varebalancen, som alligevel forventes at blive 22,5 mia. kr. i 2009 og 
31,4 mia. kr. i 2010. 
 
Fragtraterne faldt meget i sidste halvdel af 2008, men har ligget nogenlunde stabilt 
med en svag stigning i starten af 2009. Det forudsættes, at fragtraterne vil ligge fladt 
på det nuværende niveau indtil slutningen af 2009 og stige svagt igennem 2010, hvil-
ket resulterer i en negativ vækst i priserne på søtransport i 2009 samt en svag vækst i 
2010. Et overhæng i tjenesteeksportpriserne fra 2008 og et underhæng i tjenesteim-
portpriserne betyder, at der forventes en noget større årsvækst i 2009 og 2010 i tjene-
steeksportpriserne end i tjenesteimportpriserne, hvilket medvirker til at øge over-
skuddet på tjenestebalancen i begge år til henholdsvis 58,2 mia. kr. og 61,7 mia. kr. 
De store nettoindtægter fra tjenesterne sikrer dermed fortsat pæne overskud på vare- 
og tjenestebalancen. 
 
Nedgangen i aktiviteten har reduceret antallet af udlændinge i Danmark, specielt de 
der er beskæftiget i byggeriet, og denne tendens ventes at fortsætte igennem 2009 og 
2010. Dermed vil aflønningen af udlændinge beskæftiget i Danmark falde, men da 



  Kapitel 3. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 133

aktiviteten også falder i udlandet, må det samtidigt forventes, at aflønningen af dan-
skere i udlandet falder. I slutningen af 2008 har der således været et fald i nettoafløn-
ningen af ansatte, som påvirker betalingsbalancen via posten andre løbende overførs-
ler, efter en stigning siden slutningen af 2007. Der forventes dog samlet set stadig en 
mindre stigning i 2009 og 2010 i nettoaflønningen af ansatte, jf. figur 3.19a.   
 

Tabel 3.11 

Betalingsbalancens løbende poster 
 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Mia. kr.          
 Handelsbalancen  52,3 39,8 35,1 7,1 -12,9 -19,2 -22,5 -31,4  
 Do. i pct. af BNP 3,7 2,7 2,3 0,4 -0,8 -1,1 -1,3 -1,7  
 - Landbrugsvarer  38,5 38,1 38,7 39,9 38,0 37,3 37,5 37,8  
 - Energivarer (inkl. bunkring) 8,6 10,9 10,7 12,6 7,2 -7,7 -12,6 -11,6  
 - Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 7,5 -7,2 -17,5 -49,9 -56,2 -42,1 -42,3 -51,9  
 - Andre varer  -2,4 -2,0 3,3 4,6 -2,0 -6,7 -5,2 -5,6  
 Tjenestebalancen  35,3 31,7 40,7 42,3 49,1 56,8 58,2 61,7  
 - Turister  0,0 0,0 1,7 0,5 -0,8 -0,1 0,6 1,1  
 - Øvrige tjenester inkl. 

 søtransport 35,2 31,6 38,9 41,8 50,0 56,9 57,6 60,6 
 

 Vare- og tjenestebalance   87,5 71,4 75,8 49,5 36,2 37,6 35,7 30,3  
 Do. i pct. af BNP  6,3 4,9 4,9 3,0 2,1 2,2 2,0 1,7  
 Formueindkomst, netto   -14,6 1,4 20,1 29,6 14,7 39,4 28,5 28,5  
 EU-betalinger, netto  -4,0 -4,9 -6,9 -8,4 -9,8 -10,0 -11,4 -11,3  
 Andre løbende overførsler  -20,6 -23,8 -21,9 -23,6 -29,1 -28,3 -33,0 -32,7  
 Løbende poster, i alt  48,3 44,2 67,1 47,0 12,0 38,7 19,9 14,9  
 Do. i pct. af BNP  3,4 3,0 4,3 2,9 0,7 2,2 1,1 0,8  
  

Anm.:  Betalingsbalancens underposter er her opgjort på basis af nationalregnskabsformen og bygger på 
betalingsbalanceopgørelsen offentliggjort i marts. 

Kilde:  ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Danmarks udlandsgæld er ultimo 4. kvartal 2008 opgjort til 153 mia. kr. Der er såle-
des sket en stigning i forhold til 2007, som hovedsageligt skyldes værditab på uden-
landske aktier. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster vil medvirke til, at 
den samlede udlandsgæld falder igennem 2009 og 2010, hvor den ultimo forventes 
opgjort til 131 mia. kr., jf. tabel 3.12. Da Danmarks bruttobeholdninger af aktiver og 
passiver udgør mere end 200 pct. af BNP, er nettoaktiverne meget følsomme over 
for kursudsving på valuta-, aktie- og obligationsmarkederne. Efter at Danmark i 2005 
havde nettofordringer på udlandet, er det således værdireguleringer af aktiver og pas-
siver, der de seneste år har bidraget til, at Danmark har haft nettogæld til udlandet, jf. 
figur 3.19b.  
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Figur 3.19a Figur 3.19b  
Overførsler af formueindkomst, netto og 
aflønning af ansatte, netto 

 Danmarks nettoaktiver over for udlandet 
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Anm.:  Overførsler af formueindkomst er vist på nationalregnskabsform. 
Kilde:  Danmarks Statistik, Nationalbanken og egne beregninger. 
 

Tabel 3.12 
Betalingsbalancens løbende poster og nettoaktiver over for udlandet 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mia. kr.    

 Løbende poster, i alt  48,3 44,2 67,1 47,0 12,0 38,7 19,9 14,9
 Do. i pct. af BNP  3,4 3,0 4,3 2,9 0,7 2,2 1,1 0,8
 Nettoaktiver, ultimo  -170,3 -77,6 51,2 -26,9 -111,6 -152,6 -145,2 -130,7
 Do. i pct. af BNP  -12,2 -5,3 3,3 -1,7 -6,6 -8,8 -8,3 -7,2
 Værdireguleringer 6,8 48,3 58,8 -125,1 -97,1 -80,2 -12,2 0,0
  

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

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

Væksten i produktionen har været afdæmpet siden slutningen af 2006, i første omgang som følge af 
kapacitetsbegrænsninger illustreret ved et stort outputgab, som toppede med 3 pct. i 3. kvartal 
2007. Siden slutningen af 2007 har efterspørgslen været vigende og i 2. halvår af 2008 blev op-
bremsningen accelereret markant som følge af den internationale finansielle uro. Udviklingen har 
medført, at kapacitetspresset er aftaget betydeligt, og at outputgabet er lukket allerede ved udgangen 
af 2008. Produktionen er efter alt at dømme faldet i 1. kvartal 2009, men fra 3. kvartal forventes 
fornyet fremgang fra det meget lave niveau, drevet af det private forbrug og øget offentlig efterspørgsel. 
I 2010 forventes produktionen at stige jævnt men moderat. Samlet forventes BNP at falde med 2½ 
pct. i 2009 og stige med 1 pct. i 2010, og outputgabet ventes at være negativt med ca. 2 pct. af 
BNP i 2010.  
  
Ledigheden begyndte at stige i sensommeren sidste år, og opgangen i ledigheden er i de seneste måne-
der blevet forstærket som følge af det store produktionsfald i de sidste måneder af 2008. Nedgangen 
i produktionen ventes at medføre stigende ledighed i hele perioden frem mod udgangen af 2010, så 
ledigheden for året som helhed bliver 105.000 personer i 2009 og 145.000 personer i 2010. Le-
digheden i 2010 svarer dermed til 5 pct. af arbejdsstyrken, hvilket fortsat er moderat i historisk 
sammenhæng.  
 
Beskæftigelsen ventes at falde med ca. 70.000 personer i både 2009 og 2010, og ca. 1/3 af faldet i 
beskæftigelsen modsvares af lavere arbejdsstyrke, blandt andet i form af færre grænsearbejdere og at 
flere unge søger mod uddannelsessystemet. Tilpasningen på arbejdsmarkedet skal ses i lyset af det 
gode udgangspunkt med historisk høj beskæftigelse og den laveste ledighed i over 30 år i 2008, og 
udviklingen indebærer ret kraftig konjunkturbetinget produktivitetsvækst, som indhenter en del af 
det produktivitetsefterslæb, som er opbygget de seneste år. 
 
Det kraftigt aftagende kapacitetspres i forlængelse af finanskrisen afspejles også i løndannelsen. I 
2008 steg lønningerne på det private arbejdsmarked med 4,6 pct. på årsbasis, kraftigt påvirket af 
den høje kapacitetsudnyttelse. Det ventes, at lønstigningstakten dæmpes i 2009 som følge af det 
kraftige omslag i økonomien sidste efterår, således at lønstigningerne kommer ned på lidt over 3 pct. 
i år. Med ledig kapacitet på arbejdsmarkedet i 2010 skønnes lønstigningstakten fastholdt på dette 
lavere niveau. Lønudviklingen i Danmark ventes imidlertid fortsat at være kraftigere end i udlan-
det, hvilket bidrager til yderligere forværring af dansk lønkonkurrenceevne. For den offentlige sektor 
forudsættes lønstigningstakten på baggrund af overenskomstaftalerne at blive henholdsvis 4,9 og 2,8 
pct. i 2008 og 2009. Satsreguleringsprocenten er fastsat til 3,1 i 2009 og skønnes til 4,2 i 2010. 
 
Forbrugerprisinflationen ventes for 2009 som helhed at blive 1,4 pct., hvilket er væsentligt lavere 
end niveauet på 3,4 pct. i 2008. Den lavere inflation i år skyldes primært nedgangen i energipriser-
ne. Inflationen skønnes at komme op på 2,1 pct. i 2010, hvilket overvejende kan henføres til højere 
afgifter. 
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4.1 Produktion 
Efter en periode med kraftig vækst har produktionen (målt ved BNP) været ret 
uændret fra slutningen af 2006 frem til midten af 2008, jf. figur 4.1a. Den afdæmpede 
vækst afspejlede i første omgang de begrænsede vækstmuligheder som følge af en høj 
kapacitetsudnyttelse i økonomien, men siden slutningen af 2007 og især i sidste del af 
2008 er efterspørgslen faldet tilbage. Opbremsningen var som udgangspunkt forven-
telig efter en kraftig højkonjunktur, men er blevet accelereret kraftigt af finanskrisen i 
andet halvår 2008 med store fald i produktionen til følge. Således var produktionsni-
veauet i 4. kvartal 2008 på niveau med produktionen i 1. kvartal 2006. Samlet faldt 
produktionen i 2008 med 1,1 pct. på årsbasis, navnlig som følge af kraftigt fald sidst 
på året.  
 
I takt med det faldende aktivitetsniveau er kapacitetspresset (målt ved outputgabet) 
aftaget betydeligt, jf. figur 4.1b. Tilsvarende er indikatoren for kapacitetsudnyttelse i 
industrien faldet markant siden højdepunktet i 3. kvartal 2007.  
 

Figur 4.1a Figur 4.1b  
BNP   Outputgab og kapacitetsudnyttelse 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I 1. kvartal 2009 vurderes den samlede produktion at være faldet yderligere. Industri-
produktionen er således fortsat med at falde de første 3 måneder af året og ligger for 
første kvartal under ét 9½ pct. lavere end i 4. kvartal sidste år. I 2. kvartal 2009 for-
ventes produktionsniveauet (målt ved BNP) at flade mere ud, blandt andet som følge 
af opgang i privatforbruget og i den offentlige efterspørgsel. Yderligere fremgang i 
den indenlandske efterspørgsel forventes at trække produktionsniveauet op i 2. halv-
år 2009 i takt med, at en række vækstfremmende faktorer begynder at dominere, 
herunder omfattende finanspolitiske tiltag, en meget lempelig pengepolitik, der nor-
malt virker med forsinkelse, samt en pæn fremgang i reallønningerne. 
 
For 2009 som helhed ventes BNP at falde med 2½ pct. i forhold til 2008, jf. tabel 4.1. 
Dette afspejler især det lave produktionsniveau ved indgangen af året og et betydeligt 
fald i 1. kvartal 2009. Det offentlige forbrug og navnlig de offentlige investeringer 
vokser ret markant. 
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I 2010 forventes en svag men positiv BNP-vækst på 1 pct. BNP forventes i 2010 
primært at blive drevet af det private forbrug, som blandt andet stimuleres af ind-
fasningen af yderligere indkomstskattenedsættelser i 2010. Også eksporten ventes at 
bidrage positivt til væksten i 2010, hvilket afspejler forudsætningen om en bedring af 
de internationale konjunkturer fra slutningen af 2009. Det offentlige forbrug trækker 
op i den samlede vækst både i 2009 og 2010, mens bruttoinvesteringer fortsat for-
ventes at bidrage negativt til væksten i 2010, når der renses for importindholdet. 
 

Tabel 4.1  
Vækstbidrag  

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
      Dec. Maj Ændr. Dec. Maj   Ændr.  

 Vækstbidrag fra:           
 - privat forbrug 1,0 0,7 0,6 -0,3 0,3 -0,4 -0,7 0,3 0,7 0,4  
 - off. forbrug 0,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,0  
 - bruttoinv. 0,6 1,3 0,3 -0,6 -0,7 -0,7 -0,1 -0,4 -0,2 0,2  
 - eksport 0,8 1,0 0,5 -0,3 -0,2 -1,6 -1,5 0,6 0,2 -0,4  
 BNP-vækst, pct. 2,4 3,3 1,6 -1,1 -0,2 -2,5 -2,3 0,7 1,0 0,3  
  

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

Kilde:  ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Den samlede bruttoværditilvækst faldt med ¾ pct. i 2008 på årsbasis og ventes redu-
ceret yderligere med 2½ pct. i 2009 for derefter at stige med knap 1 pct. i 2010, jf. 
tabel 4.2. 
 
Bruttoværditilvæksten forventes at gå tilbage i alle private erhverv i 2009, dog kraf-
tigst i bygge- og anlægsvirksomhed, industri og udvinding af olie og gas. I 2010 for-
ventes fremgang i bruttoværditilvæksten i alle sektorer, bortset fra bygge- og anlæg 
og industrien.   
 
Den forholdsvis store tilpasning i bruttoværditilvæksten i bygge- og anlægsvirksom-
hed skal ses i lyset af, at sektoren har været præget af et usædvanligt højt kapacitets-
pres i den seneste højkonjunktur. Branchen har således oplevet en meget høj efter-
spørgsel i en årrække, blandt andet som følge af omfattende nybyggeri, og for at 
imødekomme den store efterspørgsel har det i et vist omfang været nødvendigt med 
tilgang af udenlandsk arbejdskraft.  
  
Den aftagende bruttoværditilvækst i industrien skyldes i særdeleshed, at den uden-
landske efterspørgsel forventes at falde kraftigt i 2009. I tilgift til dette har sektoren 
oplevet høje lønstigninger og en svag produktivitetsudvikling i løbet af højkonjunk-
turen. Sektorens konkurrenceevne er derved blevet svækket betydeligt og stort set 
vedvarende siden 2001. Det betyder, at industrien presses fra to sider, dels af falden-
de efterspørgsel, dels af en svækket konkurrenceevne. 
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Tabel 4.2  
Vækst i produktionen (BVT) på udvalgte erhverv 

 
  Andel 2008 2009 2010  
 

 2008 

Gnst. 
1990-
2008 

 
Dec. Maj Dec. Maj 

 

   Realvækst i pct.  
 Samlet produktion (BVT) 100,0 1,9 -0,8 0,4 -2,5 0,8 0,9  
 Heraf              
 - landbrug 2,1 1,5 21,7 4,5 -3,3 1,0 4,3  
 - udvinding af olie og gas mv. 2,3 6,0 -3,9 -6,0 -8,7 2,7 2,7  
 - bygge- og anlægsvirksomhed 5,7 1,4 -5,3 -2,7 -4,0 -1,8 -0,5  
 - industri mv. 16,7 1,1 -1,9 0,3 -7,3 0,9 -1,0  
 - private serviceerhverv 43,1 2,7 -1,5 1,2 -2,0 1,0 1,6  
 - offentlige tjenester 20,5 1,2 -0,2 -0,4 1,4 0,1 0,5  
 - øvrige erhverv 9,7 1,7 4,0 2,8 -1,7 2,0 1,0  
 Privat sektor 78,4 2,1 -1,7 0,3 -3,4 0,8 1,0  
 Private byerhverv 65,7 2,1 -1,9 0,6 -3,5 0,7 0,8  
 BNP-vækst  2,0 -1,1 0,2 -2,5 0,7 1,0  
  

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

Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Den samlede beskæftigelse var svagt aftagende i 2. og 4. kvartal 2008, men er fortsat 
på et højt niveau, som er ca. 120.000 (eller 4¼ pct.) over den gennemsnitlige beskæf-
tigelse i perioden 2000 til 2008. For 2008 som helhed forøgedes den samlede beskæf-
tigelse med 24.000 personer, hvilket dog er en mere moderat vækst end i årene 2006 
og 2007, hvor beskæftigelsen steg markant med henholdsvis 54.000 og 76.000 perso-
ner. Fremadrettet forventes et tilsvarende fald i beskæftigelsen som følge af store 
tilpasninger i beskæftigelsen i den private sektor.   
 
Navnlig som følge af det store fald i efterspørgslen i slutningen af 2008 og starten af 
i år ventes et stort fald i beskæftigelsen. Den private beskæftigelse ventes således at 
aftage med 84.000 personer i 2009, jf. tabel 4.3. Den største del af tilpasningen finder 
sted i industrien og de private serviceerhverv, hvor der sammenlagt forventes en 
reduktion i beskæftigelsen på 64.000 personer. Set i forhold til antallet af beskæftige-
de i sektoren forventes den største tilpasning i industrien og i bygge- og anlægssekto-
ren, hvor beskæftigelsen reduceres med henholdsvis 8½ og 9½ pct. For industrien 
skal dette ses i lyset af, at beskæftigelsen i branchen er faldet med 1¾ pct. i gennem-
snit hvert år i perioden 1995-2006. Faldet i beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren 
indtræder efter en periode med høj vækst i beskæftigelsen i branchen, således steg 
beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren med 20 pct. fra 2004 til 2007.  
 
Den faldende beskæftigelse i den private sektor modvirkes kun delvist af stigende 
beskæftigelse i den offentlige sektor i 2009. Profilen over 2008-09 er påvirket af strej-
ken på det offentlige område i 2. kvartal i 2008. Det skyldes, at personer i strejke ikke 
registreres som beskæftigede i Danmarks Statistiks opgørelse, hvilket betyder, at 
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beskæftigelsen i 2008 er undervurderet. Dette giver anledning til en relativ stor stig-
ning i den målte offentlige beskæftigelse i 2009. Stigningen i den offentlige beskæfti-
gelse er større end i de senere år blandt andet fordi konjunktursituationen gør det 
lettere at fastholde medarbejdere i og rekruttere til den offentlige sektor.  
 
I 2010 forventes beskæftigelsestilpasningen i bygge- og anlægssektoren samt i indu-
strien at være mindre end i 2009. Omvendt forventes en større reduktion i de private 
serviceerhverv, hvilket afspejler, at beskæftigelsestilpasningen i denne sektor er ind-
trådt senere end i de øvrige sektorer og et ret stort målt produktivitetsfald i disse 
erhverv de senere år. I forhold til den samlede beskæftigelse i sektoren oplever de 
private serviceerhverv dog det mindste beskæftigelsesfald af de tre private hovedsek-
torer. Siden 1993 er beskæftigelsen i de private serviceerhverv vokset med knap 
25.000 personer pr. år i gennemsnit. 
 

Tabel 4.3   
Ændring i beskæftigelsen i udvalgte erhverv 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Ændring, 1.000 personer        
 Privat sektor 26 53 79 33 -84 -73  
 Offentlig sektor 3 1 -3 -9 11 5  
 I alt 29 54 76 24 -74 -68  

 - landbrug mv. -2 -2 1 3 -5 -5  
 - bygge og anlæg 11 10 9 -1 -15 -8  
 - industri mv. -9 -1 7 0 -35 -23  
 - private serviceerhverv 28 43 60 30 -28 -37  
 - offentlige tjenester 2 4 -1 -9 10 5  
 
 

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

 

 
Den kraftige tilpasning i beskæftigelsen skal ses i lyset af det markante produktions-
fald og en særdeles svag produktivitetsudvikling de senere år. Det er ikke usædvan-
ligt, at produktivitetsvæksten aftager hen imod slutningen af en højkonjunktur. Det 
har været tilfældet både i midten af 1980’erne og sidst i 1990’erne. Det skyldes blandt 
andet, at det normalt tager ½ års tid, før en nedgang i produktionen viser sig tydeligt 
i beskæftigelsestallene.  
 
Gennem de seneste par år har produktivitetsvæksten imidlertid været meget svag. 
Samlet er produktivitetsniveauet (bruttoværditilvækst pr. beskæftiget) i de private 
byerhverv faldet med 1,4 pct. i 2007 og 3,3 pct. i 2008. Da den gennemsnitlige ar-
bejdstid er steget i perioden er timeproduktiviteten faldet med 2,3 pct. i 2007 og 3,7 
pct. i 2008. 
  
Mande- og timeproduktiviteten faldt i alle private erhverv i 2007 og 2008, men tyde-
ligt mindre i industrien end i service- samt bygge- og anlægssektorerne, jf. figur 4.2a og 
b samt tabel 4.4. En stor del af produktivitetsfaldet i private byerhverv kan således 
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henføres til servicesektoren, hvor der er særlige problemer med at måle produktivi-
tetsudviklingen.  
 
Den kraftige stigning i beskæftigelsen de seneste år kan desuden have påvirket pro-
duktiviteten. Enten fordi virksomhederne, i lyset af en vanskelig rekrutteringssituati-
on, har erhvervet medarbejdere i en slags hamstringseffekt, selvom produktionen 
ikke er fulgt med op, eller fordi de nye grupper, som er kommet ind på arbejdsmar-
kedet, har haft en lavere produktivitet end gennemsnittet.  
 
Da den gennemsnitlige arbejdstid er steget igennem perioden er det imidlertid ikke 
sandsynligt, at hamstringseffekten kan forklare det store produktivitetsfald. Men i 
2007 kan det have haft betydning, at de nyerhvervede medarbejdere kan have været 
mindre produktive end gennemsnittet. Denne effekt er derimod ikke væsentlig i 
2008, hvor beskæftigelsesstigningen har været moderat.  
 
Det store fald i 2008 skal formentlig især ses i lyset af, at faldet i efterspørgslen i 
sidste del af året har været uventet kraftigt. Samlet understøtter produktivitetsudvik-
lingen dog indtrykket af et betydeligt kapacitetspres i 2007 og store dele af 2008.  
 
Det forudsatte fald i beskæftigelsen i bygge- og anlæg, industri og service indebærer, 
at der sker en ret betydelig produktivitetsindhentning især i 2010 efter den meget 
svage udvikling de foregående år.  
 
I 2010 forventes mandeproduktiviteten i private byerhverv således at stige med 4½ 
pct., mens timeproduktiviteten stiger med 5½ pct. Dette er en ganske kraftig produk-
tivitetsvækst, men det er set før, at produktiviteten stiger forholdsvis kraftigt i for-
bindelse med ændringer i konjunkturerne. Det har fx været tilfældet i 1988, hvor 
mandeproduktiviteten steg med 3¾ pct. og timeproduktiviteten med 4½ pct. Tilsva-
rende steg produktiviteten i 1994 med over 6 pct. i forbindelse med et begyndende 
opsving. 
 

Figur 4.2a Figur 4.2b  
Mandeproduktivitet på erhverv Mandeproduktivitet i private byerhverv 
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Kilde:  Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
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Tabel 4.4  
Produktiviteten i udvalgte erhverv 

 
 

 

Gnst. 
1991-
2000 

Gnst. 
2001-
2008 2006 2007 2008 2009 2010 

 

 Realvækst i pct.         
 Mandeproduktivitet         
 Samlet 2,5 0,4 1,0 -1,0 -1,7 0,0 3,4  
 Privat sektor 2,9 0,1 0,7 -1,9 -3,2 0,7 4,9  
 Private byerhverv 2,2 0,4 1,8 -1,3 -3,3 0,5 4,6  
 Bygge og anlæg 0,4 0,7 10,4 -1,2 -4,9 4,3 4,3  
 Service 2,3 0,2 0,3 -1,3 -3,2 -0,4 4,5  
 Service ekskl. søtransport 1,6 -0,1 0,0 -2,2 -3,9 0,9 5,4  
 Industri mv. 3,6 1,6 3,8 -0,5 -2,0 1,6 5,6  
          
 Timeproduktivitet         
 Samlet 1,9 0,2 0,6 -1,9 -2,2 1,0 4,3  
 Privat sektor 1,1 0,1 1,0 -3,0 -3,6 1,7 4,4  
 Private byerhverv 1,4 0,4 1,9 -2,3 -3,7 1,4 5,4  
 Bygge og anlæg -0,8 0,6 12,0 -2,7 -4,7 5,2 5,1  
 Service 1,7 0,1 0,2 -1,9 -3,4 0,5 5,3  
 Service ekskl. søtransport 1,4 -0,1 0,0 -2,2 -3,9 0,9 5,4  
 Industri mv. 2,4 1,8 4,2 -1,9 -3,0 2,1 6,2  
  

Anm.: Private byerhverv er ekskl. søtransport og boligbenyttelse. Mandeproduktiviteten er opgjort som 
væksten i BVT pr. beskæftiget. Timeproduktiviteten er opgjort som væksten i BVT pr. præsteret time.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
   

 

 
Den stærke produktivitetsvækst i 2010 skal ses i lyset af, at produktionen stiger, sam-
tidigt med virksomhederne fortsat tilpasser deres efterspørgsel efter arbejdskraft efter 
den kraftige forudgående nedgang i produktionen. Dertil kommer et potentiale for 
en væsentlig stigning i produktiviteten efter faldet de senere år.  
 
 
4.2 Beskæftigelse, arbejdsstyrke, ledighed og kapacitetspres 
Fremgangen på arbejdsmarkedet gennem den seneste højkonjunktur har været meget 
kraftig. Beskæftigelsen er steget med næsten 190.000 personer1 fra 2004-08 til et 
historisk højt niveau, og samtidig er ledigheden faldet med 110.000 personer til 
52.000 personer i 2008, hvilket er det laveste niveau i over 30 år og langt under den 
strukturelle ledighed. 
 
Ledigheden begyndte at stige i sensommeren sidste år, og opgangen i ledigheden er i 
de seneste måneder blevet forstærket som følge af det store produktionsfald de sidste 
måneder af 2008. Nedgangen i produktionen ventes at medføre stigende ledighed 
helt frem til udgangen af 2010. I kraft af det gode danske udgangspunkt var ledighe-

                                                      
1 Korrigeret for strejkerne i den offentlige sektor i foråret 2008. 
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den i marts på 82.100 fuldtidspersoner (2,9 pct. af arbejdsstyrken) imidlertid fortsat 
lav og noget under det strukturelle niveau. 
 

Figur 4.3a Figur 4.3b 
Beskæftigelsen Bruttoledigheden 

2.650

2.700

2.750

2.800

2.850

2.900

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
2.650

2.700

2.750

2.800

2.850

2.900

Maj 09 Dec. 08

1.000 personer 1.000 personer

 

 

40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

Ledige+aktiverede Ledighed

1.000 personer 1.000 personer

 
 
Anm.: Bruttoledigheden er summen af de registrerede ledige og de aktiverede dagpengemodtagere og aktiverede 

arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Det ventes, at beskæftigelsen vil falde med 74.000 personer i 2009 og 68.000 perso-
ner i 2010, således at beskæftigelsen svarer til niveauet i 2005, jf. figur 4.3a. Den regi-
strerede ledighed skønnes at stige med 53.000 personer i 2009 til et niveau på 
105.000 personer og med 40.000 personer i 2010 til et niveau på 145.000 personer, 
hvilket svarer til 5 pct. af arbejdsstyrken. Bruttoledigheden ventes at stige med hen-
holdsvis 60.000 og 49.000 personer i 2009 og 2010, jf. figur 4.3b. 
 
Arbejdsstyrken ventes at blive reduceret med 20.000 personer i år og 28.000 perso-
ner i 2010, jf. figur 4.4a. Det afspejler navnlig en konjunkturbetinget nedgang, men 
også bidrag fra den demografiske udvikling. Niveauet for både beskæftigelse og ar-
bejdsstyrke er imidlertid blevet opjusteret markant for 2008 med baggrund i nye 
oplysninger fra arbejdstidsregnskabet. Ved udgangen af 2010 er arbejdsstyrken derfor 
ikke ændret væsentligt i forhold til decemberredegørelsen. 
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Figur 4.4a Figur 4.4b 
Arbejdsstyrken BVT per beskæftiget i de forskellige  
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Ledighed 
Det kraftige pres på arbejdsmarkedet, som blev opbygget gennem den seneste høj-
konjunktur, var så småt begyndt at aftage, da den finansielle krise eskalerede i efter-
året og forstærkede tilpasningen på arbejdsmarkedet. Efter begrænsede stigninger 
siden bunden i juni 2008 blev ledighedsopgangen forstærket til omkring 6.000 perso-
ner om måneden i december til februar, og i marts er der registreret ca. 11.000 flere 
ledige end måneden før. Ledigheden er dermed steget til 82.100 fuldtidspersoner i 
marts, hvilket svarer til 2,9 pct. af arbejdsstyrken efter Danmarks Statistiks opgørelse.  
I april ventes en tilsvarende stigning, således at ledigheden dermed vil nå op omkring 
3,3 pct. af arbejdsstyrken. Samlet er den registrerede ledighed steget med 35.400 
personer siden den bundede i juni 2008 og frem til marts, men den er fortsat 44.300 
personer lavere end det seneste lavpunkt i november 2001. 
 
Størstedelen af ledighedsstigningen er sket blandt forsikrede personer med dagpenge, 
men det er også denne gruppe, som oplevede det største ledighedsfald gennem høj-
konjunkturen, jf. figur 4.5a. Således er antallet af ledige dagpengemodtagere steget 
med knap 33.000 personer siden seneste bund (93 pct.), mens antallet af ledige kon-
tanthjælpsmodtagere er steget med 2.900 personer (26 pct.). Det er sandsynligt, at 
der derudover også har været en stigning i antallet af ledige personer, der ikke er 
forsikrede og heller ikke har ret til kontanthjælp, idet denne gruppe ikke indgår i den 
registrerede ledighed men til gengæld optræder i den kvartalsvise opgørelse af ledig-
heden i den stikprøvebaserede arbejdskraftundersøgelse, jf. boks 4.1.  
 
De ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (personer med problemer ud 
over ledighed) indgår ikke i definitionen af den registrerede ledighed. Gennem høj-
konjunkturen er antallet faldet i takt med ledigheden, og i 1. kvartal 2008 var der 
30.000 færre ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere end i starten af 
2004. Siden er antallet steget med godt 4.000 personer, men niveauet er stadig lavt, jf. 
figur 4.5b. 
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Figur 4.5a Figur 4.5b 
Ledige fordelt på ydelse Ikke-arbejdsmarkedsparate  
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Anm.:  Egen sæsonkorrektion i figur 4.5b. 
Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger. 
 

Boks 4.1 
Forskel mellem EU’s ledighedsbegreb og den registrerede ledighed 

 
Der er stor forskel på ledighedsniveauet ifølge EU’s definition og ifølge det sædvanlige ledighedsmål i 
Danmark, som er den registrerede ledighed. Ifølge EU’s tal er den månedlige ledighed steget med 
86.000 personer, siden ledigheden bundede i marts 2008, og var i marts 2009 175.000 personer, jf. 
figur a. Til sammenligning er den registrerede ledighed steget med 35.400 personer, siden den bun-
dede i juni 2008, til et niveau på 82.100 personer i marts 2009. De to opgørelser kan imidlertid ikke 
sammenlignes, og EU’s tal for de seneste måneder - som beror på en fremskrivning - bidrager ikke 
med nævneværdig information om situationen på arbejdsmarkedet. 

Den registrerede ledighed er en månedsstatistik og måler antallet af dagpengemodtagere og ar-
bejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere1) opgjort i fuldtidspersoner. Det vil for eksempel sige, 
at en person, der kun er ledig i halvdelen af en måned, vil tælle med som "en halv ledig" i statistikken 
for den givne måned.  

Ledigheden opgøres også kvartalsvist i arbejdskraftundersøgelsen (AKU). Statistikken er baseret på 
en stikprøve og er derfor forbundet med stikprøveusikkerhed, som på de kvartalsvise ledighedstal 
udgør ±11.000 personer. 

AKU-ledigheden anvendes som datagrundlag i EU’s (og OECD’s) opgørelse af ledigheden og bruges 
dermed i internationale sammenligninger. EU (og OECD) opgør således ledigheden på måneder ud fra 
de kvartalsvise AKU-tal og profilen i den registrerede ledighed henover månederne - men således at 
AKU’s ledighedsniveau gælder for kvartalet. I øjeblikket er der AKU-tal til og med 4. kvartal 2008, og 
organisationerne har så for de forløbne måneder i 2009 (januar-marts) fremskrevet deres ledigheds-
begreb med udgangspunkt i udviklingen i den registrerede ledighed. Der er således ikke tale om en 
målt stigning i ledigheden i EU’s opgørelse for de seneste måneder, og det øger usikkerheden mar-
kant, udover den nævnte stikprøveusikkerhed. Det vil også sige, at udviklingen i EU’s opgørelse af 
ledigheden de seneste måneder ikke bidrager med information, som ikke kan uddrages fra udviklin-
gen i den registrerede ledighed.  
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Boks 4.1 (fortsat) 
Forskel mellem EU’s ledighedsbegreb og den registrerede ledighed 

 
Den beregnede stigning i EU’s definition af ledigheden i januar-marts måneder svarer nogenlunde til 
den relative stigning i den registrerede ledighed. Den absolutte stigning i EU’s opgørelse bliver derfor 
meget høj, fordi den registrerede ledighed i 4. kvartal kun var ca. halvt så høj som AKU-
ledigheden. Gennem de seneste år har der været tendens til, at den relative ændring i AKU- og EU-
ledigheden har været en del mindre end den relative ændring i den registrerede.  

AKU-ledigheden adskiller sig definitionsmæssigt fra den registrerede ledighed ved ikke at angive 
ledigheden i fuldtidspersoner, men i faktiske personer, der ønsker at arbejde alt mellem få timer om 
ugen til fuld tid. Det er alt andet lige med til at give en højere AKU-ledighed end en registreret ledig-
hed. Derudover inkluderer AKU-ledigheden fx også: 

• studerende, der søger studiearbejde 
• ledige, der ikke er forsikret og heller ikke har ret til kontanthjælp 
• jobsøgende personer, som modtager pensioner, efterløn eller er ikke-arbejdsmarkedsparate 

kontanthjælpsmodtagere 
• fritstillede personer i deres opsigelsesperiode 

 
Ingen af disse personer indgår i den registrerede ledighed.  

AKU-ledigheden kan give et bedre billede af, hvor mange personer, som reelt står til rådighed på 
arbejdsmarkedet, fordi den medtager flere af de personer, som ønsker at arbejde, end det traditionel-
le ledighedsbegreb. 

Ulempen ved at anvende ledighedsopgørelsen fra AKU/EU er dog: 

• at opgørelsen på faktiske personer kan give et overdrevent billede af omfanget af ledig arbejds-
kraft 

• at målingerne er kvartalsvise og dermed opgøres med større forsinkelse end den registrerede 
ledighed 

• at EU’s fremskrivning af ledigheden for måneder, hvor der ikke foreligger en stikprøveundersø-
gelse, er meget usikker. 

 
Figur a 
Ledighed ifølge EU’s definition og den 
registrerede ledighed 
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 Den højere AKU-ledighed i 4. kvartal (og EU’s 
tal for de første måneder i år) er ikke udtryk 
for, at presset på arbejdsmarkedet under-
vurderes. Vurderingen heraf baseres på et 
samlet billede af den økonomiske situation. 
Den registrerede ledighed indgår heri, men 
udviklingen i AKU-ledigheden følges også. 
Desuden indgår blandt andet lønstigninger-
ne i Danmark i forhold til udlandet, inflation 
og kapacitetsudnyttelse i virksomhederne. 
Desuden anvendes det såkaldte ledigheds-
gab, der måler forskellen mellem den regi-
strerede ledighed og den strukturelle ledig-
hed. Dette "gab" afspejler og afhænger af 
lønudviklingen og kapacitetsudnyttelsen i 
virksomhederne - og i mindre grad af hvilket 
ledighedsbegreb der anvendes. 

 
1) Ledige kontanthjælpsmodtagere inddeles i såkaldte matchgrupper, hvor matchgruppe 1-3 dækker de 

arbejdsmarkedsparate og matchgruppe 4 og 5 dækker de personer, der har problemer ud over ledighed. 
Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat. 
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De fleste a-kasser har oplevet en stigning i ledigheden de seneste måneder2. Samlet er 
ledigheden for forsikrede personer steget med 1,7 pct.-enheder siden sidste bund, jf. 
figur 4.6a. Siden vendingen er ledigheden især steget inden for byggebranchen (5,4 
pct.-enheder), 3F (4,3 pct.-enheder) og metalarbejdere (3,7 pct.-enheder). Derimod er 
ledigheden for funktionærer og akademikere steget noget mindre med 0,8 pct.-
enheder. 
 
Bygge- og anlæg har således været det område, som umiddelbart er ramt kraftigst af 
aktivitetsnedgangen, og hvor der også er sket de kraftigste arbejdskrafttilpasninger. 
Den kraftige ledighedsopgang i byggebranchen skal ses i lyset af det forudgående 
markante fald i ledigheden inden for disse a-kasser i forbindelse med byggeboomet 
under højkonjunkturen. Desuden er der historisk en tendens til, at byggefagene er et 
af de erhverv, der reagerer først på ændringer i konjunkturerne, jf. figur 4.6b. Fremad-
rettet ventes en bredere sammensat opgang i ledigheden. 
 

Figur 4.6a Figur 4.6b 
Ledighed i udvalgte grupper af a-kasser Ledighed i byggebranchen og ledighedsgab 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.6a.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Der er en forsinkelse fra opsigelse til evt. ledighed (såfremt den opsagte ikke finder 
anden beskæftigelse). Det skyldes opsigelsesperioder, og at personer, der på grund af 
konkurser modtager løn i opsigelsesperioden fra Lønmodtagernes Garantifond (LG), 
ikke indgår i ledighedsdefinitionen. Antallet af varslede afskedigelser har frem til juli 
2008 ligget relativt konstant på omkring 600 personer, samtidig med at ledigheden er 
faldet, men fra august 2008 har antallet været stigende og niveauet toppede i januar 
med 5.800 personer (ikke sæsonkorrigeret). Siden januar er antallet af varslinger fal-
det tilbage og udgjorde 3.100 personer i april, jf. figur 4.7a. Tilgangen af lønmodtagere 
dækket af LG er steget siden sidste halvdel af 2008 og var i april 2.700 personer 
(egen sæsonkorrektion), jf. figur 4.7b. 
 

                                                      
2 Inden for a-kasser, der forsikrer personer beskæftiget i typiske offentlige serviceerhverv som folkeskolelærere, 
sygeplejersker og pædagoger, er ledigheden uændret eller stort set uændret. 
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Figur 4.7a Figur 4.7b 
Antal nyvarslede personer og ledighed Lønmodtagere dækket af LG (tilgang) og 
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Anm.:  Serierne for de månedlige varslinger er ikke sæsonkorrigeret, da det kræver 3 års data. De nyeste månedstal 

for varslinger er foreløbige i den forstand, at varslingssagerne registreres efter modtagelse, og der kan derfor 
indgå ikke færdigbehandlede sager. Der er foretaget egen sæsonkorrektion af LG. 

Kilde:  Jobindsats.dk, Danmarks Statistik, Lønmodtagernes Garantifond og egne beregninger. 
 
Såfremt varslede personer og personer dækket af LG ikke finder anden beskæftigelse 
inden opsigelsesfristens udløb, vil de (hvis de er forsikrede eller har ret til kontant-
hjælp) i de efterfølgende måneder begynde at tælle i ledighedsstatistikken. Den kraf-
tige stigning i antallet af varslinger og personer dækket af LG i januar slog igennem 
på ledigheden i marts, og vil også påvirke tallet for april. Herefter forudsættes de 
månedlige stigninger at gå gradvist ned i styrke. 
 
Ledigheden afhænger ikke kun af tilgangen til ledighed, men også af varigheden af 
ledighedsperioderne. Andelen af de personer, der blev ledige, men som er i beskæfti-
gelse igen inden for 4 uger, er faldet en smule de seneste måneder, men ligger stadig 
på et højt niveau, jf. figur 4.8a. I januar 2009 var ca. 29 pct. af de, som blev ledige fra 
omkring december, i beskæftigelse igen. Det viser, at der fortsat er efterspørgsel efter 
arbejdskraft, og at der løbende er mange jobåbninger, også når ledigheden stiger. 
 
Ifølge Dansk Jobindex er antallet af nye jobannoncer lagt på nettet faldet siden slut-
ningen af 2007, og nåede i marts ned på 15.000 nye jobannoncer, jf. figur 4.8b. Det er 
en klar indikation af, at den åbne annoncerede efterspørgsel efter arbejdskraft er 
aftaget i forhold til årene under højkonjunkturen, hvor der var udtalt mangel på ar-
bejdskraft. Tallene indikerer dog også, at der fortsat er efterspørgsel efter arbejds-
kraft. Således faldt ledigheden med 15.000 personer gennem 2004, hvor antallet af 
nye jobannoncer lagt på internettet svarede til niveauet i dag3. 
 

                                                      
3 I den sammenligning tages der dog ikke højde for, at flere og flere benytter internettet til jobformidling. 
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Figur 4.8a Figur 4.8b 
Afgang fra ledighed til selvforsørgelse, 
2000-2008 
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Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, Dansk Jobindex, Danmarks Statistik og egne beregnin-

ger. 
 
Ledigheden ventes at stige med knap 70.000 personer i prognoseperioden til ca. 
150.000 personer i slutningen af 2010. Det indebærer relativt kraftige ledighedsstig-
ninger i de kommende måneder, men med aftagende styrke, så ledigheden når op på 
105.000 personer i 2009. Gennem 2010 ventes ledigheden at stige yderligere, men 
med fortsat aftagende hastighed. På årsniveau ventes ledigheden at udgøre 145.000 
personer i 2010, eller 5 pct. af arbejdsstyrken. Det svarer nogenlunde til niveauet i 
2005. Det samlede forløb indebærer, at ledigheden vil stige op over det strukturelle 
niveau i løbet af 2009. 
 
Antallet af registrerede ledige plus aktiverede ledige (bruttoledigheden) er et bedre 
mål for konjunkturpåvirkningen, fordi en registreret dagpengemodtager og en ar-
bejdsmarkedsparat kontanthjælpsmodtager, som kommer i aktivering, ikke medreg-
nes i den registrerede ledighed i aktiveringsperioden. 
 
Frem til og med februar er bruttoledigheden steget nogenlunde som ventet, mens 
opgangen i den registrerede ledighed har været større end lagt til grund i november, 
hvor talgrundlaget for decembervurderingen blev lagt fast. Det afspejler en faldende 
aktiveringsgrad i denne periode. I marts steg antallet af aktiverede imidlertid til knap 
28.000 personer, og det var noget højere end ventet i Økonomisk Redegørelse, december 
2008. 
 
I 2009 ventes en stigning i aktiveringsomfanget, så bruttoledigheden stiger til 135.000 
personer på årsniveau. I 2010 ventes bruttoledigheden at blive 184.000 personer. 
Aktiveringsgraden ventes dog at falde fra 31 pct. i 2008 til 22 pct. i 2009 og 21 pct. i 
2010. Det afspejler dels, at aktiveringsgraden var særlig høj i 2008 under det historisk 
lave ledighedsniveau. Desuden forventes en større relativ vækst i ledigheden end i 
aktiveringsomfanget på kortere sigt. Det skyldes blandt andet afbureaukratiseringen 
af ungereglerne, herunder at reglerne om obligatorisk 18 måneders aktivering ind-
skrænkes til 6 måneder samt øget brug af uddannelsespålæg for unge kontanthjælps-
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modtagere uden forsørgerpligt. Det medfører færre aktiverede kontanthjælpsmodta-
gere i matchkategori 1-3 i 2010. 
 
Ledighed og kapacitetspres  
På baggrund af blandt andet udviklingen i ledighed, løn og priser er den strukturelle 
ledighed beregnet til knap 4 pct. af arbejdsstyrken i 20084. Initiativer i Velfærdsafta-
len og Jobplanen mv. forudsættes at reducere den strukturelle ledighed yderligere til 
3½ - 3¾ pct. af arbejdsstyrken i 2009 og 2010.  
 
Ledigheden ventes således at ligge under det strukturelle niveau indtil medio 2009, jf. 
figur 4.9a. Ledighedsgabet (dvs. forskellen mellem den faktiske ledighed og den be-
regnede strukturelle ledighed) vurderes til omkring 0 for 2009 som helhed og i 2010 
stiger ledighedsgabet til knap 1½ pct. i gennemsnit med baggrund i det forudsatte 
fald i den strukturelle ledighed og opgangen i den faktiske ledighed, jf. figur 4.9b. Det 
stadigt stigende ledighedsgab afspejler, at presset på arbejdsmarkedet nu er væsentligt 
aftagende.  
 

Figur 4.9a   Figur 4.9b  
Strukturel og faktisk ledighed Ledighedsgab 
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Anm.: Niveauet for den strukturelle ledighed er behæftet med usikkerhed, og strukturledigheden er anslået med en 

statistisk usikkerhed på i størrelsesordenen ±½ pct.-enhed i figur 4.9a (angivet som et 95-pct. konfidensin-
terval). Den anførte statistiske usikkerhed er eksklusiv modelusikkerhed. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
Lønstigningerne på det private arbejdsmarked var på 4,6 pct. i 2008 ifølge DA’s 
StrukturStatistik, og lønstigningerne er dermed steget kraftigt blandt andet i lyset af 
det høje pres på arbejdsmarkedet frem til efteråret. I sidste halvdel af 2008 er løn-
stigningerne gået lidt ned (i henhold til DA’s Konjunkturstatistik), blandt andet på-
virket af tekniske forhold, men også i kraft af mindre overarbejdsbetalinger, jf. figur 
4.10a, som viser en relativ tæt sammenhæng mellem ledighedsgabet og lønstignings-
takten. Det aftagende arbejdsmarkedspres kan også aflæses i et fald i antallet af virk-
somheder i byggeri og industri, der oplever mangel på arbejdskraft som en begræns-
ning for produktionen, jf. figur 4.10b. 
 
                                                      
4 Det beregnede niveau for strukturledigheden er behæftet med usikkerhed, jf. anmærkning til figur 4.7a. 
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Figur 4.10a   Figur 4.10b  
Lønstigningstakt og ledighedsgab Produktionsbegrænsninger forårsaget af 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger. 
 
Udover niveauet for ledigheden i forhold dens strukturelle niveau kan lønpresset 
afhænge af ændringen i ledigheden. I den aktuelle situation kan den ret hurtige op-
gang i ledigheden eksempelvis medføre ret afdæmpede lønstigninger, mens ledighe-
den stiger, og selv om ledigheden er under det strukturelle niveau. Det er imidlertid 
ikke udtryk for, at ledigheden mere varigt kan fastholdes under strukturledigheden, 
idet det løndæmpende bidrag fra selve stigningen i ledigheden så forsvinder. Samtidig 
vil stigningen i ledigheden til et niveau, der er større end den strukturelle ledighed, i 
2010, kunne bidrage til, at det niveau for ledigheden, som på helt kort sigt er forene-
ligt med stabilt løn- og prispres – den såkaldte kortsigtede Nairu (Non-Accelerating 
Inflation Rate of Unemployment) – i en periode vil kunne ligge over den strukturelle 
ledighed, uden at dette er udtryk for, at den (mellemfristede) strukturelle ledighed er 
forøget, jf. boks 4.2. 
 

Boks 4.2 
Strukturel ledighed med hysteresis 

 
Den strukturelle ledighed angiver et beregnet skøn for det ledighedsniveau, der er konsistent med 
stabil pris- og løninflation. Den strukturelle ledighed er estimeret i en realløns-Phillipskurve, der 
udtrykker det forhold, at lønstigningerne normalt er høje, når ledigheden er under det strukturelle 
niveau, og lave, når ledigheden er over sit strukturelle niveau. Modellen er formuleret som: 

( ) ( ) ( )*

1 2 1 1 3 1

e

t t t t t t t t t
w p w p p p u uα α α β ε

− −
Δ − Δ = + Δ − Δ + Δ − Δ + − +

 

Hvor 
t
pΔ = prisinflation, 

e
tpΔ = forventet prisinflation,

t
wΔ = løninflation, 

t
u = ledighed, 

*
tu = struktu-

rel ledighed og ( )*C

t t t
u u u= −  = ledighedsgab.  

Det er ikke blot niveauet for ledigheden (i forhold dens strukturelle niveau), men også om tendensen i 
ledigheden er for op- eller nedadgående – dvs. ændringen i ledigheden – der potentielt kan påvirke 
løndannelsen. Der vil fx kunne være såkaldte ”speed-limit effects” på arbejdsmarkedet, når fald i 
ledigheden bidrager til flaskehalse, eller lønstigningerne kan isoleret set være lavere ved et givet 
ledighedsniveau, når risikoen for ledighed er opadgående. 
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Boks 4.2 (fortsat) 
Strukturel ledighed med hysteresis 

 
 Denne situation kan testes i modellen ved at lade ændringen i ledigheden indgå som forklarende 

variabel, dvs. tilføje ( )
2 1t t
u uβ

−
−  på højresiden. I denne situation vil den kortsigtede Nairu  (Non-

Accelerating Inflation Rate of Unemployment), dvs. det ledighedsniveau, der på kort sigt er forenelig 
med stabil pris- og løninflation kunne udledes af: 

( ) ( )*

1 2 1
0hys hys

t t t t
u u u uβ β

−
− + − =  således at: ( ) ( )*

1 1 2 2 1 2 1
/ /hys

t t t
u u uβ β β β β β

−
= + + + . Den 

kortsigtede Nairu vil dermed være et vægtet gennemsnit af den (mellemfristede) strukturelle ledig-
hed og sidste periodes ledighed. Dermed vil presset på arbejdsmarkedet afhænge ikke blot af ledig-
hedens niveau i forhold til strukturledigheden, men også af ledigheden i forhold til de sidste perioders 
niveau. Man taler dermed om ”persistens” i ledigheden, fordi høj (hhv. lav) ledighed i de sidste perio-
der kan bidrage til, at den kortsigtede Nairu er højere (hhv. lavere) end den mellemfristede Nairu.  
 
Figur a Figur b 
Kortsigtet Nairu og strukturel ledighed med 
persistens (mellemfristet Nairu) 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den kortsigtede Nairu ligger dermed under den mellemfristede Nairu fra starten af 2007 (hvor ledig-
heden var meget lav) til omkring medio 2010 i prognosen, jf. figur a. Det kan de sidste par år have 
givet indtryk af, at strukturledigheden er lavere, end den er på mellemfristet sigt. Samtidig kan ledig-
heden ikke fastholdes på det nuværende (lave) niveau for kortsigts-Nairuen, for hvis den løndæmpen-
de virkning fra stigende ledighed ikke optræder, vil den kortsigtede Nairu gå op (til den mellemfriste-
de Nairu). Den øgede ledighed frem mod udgangen af 2010 betyder også, at den kortsigtede Nairu 
kan stige til over den mellemfristede Nairu sidst i 2010. Det kan give indtryk af, at strukturledigheden 
er højere end den reelt er på mellemfristet sigt. Den beregnede mellemsigtede Nairu i modellen med 
persistens er stort set sammenfaldende med Finansministeriets skøn for den strukturelle ledighed, jf. 
figur b. 
 

 
Outputgabet er sammen med ledighedsgabet en indikator for kapacitetspresset i 
økonomien. Outputgabet angiver forskellen mellem faktisk BNP og potentielt BNP, 
hvor potentielt BNP er bestemt af den underliggende/langsigtede vækst i økonomi-
ens produktionsfaktorer, herunder kapitalapparat, teknologi og demografi. Output-
gabet er således et beregnet mål for omfanget af ledige produktionsressourcer i øko-
nomien.  
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Efter at have været stigende siden starten af 2004 er outputgabet beregnet til at have 
toppet i sidste del af 2007, jf. figur 4.11a. For hele 2007 er outputgabet beregnet til 
knap 3 pct. Outputgabet er opgjort til 1 pct. i 2008 som helhed, men er faldet gen-
nem året og skønnes at blive negativt ved udgangen af 2008. Den forventede lave 
vækst i 2009 og 2010 ventes at reducere outputgabet til -1¼ pct. i 2009 og op mod -2 
pct. i 2010. Omslaget i outputgabet skal ses i sammenhæng med, at den potentielle 
vækst formentlig vil være ret lav i 2009 og 2010, jf. boks 4.3. 
 
Parallelt med det faldende outputgab er andelen af virksomheder i byggeri og indu-
stri, der oplever manglende efterspørgsel som en begrænsning, steget tydeligt, jf. figur 
4.11b.  
 

Figur 4.11a  Figur 4.11b 
Outputgab og kapacitetsudnyttelse i indu-
strien 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Boks 4.3  
Potentiel BNP-vækst 

 
I opgørelsen af outputgabet anvendes en statistisk model til at estimere den potentielle vækst, men 
for at yderligere dekomponere udviklingen i den potentielle vækst, er denne estimeret efter en mere 
traditionel opgørelse efter produktionsfunktionstilgangen, der ret tæt svarer til de metoder, der fx 
benyttes i OECD og EU-kommissionens skøn for potentiel vækst.  
 
Mere specifikt anvendes en Cobb-Douglas produktionsfunktion, hvor BNP bestemmes ud fra en 
kombination af kapital, beskæftigelse og totalfaktorproduktivitet (TFP), og hvor trend-udviklingen i 
TFP og arbejdstid per beskæftiget bestemmes ved hjælp af et HP-filter. Metoden er forbundet med en 
betydelig grad af usikkerhed, herunder blandt andet såkaldt endepunktsusikkerhed. 
 
Den alternative model peger på en potentiel vækst på 0,6 pct. i 2009-10, hvilket svarer til en fjerdedel 
af gennemsnittet for perioden 1981-08 og en tredjedel af gennemsnittet for perioden 2001-08, jf. 
tabel a. Estimatet er nogenlunde på linje med skønnet fra den statistiske model, som indgår i bereg-
ningen af outputgabet. Den viser en potentiel vækst på 0,7 pct. i samme periode. EU-kommissionen 
skønner også den potentielle vækst i Danmark til ¾ pct. i samme periode. 
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Boks 4.3 (fortsat) 
Potentiel BNP-vækst 

 

Tabel a 
Dekomponering af potentiel BNP vækst opgjort efter produktionsfunktionstilgangen 
 

  1981-2008 2001-2008 2009-10 

Potentiel BNP vækst  2,0 1,6 0,6 
- Trend TFP  0,8 0,1 0,2 
- Kapital  1,1 0,9 0,6 
- Strukturel beskæftigelse (antal personer) 0,0 0,0 0,4 
- Trend arbejdstimer (timer per beskæftiget) -0,4 -0,4 0,1 
Konjunkturbidrag  0,0 -0,2 -1,2 
BNP-vækst  2,0 1,3 -0,7 

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 
De væsentligste årsager til lav potentiel vækst i 2009 og 2010 sammenlignet med de tidligere perioder 
er lavere bidrag fra kapitaldannelse og strukturel beskæftigelse. Som følge af det kraftige omsving i den 
økonomiske udvikling, herunder svækkede afsætningsmuligheder, svækkes investeringsaktiviteten i 
2009-10, således at kapitalapparatet udvikler sig langsomt i forhold til før omsvinget. Vækst i kapitalap-
paratet bidrager derfor kun med omkring halvt så meget som i de tidligere perioder.   
 
Den seneste højkonjunktur blev støttet af en fordelagtig udvikling i den strukturelle beskæftigelse, men 
faldende strukturel arbejdsstyrke, blandt andet som følge af den demografiske udvikling og et ventet 
lavere beskæftigelsesbidrag fra udenlandsk arbejdskraft end i 2008, ventes at påvirke den potentielle 
vækst i negativ retning. Væksten i totalfaktorproduktiviteten har været lav i dette årti, og det lave niveau 
antages i beregningen videreført i 2009 og 2010. 
 

 
Beskæftigelse og arbejdsstyrke 
Den private beskæftigelse faldt lidt i 2. kvartal 2008 og frem til årsskiftet. Nedgangen 
var på 3.000 personer i 2. kvartal efterfulgt af fald på henholdsvis 1.000 og 8.000 
personer i 3. og 4. kvartal, jf. figur 4.12a. Den offentlige beskæftigelse i 2008 var på-
virket af forårets strejker, idet de strejkende ikke optræder som beskæftigede i natio-
nalregnskabet, men som værende på orlov. 
 
Antallet af grænsearbejdere begyndte at falde allerede i 1. kvartal 2008 med 5.000 
personer, jf. figur 4.12b. I de efterfølgende tre kvartaler faldt antallet af grænsearbejde-
re med henholdsvis 3.000, 3.000 og knap 500 personer. Det peger på, at den første 
tilpasning i den private beskæftigelse i 2. og 3. kvartal hovedsageligt skete blandt 
udenlandsk arbejdskraft, mens faldet i 4. kvartal ikke kan forklares med et fald i an-
tallet af grænsearbejdere. 
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Figur 4.12a Figur 4.12b 
Offentlig og privat beskæftigelse i  
nationalregnskabet 
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Anm.:  Beskæftigelsen er opgjort som beskæftigede eksklusive personer på orlov og er derfor påvirket af strejkerne i 

den offentlige sektor i 2. kvartal 2008. 
Kilde:  Danmarks Statistik. 
 
Konjunkturbarometrene peger på en fortsat tilpasning i beskæftigelsen i både indu-
stri, bygge og anlæg og serviceerhverv, jf. figur 4.13a. Industriens forventninger er de 
mest pessimistiske, mens der i service er en tendens til, at bunden kan være nået, om 
end barometret fortsat peger på, at der vil ske yderligere beskæftigelsestilpasninger. 
Inden for især service men også bygge- og anlæg er der sket en stabilisering af baro-
metrene på det seneste. 
 

Figur 4.13a Figur 4.13b 
Konjunkturbarometre for erhvervenes  
beskæftigelse (sæsonkorrigeret) 
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Anm.: Der er anvendt egen sæsonkorrektion i figur 4.13a. Serviceerhverv udgør ca. 2/3 af den private beskæftigelse. 

BVT-væksten er vist som toårs glidende gennemsnit, hvilket svarer til et halvt års forsinkelse. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger 
 
Højkonjunkturen de senere år har medført en usædvanlig kraftig beskæftigelsesfrem-
gang navnlig inden for bygge- og anlæg og i servicesektoren, jf. figur 4.13a og 4.13b. I 
landbrug og industri var fremgangen i beskæftigelsen samtidig på henholdsvis 5.000 
(2. kvartal 2006-1. kvartal 2008) og 15.000 (4. kvartal 2005-4. kvartal 2007) personer 
på trods af, der de seneste 20 år har været en nedadgående årlig trend i beskæftigel-
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sen i de to erhverv på henholdsvis 4.000 og 7.000 personer. Bygge- og anlæg og pri-
vate serviceerhverv har oplevet en stigning i beskæftigelsen gennem opsvinget på 
henholdsvis 36.000 (1. kvartal 2004-1. kvartal 2008) og 173.000 personer (4. kvartal 
2004-3. kvartal 2008). Det er langt mere, end hvad der kan forklares ved den gen-
nemsnitlige årlige trendstigning de seneste 20 år på 1.000 personer i bygge- og anlæg 
og på 17.000 personer i service.  
 
Fra toppunktet og frem til 4. kvartal 2008 er beskæftigelsen i landbruget faldet med 
2.000 personer, og i industrien er beskæftigelsen faldet med 9.000 personer. I bygge- 
og anlæg er beskæftigelsen siden toppunktet i 1. kvartal 2008 faldet med 5.000 per-
soner, mens beskæftigelsen i private serviceerhverv først begyndte at falde i 4. kvartal 
2008 med 6.000 personer. Den igangværende beskæftigelsestilpasning ventes at fort-
sætte i 2009 og 2010 i alle fire erhverv, jf. figur 4.14a og 4.14b. 
 

Figur 4.14a Figur 4.14b 
Beskæftigelsen i bygge- og anlæg og  
landbrug mv. 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Inden for landbrug mv. ventes beskæftigelsen at falde med 5.000 personer i både 
2009 og 2010, hvilket er lidt mere end den historiske trend, jf. tabel 4.5. I bygge- og 
anlæg ventes en markant produktionsnedgang inden for nybyggeri i nogen grad at 
blive opvejet af øget produktion inden for renovering og vedligeholdelse, som har et 
større beskæftigelsesindhold, og der ventes et fald på samlet 17.000 personer i 2009 
og 2010. 
 
Den kraftigste beskæftigelsestilpasning ventes at ske inden for industri, der er hårdt 
ramt af de svage afsætningsmuligheder, den globale finanskrise har medført på de 
udenlandske markeder. Situationen er yderligere forværret af de senere års forværring 
af lønkonkurrenceevnen i samspil med en lav produktivitetsudvikling. Derfor ventes 
beskæftigelsen at falde med knap 60.000 personer, hvilket svarer til et fald på 14 pct. 
i forhold til beskæftigelsesniveauet i 2008. Produktiviteten ventes i nogen grad gen-
oprettet.  
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Inden for de private serviceerhverv ventes en reduktion i beskæftigelsen i 2009 og 
2010 på tilsammen 65.000 personer, hvilket set i forhold til beskæftigelsesniveauet i 
2008 svarer til et fald på 5 pct., og dermed er service det erhverv, der vil gennemgå 
den relativt mindste tilpasning. 
 

Tabel 4.5 
Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 

 
 

 
2006- 
niveau 

Gnst. 
1990-
2007 2007 2008 2009 2010 

      Dec. Maj Dec. Maj  

  1.000 pers. Ændring, 1.000 personer  
 Privat sektor 1.956 11 79 33 -44 -84 -50 -73  
 Offentlig sektor 826 3 -3 -9 7 11 1 5  

 I alt 2.781 15 76 24 -37 -74 -49 -68  
 Landbrug mv.1) 98 -3 1 3 -3 -5 -3 -5  
 Industri 396 -7 7 0 -14 -35 -10 -23  
 Bygge- og  

anlægsvirk. 182 2 9 -1 -10 -15 -10 -8 
 

 Private  
serviceerhverv2) 1.304 20 60 30 -17 -28 -27 -37 

 

 Offentlige 
tjenester 800 3 -1 -9 6 10 1 5 

 

 Arbejdsstyrke 2.891 4 44 -2 -17 -20 -21 -28  
 Ledighed 109 -11 -31 -26 20 53 28 40  
  

1) Inkl. boligbenyttelse og udvinding af olie og gas mv. 
2) Inkl. søtransport. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
Arbejdsstyrken ventes at falde med i alt 49.000 personer i 2009 og 2010, jf. tabel 4.6. 
Det svarer til ca. 1/3 af beskæftigelsesfaldet. Størsteparten heraf afspejler en typisk 
effekt fra konjunkturerne, når de går op såvel som ned. Konjunktureffekten vurderes 
at udgøre 27.000 personer (ekskl. grænsearbejdere og nettoindvandring) og afspejler 
blandt andet en forventning om en konjunkturbetinget øget tilgang til især uddannel-
se men også efterløn. Derudover påvirker konjunkturerne også antallet af grænsear-
bejdere og nettoindvandringen. 
 
Antallet af grænsearbejdere5 er steget markant gennem den seneste højkonjunktur og 
nåede i 4. kvartal 2007 op på knap 64.000 personer. Det skyldes blandt andet, at de 
gode jobmuligheder i Danmark har tiltrukket udenlandsk arbejdskraft, fx har mange 
østeuropæere været beskæftiget i bygge- og anlægssektoren. En anden grund er, at 
der de senere år netto er flyttet mange personer fra Østdanmark til Skåne, hvoraf 
flere er fortsat med at arbejde i Danmark. Antallet af personer, der netto flyttede fra 

                                                      
5 Grænsearbejdere opgøres ud fra posten løn til udlandet på betalingsbalancen og en gennemsnitsløn for lønmodta-
gere og tæller ikke personer, der er udstationerede, dvs. arbejder for en udenlandsk virksomhed. Disse personer tæller 
dog heller ikke i beskæftigelsen, men som import i nationalregnskabet. 



  Kapitel 4. Produktion, arbejdsmarked, løn og priser

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 157

Østdanmark til Skåne, faldt imidlertid fra 2.300 personer i 2007 til 800 personer i 
2008. 
 

Tabel 4.6 
Faktisk og strukturel arbejdsstyrke samt bidrag til ændringer i arbejdsstyrken, 2007-2010 

 
  2007 2008 2009 2010  

 1.000 personer      
 Faktisk arbejdsstyrke 2.935 2.933 2.913 2.884  
  - Heraf grænsearbejdere 60 55 48 45  
 Faktisk arbejdsstyrke ekskl. grænsearbejdere 2.875 2.878 2.865 2.839  
       
 Bidrag til ændring i arbejdsstyrke ekskl. grænsearbejdere 

(=1+2+3)  3 -13 -25
 

 1. Demografi (alderssammensætning, nettoindvandring mv.)  2 -4 -12  
 2. Bidrag fra tiltag på arbejdsmarkedet mv.  6 1 3  
 3. Konjunkturer mv.  -5 -10 -17  
   

 
Det samlede antal af grænsearbejdere er siden konjunkturvendingen faldet med 
11.000 personer, og antallet ventes at falde med yderligere 10.000 personer som følge 
af de svækkede jobmuligheder i Danmark. Nedgangen i antallet af grænsearbejdere er 
relativt større end for den samlede beskæftigelse, men niveauet er fortsat højt set i et 
historisk perspektiv. Det skyldes blandt andet, at tilskyndelsen for svenskere til at 
arbejde i Danmark er steget betragteligt på baggrund af svækkelsen af den svenske 
krone, og at overgangsbestemmelserne i forbindelse med udvidelsen af EU for øst-
europæisk arbejdskraft er udfaset. 
 
Også den underliggende demografiske alderssammensætning trækker i disse år isole-
ret set ned i arbejdsstyrken, blandt andet fordi det er relativt store årgange, der træk-
ker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, jf. figur 4.15a. Det afspejler sig også i den stikprø-
vebaserede AKU-statistik, der viser en faldende erhvervsfrekvens blandt den ældste 
aldersgruppe, jf. figur 4.15b. I 2009 og 2010 ventes demografien samlet at mindske 
arbejdsstyrken med 16.000 personer. Det store fald i 2010 afspejler blandt andet, at 
konjunkturvendingen ventes at give et negativt bidrag fra nettoindvandringen (ekskl. 
grænsearbejdere) efter nogle år med positive bidrag. 
 
Det nedadgående konjunkturelle og demografiske træk på arbejdsstyrken ventes i et 
vist omfang at blive modgået af tiltag på arbejdsmarkedet mv., herunder Jobplanen, 
Velfærdsaftalen og integrationsaftalen ”En ny chance til alle”. 
 



Kapitel 4. Produktion, arbejdsmarked, løn og priser 

158 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 

Figur 4.15a Figur 4.15b 
Befolkningspyramide 2009 Erhvervsfrekvensen for forskellige  

aldersgrupper i AKU-statistikken 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.15b. Erhvervsfrekvensen er opgjort som summen af beskæftigede og ledige i 

forhold til summen af beskæftigede, ledige og personer uden for arbejdsstyrken. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Arbejdstid 
Niveauet for den gennemsnitlige kvartalsvise arbejdstid lå fortsat højt i 4. kvartal 
2008, jf. figur 4.16a. Ifølge nationalregnskabet er den gennemsnitlige årlige arbejdstid 
steget med 1,8 pct. fra 2005 til 2008, hvilket svarer til næsten 28 timer om året. Stig-
ningen peger på, at det høje pres på arbejdsmarkedet gennem den seneste højkon-
junktur har øget arbejdstiden, mens den aftalte arbejdstid har været svagt vigende, jf. 
figur 4.16b. Derfor forventes de svækkede konjunkturer at føre til faldende arbejdstid. 
Den gennemsnitlige arbejdstid ventes at falde med 0,9 pct. i både 2009 og 2010, 
hvilket tilsammen svarer til stigningen i højkonjunkturen. I samme retning trækker 
også de seneste overenskomster på det offentlige område og den demografiske ud-
vikling. Skattereformerne de senere år vil omvendt bidrage til at dæmpe faldet i ar-
bejdstiden. 
 

Figur 4.16a Figur 4.16b 
Gennemsnitlig kvartalsvis arbejdstid,  
sæsonkorrigeret 
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Kilde: Danmarks Statistik og ADAM. 
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4.3 Løn 
Lønningerne på det private arbejdsmarked steg i gennemsnit med 4,6 pct. i 2008 i 
henhold til DA’s StrukturStatistik. Det var væsentligt mere end i de foregående år, 
hvilket afspejler det kraftige pres på arbejdsmarkedet.   
 
Lønstigningerne var over 5 pct. i starten af 2008, men er dæmpet i den sidste del af 
2008 til 4,2 pct. i 4. kvartal 2008 (i henhold til DA’s KonjunkturStatistik). Det er 
fortsat pænt over de seneste fem års gennemsnit på 3½ pct., jf. figur 4.17a.  
 
Udviklingen afspejler både profilen i de centrale overenskomster, jf. figur 4.17b, og 
forsinkede lønreguleringer, som har medført højere registrerede lønstigninger i star-
ten af året6. Det kraftige omslag i konjunkturerne i sidste del af 2008 har medført 
mindre overarbejde (og dermed mindre genebetalinger), men får hovedsagelig først 
betydning for de lokale reguleringer i år.  
 

Figur 4.17a Figur 4.17b 
Timefortjeneste på DA-området  Overenskomstmæssigt referenceforløb og 
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Anm.: I begge figurer illustreres timefortjenesten inkl. genetillæg. I figur 4.17b er de kvartalsvise stigninger i refe-

renceforløbet baseret på de i foråret 2007 indgåede overenskomster for fremstilling (41 pct.), service (52 
pct.) samt bygge og anlægssektoren (7 pct.). Referenceforløbet for fremstilling er baseret på overenskomsten 
for industrien (arbejdere), referenceforløbet for service er baseret på overenskomsterne for henholdsvis 
transportområdet (3F & HTS) og handel (Dansk Erhverv og HK Handel), og endelig er bygge og anlæg ba-
seret på DB og 3F/TIB. De kvartalsvise stigninger i referenceforløbet er baseret på den midterste måneds-
observation i kvartalet, hvilket omtrent svarer til måleperioden i KonjunkturStatistikken. Det skønnede refe-
renceforløb for 2. til 4. kvartal 2010 svarer til niveauet i 1. kvartal 2010. 

Kilde: DA’s KonjunkturStatistik og diverse overenskomster samt egne beregninger.   
 
Lønstigningstakten er særligt aftaget i bygge- og anlægssektoren og fremstillingssek-
toren, jf. figur 4.18a. Det afspejler formentlig blandt andet en markant nedgang i bo-
liginvesteringerne igennem 2008 og aftagende kapacitetspres i bygge- anlægssektoren, 
samt vigende international efterspørgsel efter industrivarer, også før finanskrisen 
eskalerede i efteråret. Lønstigningstakten i de serviceprægede erhverv er kun aftaget 
lidt og lå i 4. kvartal fortsat meget højt. 

                                                      
6 De lokale reguleringer blev i 2007 afsluttet senere end normalt, hvorfor stigningstakten i 2. kvartal 2008 både 
afspejler de lokale reguleringer i 2008 og de senere reguleringer i 2007. Samme effekt gør sig ikke gældende i 3. og 4. 
kvartal 2008. 
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Det aftagende efterspørgselspres inden for bygge og anlæg samt fremstilling afspejles 
særligt i lavere (og negative) bidrag til lønstigningstakten fra genebetalinger, jf. figur 
4.18b. Mindre merarbejde har således formentlig ført til en reduktion af overtidsbeta-
linger, som indgår i genebetalingerne. 
 

Figur 4.18a Figur 4.18b 
Timefortjeneste fordelt på brancher  Bidrag fra genetillæg til timefortjenesten 
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Kilde: DA’s KonjunkturStatistik. 
 
Det mere afdæmpede aktivitetsniveau inden for bygge- og anlægssektoren er også 
slået igennem i opgørelsen i DA’s årlige StrukturStatistik, hvor lønstigningstakten i 
sektoren er opgjort til 4,0 pct. i 2008, godt ½ pct.-enhed lavere end gennemsnittet af 
de kvartalsvise stigningstakter i KonjunkturStatistikken. Forskellen kan skyldes ure-
gelmæssige betalinger, som ikke er inkluderet i KonjunkturStatistikken, og som for-
mentlig har været aftagende særligt i bygge- og anlægssektoren. For DA-området 
som helhed ligger lønstigningstakterne i de to statistikker på linje med hinanden, jf. 
figur 4.19a. 
 
Det kraftige efterspørgselsbortfald i forbindelse med finanskrisen sidste efterår er 
ikke slået fuldt igennem i lønstigningstakterne fra slutningen af sidste år, som i høj 
grad afspejler opreguleringer af lønningerne tidligere på året. Til gengæld vurderes 
krisen og det medfølgende pres på omsætning og indtjening samt den kraftige op-
gang i ledigheden at medføre moderate lønstigninger i år.  
 
Det bekræftes af de foreløbige meldinger fra de lokale lønforhandlinger i industrien, 
som peger på afdæmpede lønreguleringer. Mange forhandlinger er udskudt til senere 
på året, men af de relativt få aftaler (ca. 10 pct. af virksomhederne), som er indgået, 
er der relativt mange, der indebærer uændret løn, både for arbejdere og funktionærer. 
Også i bygge- og anlægssektoren ventes lave lønreguleringer i lyset af aftagende akti-
vitet i sektoren. 
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Figur 4.19a Figur 4.19b 
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Anm.: I figur 4.19a benyttes timefortjenesten ekskl. genetillæg for KonjunkturStatistikken, som svarer til lønbegre-

bet i StrukturStatistikken. 
Kilde: DA’s StrukturStatistik og KonjunkturStatistik. 
 
Stigningstakten i DA’s årlige StrukturStatistik skønnes på den baggrund til 3,2 pct. i 
2009, efter den kraftige opgang på 4,6 pct. i 2008. Det er lidt lavere, end reference-
forløbet isoleret set skulle tilsige, og afspejler de aktuelt meget kraftige virkninger af 
finanskrisen, som blandt andet forøger betydningen af de senere års svækkelser af 
konkurrenceevnen. I 2010 ventes en uændret stigningstakt på 3,2 pct., navnlig som 
følge af at ledigheden ventes at være større end det strukturelle niveau. For DA-
området som helhed ventes reststigningerne dermed at blive negative (med hen-
holdsvis 0,3 pct. i 2009 og 0,2 pct. i 2010) i takt med, at ledighedsgabet bliver posi-
tivt, ligesom det var tilfældet i 2004, jf. figur 4.19b. 
 
Virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger7 pr. time blev ifølge Struktur-
Statistikken forøget med 4,5 pct. i 2008, hvilket er marginalt lavere end stigningen i 
timefortjenesten. De samlede arbejdsomkostninger ventes at udgøre 3,3 og 3,2 pct. i 
henholdsvis 2009 og 2010, jf. tabel 4.7. 
 
Til trods for nedgangen i lønstigningstakten indebærer skønnene en fortsat pæn 
fremgang i reallønnen i den private sektor. En kraftig afdæmpning af inflationen 
betyder således, at reallønnen stiger med 1¾ pct. i 2009. I 2010 ventes reallønsstig-
ningen at blive dæmpet til godt 1 pct. som følge af en stigning i afgiftstrykket. Set 
over de to år samlet ventes reallønsstigningerne at ligge lidt under det historiske gen-
nemsnit siden 1990, jf. figur 4.20a.  
 
 

                                                      
7 Det afspejler blandt andet, at der var større refusioner for udgifter til elever og til løn under sygdom, barsel mv. 
samt at bidragene til Arbejdsmarkedets ErhvervssygdomsSikring (AES) og barselsfonde faldt. Også finansieringsbi-
draget og virksomhedernes rekrutteringsomkostninger faldt. Omvendt steg bidragene til blandt andet oplysnings- og 
uddannelsesfonde og AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion). 
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Tabel 4.7 
Lønstigninger og beregningstekniske forudsætninger 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Stigning, pct.        
 Privat sektor:       
 - Samlede arbejdsomkostninger pr. time 3,7 3,6 4,1 4,5 3,3 3,2  
 - StrukturStatistikken, timefortjeneste 3,6 3,6 4,1 4,6 3,2 3,2  
 - Arbejdere, årsløn 3,4 3,5 4,4 4,2 3,2 3,2  
 - Funktionærer, årsløn 3,8 3,7 3,6 4,2 3,2 3,2  

 Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning 2,7 3,5 3,1 3,9 4,9 2,8  
 Timefortjeneste for offentlige ansatte 2,7 3,4 2,9 3,4 - -  

 Satsreguleringsprocent1) 2,0 2,0 2,4 2,9 3,1 4,2  

 Enhedslønomkostninger, byerhverv 3,6 1,9 4,6 7,7 1,9 -2,0  
  

Anm.: For den offentlige sektors årsløn er angivet den overenskomstmæssigt aftalte lønstigning inkl. bidrag fra 
reguleringsordningen, men ekskl. eventuel reststigning. Lønstigningstakterne for offentligt og privat an-
satte kan derfor ikke sammenlignes. Årsløn ekskl. reststigning for offentlige ansatte er den sammenve-
jede fortjeneste i stat, regioner og kommuner ekskl. genetillæg, men inkl. løn under sygdom mv. Time-
fortjenesten for offentlige ansatte er et sammenvejet gennemsnit af timefortjenesten for statsansatte og 
kommunalt ansatte ifølge Danmarks Statistiks lønindeks for den offentlige sektor. 

1)  Satsreguleringsprocenten er fastsat for 2009. 
Kilde:  DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 

 

 
De lavere lønstigningstakter medvirker – sammen med en markant fremgang i pro-
duktiviteten – til en betydelig afdæmpning af stigningen i enhedslønomkostningerne i 
2009 og 2010. Enhedslønomkostningerne måler lønomkostningerne pr. produceret 
enhed og tager dermed højde for produktivitetsudviklingen. Enhedslønomkostnin-
gerne skal på sigt stige med i underkanten af 2 pct. for at være forenelige med en 
inflation på knap 2 pct. Dermed vil reallønnen vokse nogenlunde i takt med produk-
tiviteten. 
 

Figur 4.20a Figur 4.20b 
Reallønsstigning i den private sektor,  
StrukturStatistikken 
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Anm.:  Reallønsstigningerne svarer til lønudviklingen i StrukturStatistikken deflateret med forbrugerprisindekset. 
Kilde:  DA’s StrukturStatistik, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
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De senere år er enhedslønomkostningerne imidlertid vokset meget kraftigt, både 
fordi lønstigningerne har været relativt høje, men også som følge af faldende produk-
tivitet, jf. figur 4.20b. Enhedslønomkostningerne er dermed vokset kraftigere end i 
andre lande opgjort i fælles valuta. Det har – sammen med en stærkere dansk krone – 
betydet en markant forringelse af danske virksomheders lønkonkurrenceevne. Selv 
om lønstigningstakten i Danmark går ned, ventes den fortsat at være højere end i 
udlandet og dermed isoleret set bidrage til en yderligere forringelse af den i forvejen 
svækkede lønkonkurrenceevne. 
 
I foråret 2008 blev der indgået nye tre-årige overenskomster for den offentlige sek-
tor. Overenskomstrammen på det statslige, kommunale og regionale område vurde-
res af parterne at udgøre 12,8 pct. over hele perioden, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 
20088. 
 
Baseret på de gældende overenskomster og skønnet for den private lønudvikling 
vurderes den offentlige lønstigningstakt inkl. bidrag fra reguleringsordningen, men 
ekskl. reststigning, også benævnt som budgetvirkningen, at være 4,9 pct. i 2009 og 
2,8 pct. i 2010. Budgetvirkningen er endelig opgjort til 3,9 pct. i 2008. Lønstigninger-
ne for kommunerne og staten er således størst de første to år af overenskomstperio-
den, jf. figur 4.21a og 4.21b. 
 

Figur 4.21a  Figur 4.21b  
Timefortjeneste og referenceforløb på det 
statslige område 
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Anm.: Referenceforløbet er baseret på den samlede aftalte overenskomstramme i henholdsvis staten (Finansmini-

steren/CFU) og kommunerne (KL/KTO) i foråret 2008. Overenskomstaftalerne gælder frem til og med 1. 
kvartal 2011.  

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
De faktiske lønstigninger på det offentlige område følger almindeligvis profilen for 
de i overenskomsterne aftalte lønreguleringer, herunder udmøntning fra regulerings-
ordningen. Lønstigningerne i staten har dog i gennemsnit ligget højere i forhold til 

                                                      
8 Gennem en skævdeling inden for de forskellige overenskomstområder er det ikke alle faggrupper, som får en 
lønstigning svarende til den overordnede ramme på 12,8 pct. F.eks. er der aftalt en lønstigning på over 13,8 pct. 
gennem overenskomstperioden for SOSU-gruppen. 
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referenceforløbet og gennemsnitligt udgjort ca. 0,9 pct.-enheder over de sidste tre år. 
Reststigningen for staten i 4. kvartal 2008 er faldet i forhold til niveauet i de forudgå-
ende kvartaler, hvilket blandt andet kan henføres til forsinkelse i udmøntningen af 
afsatte puljemidler pr. 1. oktober 2008 på det statslige område. Den forholdsvise høje 
reststigning i 1. kvartal 2009 for statsansatte skal ses i sammenhæng med de høje 
lønstigninger på transportområdet som følge af blandt andet overgangen til ny løn i 
DSB. 
 
Den relativt høje reststigning i 1. kvartal 2008 på det kommunale område skyldes 
primært de udskudte lokale lønreguleringer afledt af kommunalreformen. Endvidere 
medførte forårets strejker og de heraf forsinkede overenskomstaftaler, at reststignin-
gen i 2. kvartal 2008 var ekstraordinært lav i kommunerne.  
 
Forløbet for de faktiske og de overenskomstaftalte lønstigninger for ansatte i regio-
nerne ligger på linje med forløbet for ansatte i kommunerne. 
 
 
4.4 Priser 
Forbrugerprisinflationen har været kraftigt aftagende siden sidste sommer fra et ni-
veau på 4,3 pct. i august 2008 til 1,4 pct. i april i år, jf. figur 4.22a. Det skyldes primært 
faldet i olie- og råvarepriserne, som især er drevet af en svækket efterspørgsel i lyset 
af den internationale afmatning og finansielle krise. 
 
Siden juli 2008 er råolieprisen faldet meget kraftigt fra godt 145 USD pr. tønde til 
omkring 50 USD pr. tønde i april 2009. Det har forplantet sig til blandt andet prisin-
dekset for brændstof, jf. figur 4.22b. Årsstigningstakten i april for nettopriserne på 
brændstof og brændsel mv. udgjorde henholdsvis -25,4 pct. og -4,3 pct. Siden august 
2008 er årsstigningstakten i fødevarepriserne (netto) samtidig reduceret fra 11,0 pct. 
til 1,0 pct. i april 2009 i takt med en udfladning af priserne.  
 

Figur 4.22a  Figur 4.22b  
Forbrugerpris- og kerneinflation Energi- og fødevarepriser  
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Anm.: Kerneinflationen findes ved at rense forbrugerprisinflationen for energi og uforarbejdede fødevarer. Der 
renses for uforarbejdede fødevarer for at bevare eventuelle prisstigninger på forarbejdede fødevarer, hvor 
der kan indgå bidrag fra fx øgede løn- og produktionsomkostninger. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Kerneinflationen – som udtrykker forbrugerprisen ekskl. energi og uforarbejdede 
fødevarer – er faldet 1,3 pct.-enheder fra 3,4 pct. i august 2008 til 2,1 pct. i april 
2009, jf. figur 4.22b. Fratrækkes også forarbejdede fødevarer er inflationstakten dog 
kun faldet 0,3 pct.-enheder fra 2,7 til 2,4 pct. i samme periode. Tjenesteinflationen 
har ligget nogenlunde stabilt omkring 3,4 pct. siden august 2008. Udviklingen i det 
samlede forbrugerprisindeks afspejler således primært store bevægelser i priserne på 
internationalt handlede varer og ikke det underliggende prispres i dansk økonomi. 
 
Bevægelser i råvarepriserne afspejles også i engrosprisudviklingen, jf. figur 4.23a og b. 
Priserne på de danske engrosvarer (indenlandsk vareforsyning) toppede i juni 2008 
med en stigningstakt på 15,9 pct. i forhold til samme måned året før9. Siden er års-
stigningstakten aftaget kraftigt til -8,7 pct. i marts 2009. 
 

 Figur 4.23a Figur 4.23b 
Engrosprisstigninger for danske varer 
fordelt på produktionsmidler og fødevarer 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Inflationen i Danmark har siden midten af sidste år ligget højere end i euroområdet, 
og forskellen er ½ pct.-enhed i den seneste opgørelse for april, jf. figur 4.24a. Målt ved 
det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) udgjorde inflationen i Danmark 
således 1,1 pct. i april 2009, mens den for euroområdet udgjorde 0,6 pct. Over de 
seneste 12 måneder har den gennemsnitlige inflationstakt været 3,0 pct. i Danmark 
og 2,4 pct. i euroområdet.  
 
Det højere inflationsniveau i Danmark afspejler primært højere prisstigninger for 
tjenesteydelser, jf. figur 4.24b. Den højere tjenesteydelseinflation i Danmark skal også 
ses lyset af, at udviklingen i lønomkostningerne har været noget kraftigere end i eu-
roområdet. Inflationen for varer var samlet set 0,2 pct.-enhed højere i Danmark end i 
euroområdet i april. 

                                                      
9 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning belyser udviklingen i priserne i første omsætningsled ekskl. afgifter. 
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Figur 4.24a  Figur 4.24b 
Inflation i Danmark og euroområdet (HICP) Tjenesteydelse og vareinflation i Danmark 
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Kilde:  Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 
 
Inflationsudsigterne 
Det kraftige efterspørgselsbortfald siden efteråret 2008 ventes at lægge en betydelig 
dæmper på udviklingen i forbrugerpriserne fremadrettet. Forbrugerprisindekset ven-
tes at stige svagt gennem året, og forbrugerprisinflationen skønnes dermed at blive 
reduceret yderligere frem til udgangen af i år, dog uden at komme i nærheden af 
egentlig deflation, jf. figur 4.25a.  
 

Figur 4.25a  Figur 4.25b  
Forbrugerprisinflation Outputgab og kerneinflation  
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Anm.: I figur 4.25b er skønnet for kerneinflation ikke ifølge HICP-definitionen. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Samlet forventes en forbrugerprisinflation på 1,4 pct. i 2009, hvilket især afspejler 
prisstigninger på tjenesteydelser, mens faldet i energipriserne siden sommeren 2008 
trækker ned i inflationen. En flad udvikling i fødevarepriserne er også med til at 
dæmpe inflationstakten. I 2010 ventes forbrugerprisinflationen at gå op til 2,1 pct., 
hvilket helt overvejende skyldes et bidrag på 0,6 pct.-enheder fra højere afgifter, som 
medgår til finansieringen af betydelige indkomstskattelettelser i skattereformen, jf. 
tabel 4.8. 
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Kapacitetspresset (målt ved outputgabet) i virksomhederne og på arbejdsmarkedet 
ventes at aftage gennem prognoseperioden, hvilket medvirker til et afdæmpet pres på 
den underliggende inflation. Den underliggende inflation skønnes at bidrage med 
hhv. 0,7 pct. og 0,4 pct. til nettopriserne i 2009 og 2010. I 2010 skal det ses i lyset af 
de moderate lønstigninger og den omvendte opgang i produktiviteten. 
 
Kerneinflationen – målt ved forbrugerprisinflationen ekskl. energi og uforarbejdede 
fødevarer – har udviklet sig nogenlunde i takt med fortegnet af outputgabet, jf. figur 
4.25b. Med positivt outputgab har der således været tendens til gradvis stigende ker-
neinflation – omvendt har kerneinflationen været faldende med negativt outputgab. 
Historisk har kerneinflationen dermed toppet noget efter, at outputgabet har toppet. 
I overensstemmelse med den kraftige vending i outputgabet fra 2008 til 2009 ventes 
kerneinflationen at falde gradvist til 2,3 pct. i 2009 og 1,8 pct. i 2010.   
 

Tabel 4.8 
Prisudvikling og forklarende faktorer 
 

  2008 2009 2010  

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

pct.-enhed      
 

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Olieprisen er steget lidt i årets første måneder og udviklingen ventes at fortsætte. Det 
skønnes, at den gennemsnitlige oliepris (per tønde råolie) stiger med ca. 20 pct. fra 53 
dollar i 2009 til 64 dollar i 2010. Til sammenligning var den gennemsnitlige råoliepris 
97 dollar i 2008, hvilket betyder, at råolieprisen samlet set ventes at falde med ca. 45 
pct. i 2009. 
 
Fødevarepriserne ventes at stige med 0,7 pct. i 2009 mod 7,4 pct. i 2008. De aftagen-
de prisstigninger på fødevarer ventes at fortsætte ind i 2010, dels på grund af en for-
ventet udbygning af produktionsapparatet som følge af højere profitter på fødevarer 
i 2008 og som følge af en normalisering af høstudbyttet. Fødevarepriserne ventes at 
stige med 0,4 pct. i 2010. 
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Tjenesteydelseinflationen har historisk fulgt lønstigningerne forholdsvist tæt med en 
forsinkelse på et års tid. Samvariationen afspejler blandt andet et stort lønindhold i 
tjenesteydelserne. Resultatet af overenskomstforhandlingerne og det høje pres på 
arbejdsmarkedet i det seneste år har betydet høje lønstigninger frem til og med 4. 
kvartal 2008. Det øger isoleret set tjenesteydelsesinflation i år, men samtidig må en 
dæmpet efterspørgsel forventes at give anledning til et væsentligt pres nedad. Samlet 
skønnes tjenesteydelsesinflation ekskl. husleje at stige fra 3,1 pct. i 2008 til 3,8 pct. i 
2009. I 2010 ventes den at aftage til 2,7 pct. som følge af moderate lønstigninger. 
 
Nettoprisindekset svarer til forbrugerprisindekset opgjort ekskl. bidrag fra afgifter. 
Stigningen i nettoprisindekset skønnes at aftage fra 3,7 pct. i 2008 til 2,1 pct. i 2009 
og 1,5 pct. i 2010. Skønnet for nettoprisstigningen er opjusteret fra 1,5 til 2,1 pct. i 
2009, hvilket primært kan henføres til bolig (husleje). Boliginflationen adskiller sig fra 
tidligere år ved en markant forskel i skønnet for udviklingen i netto- og forbrugerpri-
serne på næsten halvanden pct.-enheder i 2009, som afspejler Danmarks Statistiks 
valg af metode til indregning af boligstøttens påvirkning af nettopriserne i februar i 
år10. 
 
Den danske HICP-inflation forventes at aftage fra 3,5 pct. i 2008 til 1,0 pct. i 2009, 
hvilket er under ECB’s mellemfristede inflationsmålsætning på højst 2 pct. I kraft af 
fastkurspolitikken over for euroen gælder dette mål implicit også for Danmark. Infla-
tionen er dog fortsat over inflationen i euroområdet. I 2010 skønnes HICP-
inflationen at blive 2,0 pct.  
 
Sammenlignes den forventede danske HICP-inflation (12-måneders glidende gen-
nemsnit) med EU-kommissionens prognose for konvergenskriteriet, vil den danske 
inflation være meget tæt på konvergenskriteriet i enkelte måneder i prognoseårene, jf. 
figur 4.26b11. 
 
 
 
 
 

                                                      
10 På boligområdet betragtes subsidier, herunder boligstøtte, som negative afgifter og trækkes derfor fra forbrugerpri-
sen på husleje. Fra 2008 til 2009 er der sket en kraftig forøgelse af antallet af lejeboliger på grund af situationen på 
boligmarkedet, hvor mange usolgte lejligheder efterhånden lejes ud. Eftersom den samlede udbetalte boligstøtte er 
uændret, har Danmarks Statistik indregnet en lavere gennemsnitlig boligstøtte, som derfor også udgør en lavere andel 
af den gennemsnitlige husleje. Det betyder, at nettoprisinflationen (nettohuslejen) i Danmarks Statistiks opgørelse er 
steget forholdsvist mere end forbrugerprisinflationen (bruttohuslejen) for den gennemsnitlige boligbenyttelse. Denne 
beregningsmetode vurderes ikke at give et retvisende billede af udviklingen i nettopriserne for boligbenyttelse og 
dermed de samlede nettopriser. 
11 ØMU’ens konvergenskriterium for inflationen beregnes som et gennemsnit af prisstigningstakten i de tre EU27-
lande med de laveste 12-måneders glidende gennemsnit. Hertil lægges 1,5 pct.-enheder. Konvergenskriteriet er 
beregnet uden negative inflationsrater, eftersom EU-kommissionen hidtil har ekskluderet deflationslande i sine 
beregninger. ECB har ikke direkte udelukket, at deflationslande kan indgå i beregningen, hvilket kan bringe konver-
genskriteriet for inflationen længere ned. 



  Kapitel 4. Produktion, arbejdsmarked, løn og priser

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 169

Figur 4.26a  Figur 4.26b  
Dekomponering af forbrugerpris-
inflationen på bidrag fra hovedposter 
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Anm.: I figur 4.26b er HICP i Danmark angivet som et 12-måneders glidende gennemsnit. 
Kilde:  Danmarks Statistik, Eurostat, EU-kommissionens forårsprognose 2009 samt egne beregninger. 



 



  Kapitel 5. Offentlige finanser og finanspolitik

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 171

5. Offentlige finanser og finanspolitik 

Overskuddet på de offentlige finanser i 2008 er ifølge Danmarks Statistik foreløbigt opgjort til 
63¼ mia. kr. (3,6 pct. af BNP). På baggrund af vurderingen af dansk økonomi og forudsætnin-
gerne om den økonomiske politik ventes et underskud på de offentlige finanser på 22½ mia. kr. i 
2009 (-1,3 pct. af BNP). I 2010 skønnes et underskud på ca. 60 mia. kr. (-3,3 pct. af BNP). 
Det vil i givet fald være første gang siden 2003, at der er underskud på de offentlige finanser, og 
første gang siden 1994, at der er underskud på over 3 pct. af BNP. 
 
Omkring 1/3 af svækkelsen af de offentlige finanser fra 2008 til 2010 afspejler diskretionære 
lempelser, herunder et lavere personskattetryk i 2010 afledt af skattereformen i Forårspakke 2.0 
samt større offentlige udgifter til forbrug og investeringer.  
 
De beregnede strukturelle overskud udgør 2½ pct. af BNP i 2008 og knap 1 pct. af BNP i 2009, 
mens der i 2010 er beregnet et strukturelt underskud på ca. ¼ pct. af BNP. Som følge af det kraf-
tige omslag i BNP-vækst, beskæftigelse, virksomhedsindtjening samt aktiv- og oliepriser er beregnin-
gen af den strukturelle saldo mere usikker end normalt.  
 
Inklusive virkningen af forårets aftaler om en grøn transportpolitik og Forårspakke 2.0 samt 
udbetalingen af SP-midler skønnes aktivitetsvirkningen af de diskretionære lempelser til i alt 1 pct. 
af BNP i 2009, og aktivitetsniveauet i 2010 skønnes samlet set forøget med ca. 1¾ pct. af BNP. 
Finanspolitikken for 2010 fastlægges i forbindelse med finanslovforslaget i august, der blandt andet 
afspejler økonomiaftalerne med kommuner og regioner, og i finansloven i december.  
 
De offentlige udgifter i pct. af BNP ventes at stige fra 50¾ pct. i 2008 til 54¾ pct. i 2010, hvil-
ket skal ses i sammenhæng med faldet i realt BNP. De primære udgifter (offentlige udgifter ekskl. 
renteudgifter) skønnes at stige med godt 3½ pct.-enheder af BNP fra 2008 til 2010, hvoraf knap 
halvdelen kan henføres til en ventet stigning i indkomstoverførslernes andel af BNP. 
 
De offentlige indtægter i pct. af BNP ventes at falde fra ca. 54½ pct. i 2008 til ca. 51½ pct. i 
2010. Skattetrykket ventes at aftage fra 48½ pct. i 2008 til knap 46 pct. af BNP i 2010. Det 
skal blandt andet ses i lyset af skattenedsættelserne aftalt i efteråret 2007 og i forbindelse med 
Forårspakke 2.0. Hertil kommer faldende indtægter fra selskabsskatten.        
 
Den offentlige ØMU-gæld udgjorde 26¾ pct. af BNP ved udgangen af 2007 og ventes øget til 
knap 39 pct. af BNP i 2010. Statens låntagning udgjorde godt 180 mia. kr. i 2008 og afspejler 
ekstraordinære udstedelser i forbindelse med det 30-årige statspapir på godt 90 mia. kr. og øget 
udstedelse i udenlandsk valuta af hensyn til valutareserven. Provenuet fra de ekstraordinære udste-
delser blev placeret på statens konto i Danmarks Nationalbank, som steg med ca. 172 mia. kr. i 
2008. Lånebehovet for 2009 forventes at udgøre ca. 119 mia. kr. primært afledt af underskud på 
DAU-saldoen og genudlån relateret til den finansielle uro. Lånebehovet for 2010 forudsættes at 
stige med yderligere ca. 25 mia. kr. i forhold til 2009.  
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5.1 Den offentlige saldo 
På baggrund af vurderingen af dansk økonomi og forudsætningerne om den økono-
miske politik skønnes et underskud på de offentlige finanser på 22½ mia. kr. svaren-
de til 1,3 pct. af BNP i 2009. I 2010 ventes et offentligt underskud på godt 60 mia. 
kr. eller 3,3 pct. af BNP, jf. tabel 5.1.  
 
Skønnet for den offentlige saldo i 2009 tager afsæt i finansloven for 2009, de mini-
sterielle rammeredegørelser for statens udgifter i 2009 samt de kommunale og regi-
onale budgetter for 2009. Skønnene for både 2009 og 2010 afspejler endvidere for-
årets aftaler om en grøn transportpolitik og Forårspakke 2.0, herunder et aftalt løft af 
de kommunale anlægsinvesteringer i 2009. Derudover tager skønnet for de offentli-
ge finanser i 2010 afsæt i forudsætninger i 2015-planen.  
 

Tabel 5.1 
Oversigt over offentlige finanser 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Mia. kr.        
 Offentlig saldo 77,1 81,5 75,1 63,2 -22,5 -60,1  
 
 Pct. af BNP        

 

 Offentlig saldo 5,0 5,0 4,5 3,6 -1,3 -3,3  
 Udgifter i alt 51,9 50,7 50,0 50,8 53,4 54,8  
  - nettorenteudgifter 1,2 0,9 0,6 0,2 0,7 0,6  
 Indtægter 56,9 55,7 54,5 54,4 52,1 51,4  
 - skatter 51,0 49,8 48,8 48,5 46,6 45,9  
 - andre indtægter 5,9 5,9 5,7 5,9 5,5 5,5  
         
 Strukturel offentlig saldo 1,8 1,7 1,6 2,5 0,9 -0,3  
  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Den offentlige saldo ventes at aftage fra et overskud på 3,6 pct. af BNP i 2008 til et 
underskud på 3,3 pct. af BNP i 2010. Omkring 1/3 af svækkelsen af de offentlige 
finanser afspejler diskretionære finanspolitiske lempelser, herunder højere udgifter til 
offentligt forbrug og investeringer samt lavere personskattetryk i 2010 afledt af skat-
tereformen i Forårspakke 2.0. Dertil kommer konjunkturelt betingede merudgifter og 
mindreindtægter. 
 
De markante overskud på de offentlige finanser i perioden 2005-08 kan blandt andet 
henføres til relativt lave overførselsudgifter i lyset af lav ledighed og høj beskæftigel-
se, lave offentlige renteudgifter afledt af gældsafviklingen og høje indtægter fra 
Nordsø-aktiviteterne som følge af den forholdsvis høje oliepris. 
 
De offentlige udgifter ekskl. renteudgifter (dvs. de primære udgifter) øges til 52½ 
pct. af BNP i 2010, hvilket er historisk højt og på linje med udgiftsniveauet i 1982 
og 1993-94, hvor dansk økonomi ligeledes oplevede konjunkturtilbageslag og fal-
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dende produktion, jf. figur 5.1a. De offentlige indtægter ekskl. renteindtægter aftager 
til knap 50 pct. af BNP frem mod 2010, jf. figur 5.1b. 
 

Figur 5.1a Figur 5.1b 
Offentlige udgifter i pct. af BNP Offentlige indtægter i pct. af BNP 
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Når der tages højde for konjunkturerne og andre midlertidige forholds påvirkning af 
de offentlige finanser, skønnes et strukturelt overskud på 2½ pct. af BNP i 2008 og 
knap 1 pct. af BNP i 2009, mens der i 2010 er beregnet et strukturelt underskud på 
ca. ¼ pct. af BNP. I lyset af det kraftige omslag i BNP-vækst, beskæftigelse, virk-
somhedsindtjening samt aktiv- og oliepriser mv., er beregningen af den strukturelle 
saldo mere usikker end normalt.  
 
Sammenlignet med decemberredegørelsen er skønnene for den offentlige saldo ned-
justeret med 22¼ mia. kr. i 2009 og 37¼ mia. kr. i 2010, jf. også Budgetoversigt 1, maj 
2009. Nedjusteringerne af den offentlige saldo dækker blandt andet over højere ud-
gifter til overførselsindkomster i lyset af stigende ledighed samt et konjunkturbetin-
get lavere provenu fra skatter og afgifter. Dertil kommer virkningen af forårets di-
skretionære finanspolitiske lempelser, herunder øgede udgifter til offentlige investe-
ringer og puljen til bygnings- og renoveringsarbejder i 2009 samt markant lavere 
skatteindtægter i 2010 som følge af, at skattenedsættelserne i Forårspakke 2.0 indfases 
før finansieringselementerne. 
 
 
5.2 Den offentlige gæld 
Der sondres normalt mellem tre gældsbegreber, nemlig ØMU-gælden, statsgælden 
og den offentlige nettogæld. De forskellige gældsbegreber afviger fra hinanden med 
hensyn til opgørelsesmetoder og afgrænsningen af den offentlige sektor. De forskel-
lige gældsbegreber anvendes i forskellige sammenhænge. 
 
ØMU-gælden – der dækker stat, kommuner, amter/regioner samt sociale kasser og 
fonde – bruges i forbindelse med EU-konvergenskriterier, der tilsiger, at gældens 
andel af BNP ikke må overstige 60 pct. af BNP. Danmark overholder dette mål med 
bred margin. 
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Statsgælden omfatter udelukkende statens gæld og dermed ikke gælden i de øvrige 
offentlige delsektorer. Statsgælden er vigtig i forbindelse med statens gældsforvalt-
ning, som forestås af Nationalbanken. 
 
ØMU-gælden og statsgælden er såkaldte bruttogældsstørrelser, der primært omfatter 
passiverne. Nettogælden inddrager derimod både aktiver og passiver. Nettogælden i 
stat og kommuner er udgangspunktet for beregningerne af de offentlige finansers 
langsigtede holdbarhed. For en nærmere gennemgang af de forskellige gældsbegreber 
henvises til boks 5.1 i Økonomisk Redegørelse, december 2004. 
 
Den offentlige nettogæld var ved udgangen af 2007 vendt til et finansielt nettotilgo-
dehavende på ca. 4 pct. af BNP. På baggrund af de skønnede underskud forventes 
nettotilgodehavendet at være ca. nul ved udgangen af 2010, jf. tabel 5.2. Skønnet for 
nettotilgodehavendet i 2009 og 2010 er usikkert og afhænger blandt andet af mulige 
kursreguleringer på offentlige aktiver og passiver, aktiekurs- og olieprisudviklingen 
og andre faktorer, der påvirker den offentlige saldo. 
 

Tabel 5.2 
Oversigt over den offentlige gæld, ultimo året 

 
  1993/95 2001 2007 2008 2009 2010  
 Pct. af BNP        
 Offentlig nettogæld1) 36,0 21,9 -4,1 -4,8 -3,5 0,0  
 Nettogæld i stat og kommuner 36,0 23,4 -4,0 -4,6 -3,3 0,1  
 ØMU-gæld2) 80,1 48,7 26,8 33,3 36,1 38,8  
 Do. korrigeret for genudlån3) 80,1 48,3 25,3 31,7 34,4 37,1  
 Do. korrigeret for genudlån  

relateret til den finansielle uro4) 80,1 48,7 26,8 33,1  32,4 34,9 
 

 
 Mia. kr. 

       

 Offentlig nettogæld1) 366,7 291,9 -69,3 -83,1    -60,7 -0,7  
 Nettogæld i stat og kommuner 366,9 313,1 -67,9 -80,3    -57,8 2,3  
 ØMU-gæld2) 730,0 650,7 451,3 580,0 631,7 703,0  
 Do. korrigeret for genudlån3) 730,0 644,9 426,6 551,7 601,6 672,3  
 Do. korrigeret for genudlån  

relateret til den finansielle uro4) 730,0 650,7 451,3 575,6 568,0 631,5 
 

  
1) Beregningsteknisk fremskrevet på baggrund af udviklingen i de offentlige finanser, dvs. inkl. arbejds-

løshedskasser og Lønmodtagernes Garantifond men ekskl. ATP. Nettogælden i første kolonne er for 
1995, idet der først findes tal fra 1995. 

2) På grund af en ændret tilgang til opgørelsen af offentlige tilskud til byfornyelse har Danmarks Statistik 
i samråd med Eurostat hævet ØMU-gælden med ca. 9 mia. kr for perioden 2005-2008 i forhold til de-
cemberredegørelsen. 

3) Genudlån til Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Udviklingsselskabet til By og Havn. 
4) Genudlån til Island, Letland, kreditpakken, eksportlån i regi af Eksport Kredit Fonden og Finansiel 

Stabilitet A/S. Letland forventes først at få adgang til genudlån i 2010. 
Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 

 

 
Det offentlige nettotilgodehavende opgøres til markedsværdi og påvirkes dermed af 
værdien/kursen på de offentlige aktiver og passiver. Ændringerne i tilgodehavendet 
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over tid svarer således til det offentlige overskud (nettofordringserhvervelsen i Nati-
onalregnskabet) plus stedfundne værdireguleringer. Nettotilgodehavendet i stat, 
kommuner og regioner angiver de samlede finansielle nettofordringer (eller passiver) 
over for andre sektorer.  
 
De statslige kapitalindskud som led i kreditpakken påvirker ikke umiddelbart netto-
gælden, idet kapitalindskud som udgangspunkt finansieres ved træk på statens konto 
i Nationalbanken og de samlede aktiver dermed ikke ændres, jf. nedenfor. Det for-
ventede afkast på den samlede beholdning af aktiver og passiver ændres i statens 
favør, hvilket imidlertid har sit modstykke i, at porteføljen er forbundet med større 
risiko. Tilsvarende vil udlån til Island og Letland og finansiering af eksportlån i regi 
af Eksport Kredit Fonden heller ikke påvirke nettogælden, men forøge aktiver og 
passiver parallelt og øge risikoen ved den samlede portefølje. 
 
ØMU-gælden, der er et bruttogældsbegreb, omfatter navnlig statens og kommuner-
nes obligationsgæld. I ØMU-gælden modregnes de offentlige delsektorers behold-
ninger af statsobligationer, herunder de statslige fondes beholdninger (fx Den Særli-
ge Pensionsfonds (DSP) beholdning af statsobligationer). ØMU-gælden øges fra 
knap 27 pct. af BNP ved udgangen af 2007 til knap 39 pct. i 2010 svarende til en 
stigning på ca. 12 pct.-enheder, jf. tabel 5.2. En del af denne stigning – svarende til 5-
6 pct. af BNP – afspejler udstedelsen af det 30-årige statslån for 90 mia. kr. i efter-
året. Hovedparten af dette provenu optræder på statens konto i Nationalbanken, 
som ikke fraregnes i opgørelsen af ØMU-gælden.  
 
Mange af de initiativer, som er gennemført med henblik på at håndtere den finan-
sielle krise, påvirker ikke umiddelbart de offentlige overskud eller DAU-saldoen. 
Det gælder fx finansiering af eksportlån og kapitalindskud som led i kreditpakken, 
og tilførsel af midler til Finansiel Stabilitet A/S. Disse aktiviteter finansieres således 
via såkaldte genudlån, hvor staten optager et obligationslån og efterfølgende genud-
låner provenuet til de relevante institutioner/formål. Selve obligationslånet indgår i 
ØMU-gælden, men det gør genudlånet ikke.  
 
Korrigeres ØMU gælden for statens genudlånsportefølje relateret til den finansielle 
uro – der reelt indebærer en parallel forøgelse af statens aktiver og passiver – ventes 
ØMU-gælden at stige fra 33,1 pct. i 2008 til 34,9 pct. af BNP i 2010 svarende til en 
stigning på 1,8 pct.-enheder.  
 
Skønnet for ØMU-gælden ultimo 2008 og 2009 er siden decemberredegørelsen juste-
ret væsentligt op i begge år, jf. tabel 5.3.  
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Opjusteringen af ØMU-gælden i 2008 skyldes primært såkaldte periodiseringer og 
øvrige afgrænsninger (herunder forskydninger i statens indestående i Danmarks Na-
tionalbank). Dertil kommer, at et højere overskud på statens finanser i 2008 omtrent 
modsvares af summen af et lavere skøn for niveauet for nominelt BNP i 2008 samt 
et lavere niveau for DSP’s statsobligationsbeholdning i forhold til decemberredegø-
relsen. I ØMU-gældsopgørelsen modregnes fondenes statsobligationsbeholdning, 
mens andre typer af obligationer, herunder realkreditobligationer ikke modregnes.  
 
Opjusteringen af ØMU-gælden i 2009 i forhold til decemberredegørelsen skyldes 
øget udstedelse af indenlandske statsobligationer som følge af et større genudlåns-
omfang og nedjustering af statens finanser med mere end 22 mia. kr. Disse poster 
øger isoleret set ØMU-gælden med ca. 4,8 pct. af BNP, jf. tabel 5.3. Hertil kommer 
som nævnt bidrag fra periodiseringer og øvrige afgrænsninger samt lavere behold-
ning af statsobligationer i Den Sociale Pensionsfond.  
 
Lånebehovet forventes at være ca. 119 mia. kr. og 145 mia. kr. i henholdsvis 2009 og 
2010, hvilket er et lidt lavere end statens låntagning i 2008, jf. tabel 5.4. 
 
Omfanget af statens låntagning i 2008 afspejler ekstraordinære udstedelser i forbin-
delse med åbningen af 4,5 pct. stående lån 2039 svarende til godt 90 mia. kr. og øget 

Tabel 5.3 
ØMU-gælden i 2008 og 2009 

 
  2008 2009  
 Pct. af BNP  
 ØMU-gæld, maj 2009 33,3 36,1  
 ØMU-gæld, december 2008 30,3 27,9  
 Ændring 3,1 8,1  
  

Bidrag fra: 
   

 Statens saldo -0,6 1,3  
 Udlån1) 0,0 3,5  
  - heraf udlån relateret til den finansielle uro2) 0,0 3,4  
 Teknisk korrektion3) 0,5 0,5  
 BNP 0,3 1,0  
 Beholdning af statsobligationer i statslige fonde4) 0,4 0,1  
 Periodiseringer og øvrige afgrænsninger mv.5) 2,5 1,7  
  

1)  Genudlån til statsgaranterede selskaber. 
2)  Genudlån til Island, statsligt kapitalindskud via kreditpakken, eksportlån i regi af Eksport Kredit Fon-

den og Finansiel Stabilitet A/S.  
3)  På grund af en ændret tilgang til opgørelsen af offentlige tilskud til byfornyelse har Danmarks Statistik i 

samråd med Eurostat hævet ØMU-gælden med ca. 9 mia. kr for perioden 2005-2008 i forhold til de-
cemberredegørelsen. 

4)  Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden og Forebyggelsesfonden. 
5)  Periodisering og øvrige afgrænsninger mv. dækker primært over, at opgørelsen af statens indtægter og 

udgifter ikke nødvendigvis er tidsmæssigt sammenfaldende med statens faktiske betalinger, som har be-
tydning for gældsudviklingen. Endvidere indgår omlægninger af statslige aktiver, der har betydning for 
ØMU-gældsopgørelsen. 

Kilde: Egne beregninger. 
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udstedelse i udenlandsk valuta af hensyn til valutareserven. Provenuet fra de ekstra-
ordinære udstedelser blev placeret på statens konto i Danmarks Nationalbank, som 
steg med ca. 172 mia. kr. i 2008. 

 
I modsætning til 2008 medfører de relativt høje lånebehov i 2009 og 2010 ikke yder-
ligere opbygning af statens konto i Danmarks Nationalbank. Lånebehovet for 2009 
dækker afdrag på statens gæld (refinansiering af lån, der udløber), eventuel opbygning 
af den i forvejen høje valutareserve, samt statens nettokassesaldo (som svarer til 
summen af DAU-saldoen, genudlån mv.)1 – dog ikke de genudlån, som vedrører 
kapitalindskud via kreditpakken.  
 
Kreditpakken finansieres således ikke ved at optage lån i år, men ved træk på statens 
konto i Danmarks Nationalbank. Dermed bliver kreditpakken finansieret via de eks-
traordinære udstedelser af det 30-årige lån i 2008, mens genudlån til Island, Letland2, 
eksportlån i regi af Eksport Kredit Fonden og Finansiel Stabilitet A/S bliver finan-
sieret ved yderligere låntagning i 2009 og 2010.  
 
Der er med Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter givet mulighed for et 
statsligt kapitalindskud i penge og realkreditinstitutter på ca. 100 mia. kr. i ny kerne-
kapital fra staten, såfremt alle kreditinstitutter fuldt ud benytter sig af tilbuddet. Der 
er foreløbigt indregnet et træk på 50 mia. kr., som finansieres ved træk på statens 
konto i Nationalbanken.  
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Nettokassesaldoen svarer til summen af ændringerne i DAU-saldoen, genudlån mv. og beholdningsbevægelser og 
periodiseringer mv. For en nærmere gennemgang af nettokassesaldoen henvises der til Budgetoversigt 1 tabel 2.13.  
2 Letland forventes først at få adgang til genudlån i 2010. 

Tabel 5.4 

Dekomponeret lånebehov  
 
  2008 (regnskab) 20093) 20103)  

 Mia. kr.     
 Lånebehov 180,6 118,94) 1455)  
 - Afdrag 62,7 93,9 80  
 - Udlån relateret til den finansielle uro1) 4,4 59,2 8  
 - Forøgelse af statens konto i Nationalbanken 171,8 -49,7 0  
 - Andet2) -58,3 15,5 57  
  

1)  Genudlån til Island, Letland, kapitalindskud som led i kreditpakken, eksportlån i regi af Eksport Kredit 
Fonden og Finansiel Stabilitet A/S. Baseret på underskrevne kontrakter om statsligt kapitalindskud via 
kreditpakken er der foreløbigt indregnet et træk på omkring 50 mia. kr i 2009. 

2)  Indeholder blandt andet ændringer i statens finanser, udlån til andre statsgaranterede selskaber og 
beholdningsbevægelser mv.  

3)  Tallene for 2009 og 2010 er baseret på en beregningsteknisk fremskrivning og er forbundet med usik-
kerhed. 

4)  I 2009 udgør det indenlandske lånebehov ca. 82 mia.kr. Det udenlandske lånebehov på knap 37 mia.kr. 
dækker forfald af udenlandsk statsgæld og opbygning af valutareserven. 

5)   I 2010 er det indenlandske lånebehov ca. 120 mia.kr. Det udenlandske lånebehov på ca. 25 mia.kr. 
dækker refinansiering af forfald på den udenlandske statsgæld.  

Kilde: Egne beregninger. 
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Såfremt kapitalindskuddene overstiger de nuværende ca. 50 mia. kr., vil det også blive 
finansieret ved træk på statens konto i Nationalbanken, som derfor reduceres tilsva-
rende. Statens indestående i Nationalbanken er således reserveret til blandt andet at 
finansiere yderligere kapitalindskud i kreditinstitutter.  
 
Skøn for lånebehovet for 2009 og 2010 er forbundet med betydelig usikkerhed og 
afhænger af udviklingen i statens finanser, der for 2010’s vedkommende først fast-
lægges i forbindelse med finanslovforslaget for 2010, herunder skøn for omfanget af 
genudlån relateret til den finansielle uro.  
 
 
5.3 De offentlige udgifter  
Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes at stige fra 50,8 pct. af BNP i 2008 til 
54,8 pct. af BNP i 2010 svarende til en stigning på 4 pct.-enheder, jf. tabel 5.5. Udvik-
lingen afspejler en stigning i de primære offentlige udgifter på 3,6 pct.-enheder og en 
stigning i renteudgifterne på 0,4 pct.-enheder. Stigningen i udgiftstrykket skal ses i 
sammenhæng med et kraftigt fald i realt BNP i slutningen af 2008 og begyndelsen af 
2009. 
 

Tabel 5.5  
De offentlige udgifters sammensætning 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct. af BNP        
 Offentlige udgifter (udgiftstryk) 1) 51,9 50,7 50,0 50,8 53,4 54,8  
 Primære udgifter 49,4 48,5 48,0 49,0 51,3 52,6  
 - offentligt forbrug 26,0 25,9 26,0 26,5 27,8 27,8  
 - offentlige investeringer2) 1,8 2,0 1,7 1,8 2,1 2,1  
 - indkomstoverførsler 16,5 15,6 15,3 15,1 16,1 16,9  
 - subsidier 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3  
 - øvrige primære udgifter 2,7 2,7 2,8 3,3 3,1 3,5  
 Renteudgifter 2,6 2,2 2,0 1,8 2,1 2,2  
 Memopost        
 Offentligt forbrug  

(andel  af konjunkturrenset BNP) 26,1 26,3 26,4 26,7 27,2 27,2 
 

  
Anm.: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen. 
1)  Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. 

Danmarks Statistik henfører fx indtægter fra salg af varer og tjenester, der indgår i det offentlige for-
brug, til indtægterne, mens det samlede offentlige forbrug indgår på udgiftssiden i tabellen. 

2) Offentlige nyinvesteringer, dvs. ekskl. nettokøb af bygninger, maskiner mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Knap halvdelen af stigningen i de primære offentlige udgifter kan henføres til en 
ventet stigning i indkomstoverførslerne i pct. af BNP. Den stigende ledighed i 2009 
og 2010 indebærer således stigende udgifter til dagpenge og kontanthjælp. Derudover 
forøges udgifterne til blandt andet folkepension som følge af et stigende antal folke-
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pensionister. Hertil kommer forløbet i satsreguleringsprocenten, der er fastsat til 2,9 
pct. i 2008 og 3,1 pct. i 2009 og skønnes til 4,2 pct. i 2010.  
 
De offentlige forbrugsudgifter skønnes at stige med 1,3 pct.-enheder af BNP fra 
2008 til 2010, således at forbrugstrykket ventes at udgøre 27,8 pct. af BNP i 2009 og 
2010. Det er det højeste forbrugstryk siden 1982. Den ventede stigning i forbrugs-
trykket afspejler en høj nominel vækstrate i det offentlige forbrug på 5,4 pct. i 2009, 
der blandt andet følger af de offentlige overenskomster, samt faldet i realt BNP. 
 
I 2009 og 2010 skønnes det offentlige forbrug at udgøre omkring 27,2 pct. af kon-
junkturrenset BNP, hvilket er omtrent på linje med skønnet i Økonomisk Redegørelse, 
december 2008 og Danmarks Konvergensprogram 2008.  
 
Der er dermed fortsat udsigt til, at forbrugsandelen i 2015 vil være højere end de 
26½ pct. af (konjunkturrenset) BNP, der indgår som et pejlemærke i 2015-planen3. I 
henhold til 2015-planen indebærer det høje udgiftsniveau ”en forpligtelse til at genoverveje 
prioriteringerne i den økonomiske politik med henblik på at bringe udgifterne på linje med pejle-
mærket”. Der tages nærmere stilling til, hvordan den forøgede udgiftsandel skal hånd-
teres, når der er større klarhed over det videre konjunkturforløb, herunder konse-
kvenserne af finanskrisen. 
 
Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 1,5 pct. i 2009 og forudsættes at 
udgøre 1,0 pct. i 2010 i overensstemmelse med forløbet i 2015-planen. I forhold til 
decemberredegørelsen er realvæksten i det offentlige forbrug opjusteret med 0,3 pct.-
enheder i 2009. Skønnet for det nominelle offentlige forbrug er uændret i 2009, og 
opjusteringen af realvæksten skal derfor ses i lyset af et lavere skøn for de offentlige 
pris- og lønstigninger. Danmarks Statistik har opgjort realvæksten i det offentlige 
forbrug i 2008 til 1,1 pct., hvilket er 0,5 pct.-enheder lavere end skønnet i december. 
 
Væksten i de offentlige investeringer i 2009 er opjusteret fra 1,2 pct. i december til 
14,2 pct. Opjusteringen af de offentlige investeringer er primært afledt af forårets 
aftaler om en grøn transportpolitik og løft af de kommunale anlægsinvesteringer i 
2009. Niveauet for de offentlige investeringer er forøget med 8 pct. i 2010 i forhold 
til decembervurderingen – men væksten fra 2009 til 2010 er dæmpet fra 3,8 pct. til 
2,0 pct. Skønnet for 2010 er fortsat af beregningsteknisk karakter. De offentlige 
investeringer udgør dermed 2,1 pct. af BNP i 2009 og 2010, hvilket er ca. 0,3 pct.-
enheder mere end forudsat i 2015-planen. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 En del af oprevisionen siden 2007 afspejler Danmarks Statistiks revision af historiske nationalregnskabstal for 
BNP-niveauet frem til 2007, som indebærer en forøgelse af udgifternes andel af BNP på ca. 0,3 pct.-enheder i for-
hold til Danmarks Konvergensprogram 2007, der ikke påvirker holdbarheden. Forøgelsen afspejler derudover højere 
offentlige pris- og lønstigninger i 2008 og i prognosen for 2009 og 2010 blandt andet med baggrund i overenskomst-
aftalerne.  
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De øvrige primære udgifter er i 2008 og 2010 påvirket af ekstraordinære forhold. I 
2008 skal det forholdsvis høje niveau ses i sammenhæng med de ændrede regler for 
pensionsbeskatning, som indebærer engangskompensationer på ca. 9 mia. kr. for 
ophævelsen af fritagelsen for pensionsafkastskat vedrørende ejendomme og afkast 
af indeksobligationer4. I 2010 afspejler det særligt høje niveau for de øvrige primære 
udgifter blandt andet en skønnet engangsudbetaling af negativ pensionsafkastskat på 
ca. 8 mia. kr. som følge af omlægningen af pensionsafkastskatten fra institut- til 
individniveau5. Udbetalingen af beholdningen af negativ skat registreres som en 
udgift, men skal ses som en fremrykning af det provenutab, der ved de tidligere 
regler ville være udnyttet i løbet af 2-3 år. Omlægningen af pensionsafkastbeskatnin-
gen fra institut- til individniveau skønnes samlet at være neutral for de offentlige 
finanser over tid. 
 
Renteudgifterne ventes at stige fra 1,8 pct. af BNP i 2008 til 2,2 pct. af BNP i 2010 
blandt andet afledt af et forøget lånebehov. 
 
 
5.4 De offentlige indtægter 
Skattetrykket, der med udgangspunkt i Danmarks Statistiks seneste opgørelse af skat-
teindtægterne udgør 48,5 pct. af BNP i 2008, skønnes at falde med 1,9 pct.-enheder i 
2009 og yderligere med 0,7 pct.-enheder i 2010, så skattetrykket forventes at udgøre 
45,9 pct. af BNP i 2010. I perioden fra 2008 til 2010 skønnes skattetrykket således at 
falde med i alt 2,6 pct.-enheder, jf. tabel 5.6. Faldet i skattetrykket i perioden afspejler 
især nedsættelser af personbeskatningen og faldende indtægter fra selskabsskatten. 
 
Udviklingen i skattetrykket er normalt ikke et velegnet mål for den økonomiske poli-
tiks bidrag til ændringer i skattebelastningen6. Det skyldes først og fremmest, at kon-
junkturudviklingen samt udsving i oliepriser, aktiekurser og renter mv. ofte vil med-
føre, at væksten i beskatningsgrundlaget for en række skatter og afgifter afviger fra 
væksten i BNP. Det kan føre til betydelige udsving i skattetrykket fra år til år, selv 
om skatteregler og dermed skattebelastningen er uændret. Det gælder ikke mindst i 
forhold til pensionsafkastskatten og (selskabs)skatterne fra olie- og gasindvindingen i 
Nordsøen, men fx også i forhold til registreringsafgift, moms og tinglysningsafgift. 
 
Faldet i skattetrykket på 1,9 pct.-enheder i 2009 kan henføres til en forventning om 
lavere provenu fra selskabsskatter og personskatter samt et lavere provenu fra punkt-
afgifterne.  
 
Faldet i skattetrykket i 2010 på 0,7 pct.-enheder skyldes faldende indtægter fra per-
sonskatter, mens der forventes stigende indtægter fra selskabsskat, pensionsafkastbe-
skatning og afgifter. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Engangskompensationen registreres som en kapitaloverførsel og registreres dermed som en udgift og ikke som en 
skat i nationalregnskabet.  
5 Udbetalingerne af negativ pensionsafkastskat finder sted i 2010 og skønnes at vedrøre godt halvdelen af beholdnin-
gen af negativ skat ultimo 2009. Udbetalingen registreres som en kapitaloverførsel i nationalregnskabet.  
6 Provenuvirkninger af diskretionært besluttede ændringer i skatte- og afgiftsregler giver et mere retvisende billede. 
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Tabel 5.6  
De offentlige indtægters sammensætning  

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct. af BNP        
 Offentlige indtægter 56,9 55,7 54,5 54,4 52,1 51,4 
 Skattetryk 51,0 49,8 48,8 48,5 46,6 45,9 
 - personskatter mv.1) 21,2 21,1 21,4 21,6 21,1 19,6 
 - arbejdsmarkedsbidrag 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7 4,5 
 - selskabsskatter 3,9 4,4 3,6 3,4 2,3 2,6 
 - pensionsafkastbeskatning 2,4 0,8 0,3 0,4 0,4 0,8 
 - moms 10,1 10,3 10,4 10,4 10,3 10,3 
 - afgifter og indirekte skatter 7,9 7,8 7,6 7,3 6,9 7,2 
 - øvrige skatter2) 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 Renteindtægter3) 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 
 Øvrige indtægter4) 4,4 4,5 4,1 4,2 3,9 3,9 
 Memopost        
 Nordsø-indtægter5) 1,6 2,0 1,7 2,1 1,0 1,1 
  

1) Personskatter mv. indeholder indkomstskat, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger, bo- og 
gaveafgift samt andre personlige skatter. 

2) Øvrige skatter indeholder bidrag til sociale ordninger (a-kassebidrag, efterlønsbidrag). 
3) Inkl. udbytter og Nationalbankens overskud. 
4)  Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- og kapital-

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

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Tabel 5.7  
Ændring i skattetrykket  

 
  2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct. af BNP       
 Skattetryk 49,8 48,8 48,5 46,6 45,9 
 Ændring i skattetryk -1,2 -1,0 -0,3 -1,9 -0,7 
       
 Heraf:      
 - personskatter mv. -0,1 0,3 0,2 -0,5 -1,6 
 - arbejdsmarkedsbidrag 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1 
 - selskabsskatter 0,4 -0,7 -0,3 -1,0 0,3 
 - pensionsafkastbeskatning -1,6 -0,5 0,1 0,0 0,4 
 - moms 0,3 0,1 -0,1 -0,1 0,0 
 - afgifter og indirekte skatter -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 0,2 
 - øvrige skatter -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

Kilde: Egne beregninger. 
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Personskatter 
Personskatternes bidrag til skattetrykket skønnes isoleret set at aftage med 2,0 pct.-
enheder fra 2008 til 2010, hvilket skal ses i lyset af indkomstskattenedsættelserne som 
følge af aftalerne om Lavere skat på arbejde fra september 2007 og Forårspakke 2.0.  
 
I medfør af aftalen om Lavere skat på arbejde fra september 2007 reduceres indkomst-
skatterne med 4¼ mia. kr. i 2008 og med yderligere 5 mia. kr. i 2009. Aftalen indebæ-
rer en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget i 2008 og 2009, forhøjelse af personfra-
draget med 500 kr. i både 2008 og 2009 samt forhøjelse af mellemskattegrænsen med 
57.900 kr. i 2009. Aftalen betyder endvidere, at topskattegrænsen forhøjes med 5.000 
kr. i 2010 med henblik på at forhindre en stigning i antallet af topskatteydere i for-
hold til niveauet i 20077. Aftalen om Lavere skat på arbejde indeholder samtidig en 
særskilt forhøjelse af overførslerne med 0,6 pct.-enheder i 2008.  
 
Aftalen om Lavere skat på arbejde reducerer personskatternes bidrag til skattetrykket 
med omkring 0,3 pct.-enheder fra 2008 til 2009. For yderligere information om Lave-
re skat på arbejde henvises til Økonomisk Redegørelse, februar 2008.  
 
Den statslige bundskat nedsættes i 2009 svarende til et provenutab på 4 mia. kr. for 
at kompensere for højere kommuneskatter i 2008 (og dermed i 2009), som svarer til 
et provenu på ca. 2 mia. kr. per år. Bundskatten reduceres således med 0,44 pct.-
enheder til 5,04 pct. i 2009 for at kompensere for øget kommuneskat i 2008 og 2009 
under ét. Bundskatten skulle igen sættes op til 5,26 pct. fra 2010, men i medfør af 
Forårspakke 2.0 bliver bundskatten i stedet sat ned, jf. nedenfor.  
 
Med Forårspakke 2.0 reduceres personskatterne markant. Reformen indebærer blandt 
andet, at mellemskatten afskaffes, bundskatten nedsættes med 1½ pct.-enheder til 
3,76 pct., og topskattegrænsen forhøjes. Indkomstskattenedsættelserne finansieres 
blandt andet med lavere værdi af fradrag, mindre skattebegunstigelse af visse perso-
nalegoder, grønne afgifter, færre særordninger for erhvervslivet, konkrete initiativer, 
der sikrer effektiv skattekontrol, og auktionering af CO2-kvoter, jf. boks 5.1. Skattere-
formen betyder, at personskatternes bidrag til skattetrykket reduceres med 1 pct.-
enhed i 2010.  
 
Med Forårspakke 2.0 er der blevet åbnet for at udbetale indestående midler i den 
Særlige Pensionsordning (SP) i en afgrænset periode fra 1. juni til 31. december 2009, 
jf. boks 5.4. Det forudsættes, at der udbetales omkring 25 mia. kr. på grundlag af en 
spørgeskemaundersøgelse offentliggjort af ATP8. Dermed vil skatteindtægterne i 
2009 øges med ca. 10 mia. kr. som følge af den særlige afgift på udbetalingerne. Ca. 
20 pct. af de udbetalte SP-midler forudsættes indbetalt på andre pensionsordninger, 
hvorved provenuvirkningen reduceres til 7 mia. kr. Isoleret set øges personskatternes 
bidrag til skattetrykket i 2009 dermed med ca. 0,4 pct. af BNP.  
                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Topskattegrænsen i 2010 og 2011, som er fastsat i Forårspakke 2.0, inkluderer den nævnte forhøjelse på 5.000 kr. 
Forhøjelsen af topskattegrænsen i medfør af Forårspakke 2.0 ligger derfor ud over de 5.000 kr. 
8 ”Danskerne vil hæve 25 mia. SP-kroner”, 23. april 2009, www.atp.dk 
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Bidraget til SP har været suspenderet siden 2004, men således at bidraget ville blive 
genindført, med mindre der hvert år blev truffet beslutning om at suspendere bidra-
get. I forbindelse med Forårspakke 2.0 er indbetalingerne suspenderet, indtil det aktivt 
besluttes at genindføre dem.  
 

Tabel 5.8  
Betydning af indkomstskatteændringer mv. for husholdningernes disponible indkomster, 
2008-10. Ændring i forhold til 2007-regler 

 
  2008 08-09 2009 09-10 2010  

 Mia. kr. (2009-niveau)       
 Beskæftigelsesfradrag 3,5 0,6 4,1 0,0 4,1  
 Personfradrag 0,8 0,8 1,6 0,0 1,6  
 Bundskat       13,2 13,2  
 Mellemskat   3,6 3,6 5,6 9,2  
 Topskat og aktieindkomst       4,6 4,6  
 Grøn check       4,7 4,7  
 Finansiering af Forårspakke 2.0 1)       -7,2 -7,2  
 Kommunal skattestigning2) -2,0 -0,1 -2,1 0,0 -2,1  
 Kompenserende bundskattenedsættelse3)   4,0 4,0 -2,0 2,0  
 Samlet skattenedsættelse 2,3 8,9 11,2 18,9 30,1  
 Forhøjelser af overførsler mv.4) 0,7 0,0 0,7 1,1 1,8  
 Samlet virkning på disponible indkomster 3,0 8,9 11,9 20,0 31,9  
  

1)  Omfatter betydningen for husholdningerne af følgende finansieringselementer fra skattereformen: 
Multimediebeskatning, medarbejderobligationer mv., udligningsskat, loft over fradragsberettigede ind-
betalinger på ratepension, suspension af regulering af beløbsgrænser i 2010 samt enkel og effektiv 
skattekontrol mv.  

2)  I henhold til finanslovsaftalen for 2009 kompenseres der for den kommunale skattestigning fra 2008 
til 2009 på knap 0,1 mia. kr. i forbindelse med skattereformen i Forårspakke 2.0, idet de 0,1 mia. kr. 
indgår som finansiering. 

3)  Ekskl. effekt fra det skrå skatteloft. 
4)  Omfatter forhøjelsen af overførsler med 0,6 pct. i 2008 i medfør af Lavere skat på arbejde samt forhøjet 

pensionstillæg og øget tilskud til friplads i daginstitution i 2010 i Forårspakke 2.0. Opgjort efter skat 
mv. 

Kilde: Beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen, lovforslag L 195 - Forårspakke 2.0 og 
egne beregninger. 

 

 

 
Skattenedsættelserne og forhøjelser af overførsler mv. i aftalerne om Lavere skat på 
arbejde og Forårspakke 2.0 øger husholdningernes disponible indkomster betydeligt i 
forhold til 2007-reglerne. I 2009 skønnes husholdningernes disponible indkomster at 
blive 12 mia. kr. højere som følge af regelændringerne, mens de i 2010 forventes at 
blive øget med 32 mia. kr., jf. tabel 5.8. Købekraften af husholdningernes indkomster 
påvirkes desuden af ændringer i afgiftstrykket. Som følge af skattestoppet er hus-
holdningernes forbrugsmuligheder således øget med ca. 3 mia. kr. fra 2007 til 2010. I 
2010 betyder forhøjelserne af energiafgifter mv. i Forårspakke 2.0, at husholdningerne 
skal betale 4½ mia. kr. mere i afgifter. Desuden forøges erhvervsbeskatningen med 
godt 4½ mia. kr. i 2010. 
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Boks 5.1 
Skattereformen i Forårspakke 2.0 

 
Regeringen indgik d. 1. marts 2009 aftale med Dansk Folkeparti om en skattereform og en række 
stabiliseringspolitiske tiltag, jf. Forårspakke 2.0.  
 
Skattereformen i Forårspakke 2.0 har som et primært sigte at øge arbejdsudbuddet og derigennem 
styrke de langsigtede vækstmuligheder navnlig ved en nedsættelse af skatten på den sidst tjente 
krone.  
 
Skattereformen er fuldt finansieret i varige virkninger1, så skattenedsættelserne krone for krone 
modsvares af øget provenu fra andre tiltag. Reformens samlede afledte virkninger på arbejdsudbud, 
forbrugsmønstre og opsparing mv. bidrager derfor til at styrke de offentlige finanser på længere sigt.  
 
Samlet skønnes reformen at styrke de offentlige finanser varigt med ca. 5½ mia. kr. Det er ca. 40 pct. 
af kravet i 2015-planen om bidrag fra strukturreformer, der skal sikre finanspolitisk holdbarhed. På 
længere sigt opnås et løft i velstanden, som usikkert er anslået til 1½ pct. af BNP svarende til ca. 30 
mia. kr.  
 
En del af finansieringen knytter sig til en række nominelle elementer i reformen, som samlet giver et 
finansieringsbidrag på langt sigt. Den grønne check og bundfradraget for negativ nettokapitalind-
komst fastholdes således nominelt fremover, hvilket giver et varigt finansieringsbidrag på ca. 7 mia. 
kr.,  fordi den grønne check og bundfradraget ikke stiger i takt med indkomster og priser.  
 
Desuden er de nominelle elementer i skattestoppet (dvs. loftet for ejendomsværdiskat og fastholdte 
punktafgifter i kronebeløb) aftalt videreført fra 2015 til 2019. Disse elementer er udtryk for en reduk-
tion af skattebyrden og indebærer en svækkelse af de offentlige finanser på ca. 3 mia. kr. i forhold til 
en situation, hvor disse skatter og afgifter følger prisudviklingen.  
 
Nettobidraget fra de nominelle elementer er dermed varigt ca. 4 mia. kr. Desuden forudsættes det, at 
kompensationsordningen – der sikrer mod tab som følge af lavere værdi af fradrag fra 2012 – udfases 
efter 2019.   
 
Skattereformen er underfinansieret i starten og især i 2010, hvor der samlet er en lempelse på knap 
13 mia. kr. Det dækker over en nedsættelse af de personlige indkomstskatter, herunder grøn check, 
samt øget pensionstillæg, på knap 29½ mia. kr. og stramninger i form af bl.a. højere afgifter og øget 
erhvervsbeskatning på godt 16½ mia. kr. 
 
Samtidig betyder blandt andet indførelse af loft for fradragsberettigede indbetalinger til ratepension, 
at der fremrykkes skatteindtægter. Med betydelig usikkerhed skønnes denne virkning at øge indtæg-
terne med ca. 2½-4½ mia. om året i 2010-15. Samlet indebærer skattereformen inkl. tidsforskydnin-
ger af indtægter et mindreprovenu på ca. 10¼ mia. kr. i 2010 og 7 mia. kr. i 2011, jf. tabel a.  
 
I Forårspakke 2.0 indgår desuden en aftale om at frigive midler i den Særlige Pensionsordning (SP) i 
2009. Forudsat at godt halvdelen af SP-midlerne udbetales (ca. 25 mia. kr.), vil indtægterne fra afgif-
ten ved udbetalingen udgøre omkring 10 mia. kr. i 2009.  
 
Herudover forventes øgede pensionsindbetalinger i 2009 på baggrund af indførelsen af et loft over 
fradrag for indbetalinger til ratepension i 2010, muligheden for at hæve SP-midler med en mindre 
skatterabat og nedsættelsen af marginalskatten. Der er betydelig usikkerhed om virkningen på pen-
sionsindbetalingerne heraf. Det er i konjunkturvurderingen forudsat, at indbetalingerne øges med ca. 
14 mia. kr. i 2009 som følge af regelændringerne, hvilket isoleret medfører et kortsigtet provenutab 
på ca.  7 mia. kr.  
 
1) Den direkte varige effekt af forslagene angiver den umiddelbare provenueffekt år for år omregnet til en 

fast årlig merindtægt (eller -udgift) som andel af BNP. Den direkte varige effekt er korrigeret, hvis tilba-
geløbet for de enkelte forslag ikke er det samme som tilbageløbet ved ændret beskatning af arbejdsind-
komst. 

 



  Kapitel 5. Offentlige finanser og finanspolitik

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 185

Boks 5.1 (fortsat) 
Skattereformen i Forårspakke 2.0 

 

Tabel a 
Umiddelbare provenuvirkninger af skattereformen 2010-2015 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Lavere mellemskat og topskat 10,1 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
   - Afskaffelse af mellemskatten på 6 pct.  5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
   - Forhøjelse af topskattegrænsen med 56.800 kr.  3,9 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
   - Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
   - Skat af aktieindkomst nedsættes til 27 og 42 

pct. 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
  - Aldersgrænse for hævning af kapitalpensioner 

øges 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Lavere bundskat og økonomisk friplads 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7
   - Nedsættelse af bundskattesatsen 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
   - Øget tilskud til friplads i daginstitutioner for 

enlige forsørgere 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3. Grøn check 4,6 4,4 4,3 4,1 4,0 3,8
4. Pensionisttillæg 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skattenedsættelser mv. i alt (1+2+3+4) 29,3 30,7 30,6 30,4 30,3 30,2
5. Lavere værdi af rentefradrag 0,0 0,0 0,3 0,5 0,8 1,0
6. Loft over indbetaling på ratepension (100.000 

kr.) 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4
7. En udligningsskat for større private pensions-

udbetalinger  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
8. Lavere værdi af ligningsmæssige fradrag 0,0 0,0 0,3 0,8 1,1 1,6
9. Multimediebeskatning og medarbejder-
 obligationer mv. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
10. Grønne afgifter mv. (inkl. sundhed) 6,6 8,8 8,5 10,0 10,0 9,9
11. Erhvervslivet generelt udover grønne afgifter 2,3 3,7 3,8 4,4 4,6 4,7
12. Auktionering af CO2-kvoter og andre  
 reserverede indtægter  0,1 0,1 0,1 3,7 3,7 3,8
13. Enkel og effektiv kontrol samt mindre  
 skatteplanlægning 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5
14. Skattekompensationsordning 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1
15. Nominel fastholdelse af beløbsgrænser i 2010 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Finansiering i alt 
(5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 16,6 20,3 20,8 27,4 28,3 29,0
Forårspakke 2.0 i alt -12,7 -10,5 -9,8 -3,1 -2,0 -1,2
Fremrykning af provenu fra pensionsopsparing1) 2,4 3,5 4,4 4,4 4,4 4,3
Forårspakke 2.0 inkl. fremrykning -10,3 -6,9 -5,4 1,3 2,4 3,1

 
1) Provenuvirkningen af fremrykkede skatteindtægter er her opgjort på baggrund af budgetteringsforudsæt-

ningerne til nærværende konjunkturvurdering. Disse afviger fra det opgjorte i lovforslag L 195 - Forårs-
pakke 2.0.  

Kilde: Lovforslag L 195 - Forårspakke 2.0 og egne beregninger. 
 

 
Selskabsskat og statens indtægter fra Nordsøen 
Indtægterne fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen udgjorde knap 36 mia. kr. i 2008 
(2,1 pct. af BNP) og skønnes til 16½ mia. kr. i 2009 (1,0 pct. af BNP) og 20 mia. kr. i 
2010 (1,1 pct. af BNP). Udviklingen i Nordsø-indtægterne afspejler primært et for-
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ventet kraftigt fald i den gennemsnitlige oliepris fra 2008 til 2009 samt en efterføl-
gende og væsentligt mindre stigning fra 2009 til 2010. De samlede Nordsø-indtægter 
udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, olierørledningsafgift 
samt overskudsdeling.  
 
Statens indtægter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen er særdeles følsomme over 
for ændringer i olieprisen. Det forventes således, at når olieprisen stiger med 10 USD 
pr. tønde, stiger det samlede provenu fra Nordsøen med ca. 4¾ mia. kr. i 2009 og 
med 4½ mia. kr. i 20109. Den varige provenugevinst ved en permanent stigning i 
olieprisen er dog betydeligt mindre end den umiddelbare provenuvirkning på grund 
af udtømning af olie- og gasreserverne.  
 
Provenuet fra selskabsskatten (ekskl. kulbrinteproducerende selskaber) udgjorde 2½ 
pct. af BNP i 2007 og aftog til 2,1 pct. af BNP i 2008. Selskabsskatteprovenuet 
skønnes med betydelig usikkerhed til 1,8 pct. af BNP i 2009 og 1,9 pct. af BNP i 
2010. Faldet i niveauet for selskabsskatten fra 2007 til 2009 skal blandt andet ses i 
lyset af lavere eksport og indenlandsk efterspørgsel samt lavere indtjening i den fi-
nansielle sektor, herunder som følge af en stigning i tab og hensættelser vedrørende 
udlån og garantier efter en periode med historisk lave hensættelser. Stigningen i pro-
venuet fra 2009 til 2010 skal blandt andet ses i lyset af Forårspakke 2.0. I forårspakken 
indgår en harmonisering af beskatningen af selskabers aktier og udbytter, der i sig 
selv skønnes at indebære et merprovenu fra selskabsskatten på 0,1 pct. af BNP fra 
2010.  
 
I medfør af Lov om finansiel stabilitet (Bankpakke I) skal pengeinstitutter, der tilslut-
ter sig en garantiordning, der er etableret af staten og Det Private Beredskab, betale 
en garantiprovision på i alt 15 mia. kr. fordelt over to år (fra 4. kvartal 2008 til og 
med 3. kvartal 2010). Isoleret set medfører garantiprovisionen, at pengeinstitutternes 
overskud falder, hvilket indebærer, at selskabsskatteprovenuet reduceres med i alt 3,8 
mia. kr. Hertil kommer imidlertid, at pengeinstitutternes finansieringsomkostninger 
er mindre, end de ellers ville have været som følge af den midlertidige statsgaranti for 
indskud i pengeinstitutter. Samlet set kan tiltaget derfor have en positiv effekt på 
selskabsskatteprovenuet sammenlignet med en situation uden statsgarantier for ind-
skud. 
 
Omlægningen af selskabsbeskatningen, der blev vedtaget i juni 2007, indebærer alt 
andet lige et lavere provenu i 2007 og et højere provenu i 2008, 2009 og 2010. Sel-
skabsskattepakkens stramninger af afskrivningsreglerne har virkning fra 2008, mens 
beskæringen af fradragsberettigede renteudgifter havde halvårsvirkning i 2007. Satsen 
for selskabsskatten blev nedsat fra 28 til 25 pct. med helårsvirkning fra 2007. Sel-
skabsskattepakken er beskrevet mere detaljeret i boks 5.3 i Økonomisk Redegørelse, maj 
2007. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
9 Beregningen af Nordsø-indtægternes tager udgangspunkt i en gennemsnitlig oliepris pr. tønde på 53,2 USD i 2009 
og 63,8 USD i 2010 samt en gennemsnitlig dollarkurs på 5,63 kr. pr. dollar i 2009 og 5,60 i 2010.  
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Pensionsafkastskat 
Provenuet fra pensionsafkastskatten kan svinge meget fra år til år og afhænger blandt 
andet af udviklingen i aktiekurser og renter, der er bestemmende for obligationskur-
serne og afkastet på de afledte aktiver (derivater). Grundlaget for pensionsafkastskat-
ten opgøres efter lagerprincippet, hvilket indebærer, at urealiserede kapitalgevinster i 
pensionsinstitutterne også beskattes. 
 
Indtægterne fra pensionsafkastskatten udgjorde 4½ mia. kr. i 2007 svarende til 0,3 
pct. af BNP og 6 mia. kr. i 2008 svarende til 0,4 pct. af BNP. Pensionsafkastskatten 
skønnes at udgøre 6½ mia. i 2009 (0,4 pct. af BNP) og 13½ mia. kr. i 2010 (0,8 pct. 
af BNP). Skønnene forudsætter blandt andet et normalafkast på aktier på ca. 7 pct. 
på årsbasis frem til udgangen af 2010. 
 
Udviklingen i pensionsafkastskatteprovenuet illustrerer, at det samlede skattetryk i 
det enkelte år i høj grad afhænger af indtægterne fra pensionsafkastskatten og der-
med udviklingen på de finansielle markeder. Pensionsafkastskatten forventes således 
isoleret set at bidrage med et fald i skattetrykket på 2,1 pct.-enheder fra 2005 til 2007 
og omvendt at øge skattetrykket med 0,5 pct.-enheder fra 2007 til 2010. 
 
Provenuet fra pensionsafkastskatten anslås at udgøre 1 pct. af BNP (svarende til 
knap 18 mia. kr.) i et år med et normalafkast på den samlede pensionsformue10.  
 
Det relativt lave provenu i 2009 på 6½ mia. kr. eller 0,4 pct. af BNP skyldes primært, 
at beholdningen af fremført negativ skat fra tidligere år er ekstraordinært stor som 
følge af aktiekursfaldene i 2008. Desuden skønnes de 10-årige statsobligationsrenter 
at stige gennem 2009, hvilket medfører, at afkastet på statsobligationer og derivater 
er lavere end i et år med et normalafkast (hvor renten og dermed obligationskurserne 
antages konstante). 
 
I 2010 skønnes provenuet fra pensionsafkastskatten til 13½ mia. kr. eller 0,8 pct. af 
BNP, hvilket stadig er noget lavere end provenuet i et år med et normalafkast. Det 
skyldes primært, at de lange obligationsrenter ventes at stige lidt i 2010, samt at visse 
pensionsopsparere i pengeinstitutter mv. (der ikke får deres negative pensionsafkast-
skat udbetalt i sommeren 2010 som følge af omlægningen af pensionsafkastskatten) 
fortsat skønnes at have en vis beholdning af negativ skat i 2010.  
 
Folketinget vedtog den 14. december 2007 en omlægning af pensionsafkastskatten, 
hvor beskatningen omlægges fra institutniveau til individniveau. Omlægningen er 
udformet således, at den skønnes at være omtrent provenuneutral over tid, men om-
lægningen medfører kompensationsudbetalinger på ca. 8,9 mia. kr. i 2008 samt nega-
tiv skat på 1,2 mia. kr. (hvoraf 0,3 mia. kr. skønnes at være blevet udnyttet i 2008, og 
0,9 mia. kr. forventes udbetalt i 2010). Kompensationsudbetalingerne vedrører ho-
vedsageligt engangskompensationer for ophævelsen af skattefritagelsen af afkast af 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 Normalafkastet er defineret som et årligt afkast på 7 pct. for aktier og 5 pct. for obligationer og andre investerings-
aktiver. 
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visse ejendomme og indeksobligationer. Engangskompensationerne konteres i natio-
nalregnskabet som kapitaloverførsler til husholdningerne (i nationalregnskabet er 
kompensationerne derfor ikke modregnet i provenuet fra pensionsafkastskatten).  
 

Boks 5.2 
Engangsudbetalinger til pensionssektoren 

 
Folketinget vedtog den 14. december 2007 en omlægning af pensionsafkastbeskatningen, fordi de 
danske pensionsbeskatningsregler var blevet underkendt ved EF-domstolen. Omlægningen skønnes 
neutral for de offentlige finanser over tid, men den omfatter engangsudbetalinger på kort sigt samt 
et merprovenu fra pensionsafkastskatten på sigt. 
 
Omlægningen indebærer blandt andet, at pensionsafkastskatten omlægges fra institut- til individni-
veau fra 2010, og at de berørte pensionsinstitutter får udbetalt beholdningen af negativ skat ultimo 
2009, når slutskatten for indkomståret 2009 opgøres i sommeren 2010. (Negativ skat bliver normalt 
fremført til modregning i efterfølgende års positive pensionsafkastskat, og det vil den også blive efter 
overgangen til beskatning på individniveau.) Udbetalingen af beholdningen af negativ skat på skøn-
net knap 8 mia. kr. (inklusiv negativ skat på ca. 0,9 mia. kr. vedrørende indeksobligationer) i somme-
ren 2010 vil være en fremrykning af provenutabet fra negativ skat, som ved de gamle regler ville være 
udnyttet i løbet af 2-3 år. Skønnet for beholdningen af negativ skat er dog forbundet med meget stor 
usikkerhed, idet det afhænger af udviklingen på de finansielle markeder frem til udgangen af 2009.  
 
I nationalregnskabet konteres udbetalingen af negativ skat som en kapitaloverførsel til husholdnin-
gerne. I 2010 skønnes pensionsskatteomlægningen således at forøge den offentlige sektors overførs-
ler til husholdningerne med knap 8 mia. kr., mens provenuet fra pensionsafkastskatten isoleret set 
forøges med godt 5 mia. kr., fordi beholdningen af negativ fremført skat bliver reduceret. Netto 
reducerer omlægningen således saldoen på nationalregnskabsform med ca. 2½ mia. kr. i 2010. 
 
Omlægningen medfører desuden engangskompensationsudbetalinger på ca. 8,9 mia. kr. i 2008 samt 
negativ skat på 1,2 mia. kr. (hvoraf 0,3 mia. kr. skønnes udnyttet i 2008, og 0,9 mia. kr. forventes 
udbetalt i 2010). Kompensationsudbetalingerne vedrører engangskompensationer for ophævelsen af 
skattefritagelsen for afkast af visse ejendomme og indeksobligationer. Engangskompensationerne 
konteres i nationalregnskabet ligeledes som kapitaloverførsler til husholdningerne, og reducerer 
derfor ikke i sig selv provenuet fra pensionsafkastskatten. Pensionsskatteomlægningen er beskrevet i 
Økonomisk Redegørelse, februar 2008, boks 5.2. 
 

 
Omlægningen medfører desuden, at godt halvdelen af pensionsinstitutters behold-
ning af negativ skat ultimo 2009 bliver udbetalt, når slutskatten for indkomståret 
2009 opgøres i sommeren 2010 (pengeinstitutter, ATP, LD, DSP og mindre afvik-
lingskasser fortsætter som hidtil). Udbetalingen af beholdningen af negativ skat på 
skønnet knap 8 mia. kr. (inklusive engangskompensation på 0,9 mia. kr. i form af 
negativ skat vedrørende indeksobligationer) i sommeren 2010 vil være en fremryk-
ning af provenutabet fra negativ skat, som ved de gamle regler alligevel ville være 
udnyttet i løbet af 2-3 år. I nationalregnskabet konteres udbetalingen af negativ skat 
som en kapitaloverførsel til husholdningerne, som dermed ikke indgår i pensionsaf-
kastskatten.  

I 2010 skønnes pensionsskatteomlægningen således at forøge den offentlige sektors 
overførsler til husholdningerne med knap 8 mia. kr., mens provenuet fra pensionsaf-
kastskatten isoleret set forøges med godt 5 mia. kr. (fordi beholdningen af negativ 
fremført skat bliver reduceret). Netto reducerer pensionsskatteomlægningen således 
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saldoen på nationalregnskabsform med ca. 2½ mia. kr. i 2010. Pensionsskatteomlæg-
ningen er beskrevet i Økonomisk Redegørelse, februar 2008, boks 5.2. 

Afgifter 
Punktafgifterne bidrager under ét til en reduktion i det samlede skattetryk på 0,6 pct.-
enheder fra 2007 til 2009.  
 
Afgiftsforhøjelserne aftalt i Forårspakke 2.0 bidrager til, at skattetrykket forøges med 
0,2 pct.-enheder i 2010. Skattestoppets nominalprincip (dvs. at stykafgifter fastholdes 
i nominelle kronebeløb) har reduceret afgiftstrykket med knap 0,1 pct.-enhed om 
året til og med 2007 (i forhold til en situation hvor stykafgifterne aktivt øges med 
priserne). Fra og med 2008 bliver energiafgifterne indekseret med 1,8 pct. om året 
svarende til den forventede nettoprisudvikling på mellemfristet sigt. Da provenuet 
fra energiafgifterne udgør ca. 67 pct. af det samlede provenu fra stykafgifterne (ekskl. 
vægtafgift), bliver nominalprincippets effekt på skattetrykket reduceret tilsvarende.  
 
Samlet set reducerer skattetrykkets nominalprincip afgiftstrykket med 0,08 pct.-
enheder i 2008 og 0,03 pct.-enheder i 2009. Hertil kommer, at indekseringen indebæ-
rer, at realværdien af energiafgifterne over tid kan ventes at være nogenlunde uændret 
(ved en inflation på årligt knap 2 pct. i gennemsnit). 
 
En moderat udvikling i grundlagene for en række afgifter, herunder energiafgifterne, 
reducerer skattetrykket med ca. 0,4 pct.-enheder i den nævnte periode.  
 
 
5.5 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Aktivitetsvirkningen fra finanspolitikken målt ved den ét-årige finanseffekt skønnes 
til 0,8 pct. af BNP i 2009, jf. tabel 5.9.  
 
Med forårets aftaler om en grøn transportpolitik og Forårspakke 2.0, herunder løft af 
de kommunale anlægsinvesteringer, tilskudspuljen til renoverings- og bygningsarbej-
der samt udbetaling af SP-midler, skønnes aktivitetsvirkningen af de diskretionære 
lempelser til i alt 1 pct. af BNP i 2009. Heri er medregnet virkningen fra lempelserne 
i finansloven for 2009, herunder indfasningen af skattelettelserne i medfør af skatte-
aftalen fra 2007.  
 
Aktiviteten ventes styrket yderligere i 2010 med en ét-årig finanseffekt svarende 
til ca. 0,5 pct. af BNP afledt af blandt andet igangsættelse og fremrykning af trans-
portinvesteringer og skattenedsættelser som led i skattereformen i Forårspakke 2.0, 
hvis indfasning er underfinansieret i de første år, jf. boks 5.3. Indregnes 2. års virknin-
gen i 2010 af finanspolitikken i 2009 udgør finanspolitikkens aktivitetsbidrag 0,7 pct. 
i 2010.  
 
De diskretionære lempelser i 2009 og 2010 skønnes dermed samlet set at øge aktivi-
tetsniveauet med 1¾ pct. af BNP i 2010. Finanspolitikken for 2010 er ikke endeligt 
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fastlagt på nuværende tidspunkt. Det sker som i tidligere år i forbindelse med frem-
læggelsen af finanslovforslaget i august, der blandt andet vil afspejle resultatet af de 
kommende forhandlinger om kommuner og regioners økonomi i 2010. 
 

Tabel 5.9 
Bidrag til den økonomiske vækst   

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct.        
 BNP-vækst 2,4 3,3 1,6 -1,1 -2,5 1,0  
 Outputgab 0,7 1,9 2,9 1,0 -1,3 -1,8  
         
 Et-årig finanseffekt 0,3 0,4 -0,2 -0,2 0,8 0,5  
 Udbetaling af SP-midler - - - - 0,3 -0,0  

 Samlet aktivitetsvirkning (årlig vækst) 0,5 0,5 -0,1 -0,2 1,0 0,5  
         
 Stedfundne renteændringer siden 20081) - - - - 0,4-0,5 1,2-1,5  
         
 Virkning på aktivitetsniveau af renteændringer og finanspolitik inkl. SP i 2009-10:   
 Finanspolitik og SP-midler - - - - 1,0 1,72)  
 Renteændringer - - - - 0,4-0,5 1,6-2,0  
  

1) Opgjort som de isolerede virkninger på BNP-væksten af renteudviklingen siden 2008. De modelbereg- 
  nede effekter er behæftet med usikkerhed og afhænger blandt andet af niveau for nominel rente og    
  BNP-vækst i udgangsforløbet. 

2) Virkningen på BNP-niveauet i 2010 udgøres af 1.- og 2.års virkningen på væksten af den økonomiske  
             politik i 2009 samt 1.års virkningen af den økonomiske politik i 2010. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
I forhold til skønnet i december er den ét-årige finanseffekt i 2008 nedjusteret med 
knap 0,4 pct.-enheder af BNP. Det skal primært ses i sammenhæng med, at Dan-
marks Statistiks foreløbige tal for 2008 viser en lavere offentlig udgiftsvækst, herun-
der lavere offentlig beskæftigelsesvækst, end skønnet i december.  
 
Med baggrund i allerede gennemførte pengepolitiske lempelser i store lande og ud-
sigt til yderligere rentefald, kan lavere renter isoleret set løfte aktiviteten med om-
kring ½ pct.-enhed i 2009 og 1¼-1½ pct.-enhed i 2010 i forhold til en situation med 
uændrede renter. Det bidrager væsentligt til at understøtte efterspørgslen.  
 
Om de lavere renter er nok til, at efterspørgslen rent faktisk stiger, afhænger selvsagt 
af, om den finansielle uro inddæmmes, således at pengemarkedsrenterne og bankers 
udlånsrenter følger med ned, og at der ikke udgår en større dæmpende virkning fra 
strammere kreditgivning, som følge af konsolideringen af banksektoren. Derimod er 
der stor sikkerhed for, at de pengepolitiske renter modvirker et fald i BNP af den 
nævnte størrelsesorden. Hvis renterne blev sat op til niveauet i 2008, så ville pengein-
stitutternes udlånsrenter følge med og dermed svække BNP med fuld virkning. Den 
isolerede virkning af pengepolitikken er dermed ikke mindre end normalt.  
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Boks 5.3 
Forårspakke 2.0 understøtter aktivitet og beskæftigelse  

 
Regeringen indgik den 1. marts aftale med Dansk Folkeparti om en skattereform og en række stabili-
seringspolitiske tiltag, jf. Forårspakke 2.0 og boks 5.1.  
 
På kort sigt er skatteaftalen underfinansieret for at understøtte aktivitet og beskæftigelse. Finansie-
ringselementerne indfases gradvist, mens langt størstedelen af skattenedsættelserne har effekt fra 
2010, således at skattereformen som udgangspunkt er underfinansieret med knap 13 mia. kr. i 2010 
og 10½ mia. kr. i 2011, jf. tabel a. 
 
Hertil kommer imidlertid, at skattereformen medfører en fremrykning af skatteindtægter, som styr-
ker de offentlige finanser med skønsmæssigt 2½-4½ mia. kr. i 2010-15, jf. boks 5.1. Tidsforskydnin-
gen af skatteindtægterne har ikke nævneværdig aktivitetsvirkning. Den reelle svækkelse af de offent-
lige finanser er dermed på ca. 10 mia. kr. i 2010, mens der godt og vel er balance i 2013.  
 
Frigivelsen af midler i den Særlige Pensionsordning (SP) i 2009 fremrykker også skatteindtægter – og 
medvirker til en umiddelbar styrkelse af de offentlige finanser pga. beskatningen af udbetalte midler. 
Forudsat, at godt halvdelen af SP-midlerne udbetales, vil knap halvdelen af den akkumulerede virk-
ning på de offentlige finanser i 2010-15 af skattereformen opvejes af de fremrykkede indtægter vedr. 
SP-udbetalingerne.  
 
Herudover forventes øgede pensionsindbetalinger i 2009 på baggrund af skattereformen og mulig-
heden for at hæve SP-midler med en mindre skatterabat, jf. boks 5.1. Det er i konjunkturvurderingen 
forudsat, at indbetalingerne øges med ca. 14 mia. kr. i 2009 som følge af regelændringerne, hvilket 
isoleret medfører et kortsigtet provenutab på ca.  7 mia. kr. Skønnet er usikkert. 
 
Samlet er der tale om forholdsvis afdæmpet effekt på den offentlige gæld frem mod 2015 på knap 13 
mia. kr. – ekskl. højere provenu fra forbrugsskatter og andre automatiske budgetvirkninger som følge 
af højere privatforbrug, produktion og beskæftigelse. 
 

Tabel a 
Akkumuleret saldovirkning af skattereform og SP-udbetalinger 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Skat af SP-udbetalinger 10,1       
Skattereform, ekskl.  
fremrykket provenu  -12,7 -10,5 -9,8 -3,1 -2,0 -1,1 
Forskydninger i provenu 
vedr. pensionsopsparing1) -7,0 2,4 3,5 4,4 4,4 4,4 4,3 
Samlet saldovirkning 3,1 -10,3 -6,9 -5,4 1,3 2,4 3,1 
Akkumuleret saldovirkning 3,1 -7,2 -14,1 -19,5 -18,3 -15,9 -12,8 
 

Anm.: Umiddelbare provenuvirkninger før tilbageløb og adfærdseffekter. Varigt provenu er tilbageløbskorri-
geret 

1) Provenuvirkningen af fremrykkede skatteindtægter er her opgjort på baggrund af budgetteringsforud-
sætningerne til nærværende konjunkturvurdering, jf. boks 5.1. 

Kilde: Lovforslag L 195 – Forårspakke 2.0 og egne beregninger. 
 

Underfinansieringen af skattereformen samt SP-udbetalingerne vil styrke familiernes indkomster og 
forbrugsmuligheder de næste år. Det vil stimulere efterspørgslen bredt og kan understøtte forbruger-
tilliden på samme måde som Forårspakken i 2004.  
 
Det vurderes, at muligheden for udbetaling af SP-midler i 2009 og underfinansieringen af skattere-
formen i 2010 isoleret set vil øge beskæftigelsen i 2010 med omkring 9.000 personer.  Dette skal ses i 
forhold til en samlet stigning i den offentlige gæld på omkring 7 mia. kr. i 2010 afledt af skatterefor-
men og SP-frigivelsen. I 2010 øges beskæftigelsen dermed med mere end 1.000 personer kr. for hver 
mia. kr. gælden øges. Det er lidt mere end den skønnede beskæftigelseseffekt for hver mia. kr., der 
anvendes på øgede offentlige investeringer.  
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Boks 5.4 
Udbetaling af SP-midler 

 
I forbindelse med Forårspakke 2.0 er det vedtaget at give mulighed for at få udbetalt midlerne i den 
Særlige Pensionsopsparing (SP) i perioden 1. juni - 31. december 2009. SP-formuen udgjorde 48½ 
mia. kr. pr. 31. december 2008, hvoraf ATP administrerer ca. 43½ mia. kr. Som følge af fald i aktiekur-
ser mv. er ATP’s andel af formuen faldet til ca. 40 mia. kr. pr. 31. marts 2009.  
 
En spørgeskemaundersøgelse offentliggjort af ATP1 den 23. april 2009 peger på, at over halvdelen af 
danskerne vil hæve deres SP-opsparing svarende til, at der vil blive udbetalt ca. 25 mia. kr. før skat (ca. 
15 mia. kr. efter skat). Af de personer, der ønsker at hæve SP, vil 6 ud af 10 anvende pengene til for-
brug, mens hver tredje vil indsætte pengene på en ratepension, spare op eller indfri gæld. Gør dan-
skerne dette, vil 9 mia. kr. af SP-pengene gå til forbrug og boligforbedringer. Dette svarer til en stig-
ning i privatforbruget på ca. 1 pct. 
 
En stigning i privatforbruget på 9 mia. kr. over 2009 og 2010 skønnes at øge BNP med ¼ pct. og 
beskæftigelsen med op til 5.000 personer, jf. tabel a. I beregningen indgår en importkvote på ca. 40 
pct. af stigningen i privatforbruget. Det er ca. 15 pct.-enheder mere end det gennemsnitlige import-
indhold i privatforbruget. 
 
Tabel a 
Virkninger af SP-frigivelsen baseret på ATP-undersøgelsen 
 
Mia. kr. (2009-niveau) 
Udbetalinger efter skat  15 
- heraf til forbrug  9 
BNP (procentvis afvigelse fra grundforløbet)1)  ¼  
Beskæftigelse (personer)1)  5.000 
Offentlige finanser2)  7 
- Skat af SP-midler  10 
- Skatteværdi af fradrag for øgede pensionsindbetalinger3)  -3 
 
1) Samlet effekt i 2010. 
2) Ekskl. effekt fra øget beskæftigelse og forbrug. 
3) Det fremgår ikke af ATP’s undersøgelse, hvor stor en andel af de udbetalte SP-midler, der indbetales 

på en pensionsopsparing. Det er groft skønnet, at ud af de udbetalte SP-midler, som ikke går til for-
brug, vil ca. halvdelen blive indbetalt på en pensionsopsparing.  

Kilde: ATP samt egne beregninger på ADAM. 
 
SP-midlerne er en privat opsparing. Udbetaling af SP-midler styrker således de offentlige finanser på 
kort sigt som følge af beskatningen af udbetalingerne. På længere sigt vil udbetalingerne fra SP-
ordningen dog trække i retning af en mindre svækkelse af de offentlige finanser, som skønnes til 
0,025-0,05 mia. kr. målt i varig virkning. Årsagen er, at skattesatsen for SP-udbetalingerne i 2009 (35 
pct. for de første 15.000 kr. og 50 pct. af resten) er lidt lavere end for indkomstskat og modregning 
ved udbetaling efter gældende regler i øvrigt.  
 
1) ”Danskerne vil hæve 25 mia. SP-kroner”, 23. april 2009, www.atp.dk 
 

 
 
5.6 Den strukturelle offentlige saldo 
I Danmark er udviklingen i de offentlige finanser meget følsom over for konjunktur-
bevægelserne. Hertil kommer, at en række offentlige indtægter i høj grad påvirkes af 
udviklingen på de finansielle markeder, herunder udviklingen i aktiekurser, renter og 
oliepris. Det gælder især indtægterne fra aktiviteterne i Nordsøen og pensionsafkast-
skatten.  
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Den strukturelle saldo er et beregnet mål for den underliggende udvikling i de offent-
lige finanser, idet den faktiske saldo korrigeres for større midlertidige udsving, der 
følger af blandt andet konjunktur, oliepriser, renter og aktiekurser. 
 
I forbindelse med en højkonjunktur, hvor beskæftigelsen er høj og ledigheden lav, 
overstiger den faktiske saldo sædvanligvis den strukturelle saldo. Når konjunkturerne 
er dårlige vil den faktiske saldo derimod som regel være lavere end den strukturelle 
saldo. 
 
I 2008 og 2009 udgør de beregnede strukturelle overskud 2½ pct. af BNP og knap 1 
pct. af BNP, mens der i 2010 er beregnet et strukturelt underskud på ca. ¼ pct. af 
BNP. Det beregnede strukturelle underskud i 2010 ligger dermed under målinterval-
let i 2015-planen fra 2007, der tilsiger strukturelle overskud mellem ¾ og 1¾ pct. af 
BNP frem mod 2010.   
 
I lyset af hastigheden og dybden af den globale krise planlægges med Forårspakke 2.0 
efter en ny profil for udviklingen i den strukturelle saldo, som giver mulighed for 
midlertidige lempelser på kort sigt for at understøtte vækst og beskæftigelse. Under-
skuddet på den strukturelle saldo i 2010 skal ses i lyset heraf. Den nye profil skal 
endvidere ses i sammenhæng med, at skattereformen bidrager til at realisere det 
overordnede mål om finanspolitisk holdbarhed i 2015-planen.  
 
Det centrale hensyn er at sigte på mindst balance på den strukturelle saldo i 2015.  
 
I lyset af det kraftige omslag i BNP-vækst, beskæftigelse, virksomhedsindtjening samt 
aktiv- og oliepriser, er beregningen af den strukturelle saldo mere usikker end nor-
malt. Konjunkturernes bidrag til de offentlige finanser er beregnet ved hjælp af out-
putgabet, der angiver forskellen mellem faktisk og potentielt/strukturelt BNP, jf. 
Økonomisk Redegørelse, august 2008. Et alternativ er beskæftigelsesgabet, der angiver 
forskellen mellem den faktiske og strukturelle beskæftigelse. Ved konjunkturelle ven-
depunkter som i den aktuelle situation kan trægheder i tilpasningen mellem produk-
tion og beskæftigelse eller ændringer i fx forbrugstilbøjeligheden medføre, at kon-
junkturelt betingede udsving i de offentlige indtægter opfanges tidligere i outputgabet 
end i beskæftigelsesgabet, jf. figur 5.2a.  
 
I 2008 bidrager konjunkturerne til at øge de skønnede faktiske overskud. I 2009 og 
2010 er outputgabet negativt, og konjunkturerne bidrager dermed til, at den faktiske 
offentlige saldo er lavere end den strukturelle saldo i 2009 og 2010, jf. figur 5.2b.  
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Figur 5.2a Figur 5.2b 
Outputgab og beskæftigelsesgab Faktisk og strukturel saldo  

-2

-1

0

1

2

3

4

04 05 06 07 08 09 10
-2

-1

0

1

2

3

4

Beskæftigelsesgab Outputgab

Pct. Pct. 

 

 

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

04 05 06 07 08 09 10
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Faktisk saldo Struk. saldo (outputgab) 

Pct. af BNP Pct. af BNP

 
 
Kilde: Egne beregninger. 
 
Strukturel versus faktisk offentlig saldo 
Beregningen af den strukturelle saldo tager udgangspunkt i den faktiske saldo, der 
som nævnt i første omgang renses for konjunkturernes påvirkning af de offentlige 
finanser, jf. tabel 5.10. Dernæst korrigeres for en række midlertidige bidrag til de of-
fentlige finanser – herunder blandt andet fluktuationer i indtægterne fra pensionsaf-
kastskatten og aktiviteterne i Nordsøen – som ikke direkte er knyttet til konjunktur-
bevægelserne.  
 

Tabel 5.10 
Fra faktisk til strukturel offentlig saldo 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

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

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

udlandet. Der er taget særskilt højde for kapitaloverførslerne i 2008-2010 vedrørende pensionsafkast-
skatten, således at disse ikke indgår i den strukturelle saldo. I 2009 korrigeres endvidere for nettovirk-
ningen på den offentlige saldo af den fremrykning af provenu til 2009, der netto skønnes at følge af 
udbetalinger af SP-midler og ændrede pensionsindbetalinger i øvrigt i forbindelse med skattereformen, 
jf. boks 5.3. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Figur 5.3a Figur 5.3b 
Pensionsafkastskat  Nordsø-indtægter  
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Figur 5.3c Figur 5.3d 
Øvrig selskabsskat Nettorentebetalinger 
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Figur 5.3e Figur 5.3f 
Specielle budgetposter Faktisk, konjunkturrenset og strukturel  
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Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 
De korrektioner, der foretages for midlertidige forhold – herunder ekstraordinære 
indtægter – er illustreret i figur 5.3a-e. Figurerne viser de faktiske indtægter (netto) og 
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de beregnede strukturelle/trendmæssige niveauer for disse poster. Det strukturelle 
niveau indgår i den strukturelle saldo11. 
 
Høje forventede indtægter fra Nordsø-aktiviteterne bidrager til, at den faktiske saldo 
i 2008 overstiger det strukturelle overskud svarende til 0,6 pct. af BNP, mens det 
modsatte er tilfældet i 2009 og 2010 som følge af det store fald i oliepriserne12. Ind-
tægterne fra pensionsafkastskatten ventes at ligge under det beregnede normalniveau 
i 2008-10 med baggrund i det store aktiekursfald13.   
 
Med de aktuelle olieprisforudsætninger, dollarkurs og produktionsskøn er den varige 
virkning af Nordsø-provenuerne marginalt lavere end forudsat i 2015-planen fra 
august 200714. Det skønnede strukturelle niveau for Nordsø-indtægterne er nedjuste-
ret tilsvarende.  
 
År til år ændring i den strukturelle saldo 
Niveauet for den strukturelle saldo i et enkelt år og ændringen i den strukturelle 
saldo fra år til år skal fortolkes med nogen forsigtighed. Det er derfor vigtigt at be-
tragte udviklingen i den strukturelle saldo over et vist tidsrum.  
 
Fra 2008 til 2010 reduceres det beregnede strukturelle overskud med i størrelsesor-
denen 2¾ pct. af BNP. Den førte finanspolitik i perioden reducerer i sig selv saldo-
en med skønsmæssigt 2½ pct. af BNP, herunder som følge af væksten i det offentli-
ge forbrug samt skattenedsættelserne i 2008 og 2009, hvortil kommer indfasningen 
af skattereformen i 2010 og fremrykningen og igangsætningen af trafikinvesteringer 
mv. i medfør af aftalen om en grøn transportpolitik, jf. tabel 5.11, som viser en 
skønsmæssig dekomponering af ændringen i den strukturelle saldo fra år til år.  
 
De direkte provenuvirkninger fra finanspolitikken er således opgjort til ca. 1½ pct. 
af BNP i 2009 og yderligere ca. 1 pct. af BNP i 2010. Samlet svækker den planlagte 
finanspolitik således den strukturelle saldo med ca. 2½ pct. af BNP fra 2008 til 2010 
målt i forhold til en neutral finanspolitik.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
11 Beregningerne af den strukturelle saldo tager udgangspunkt i et skønnet normalniveau for selskabsskatten (ekskl. 
kulbrinteskat og selskabsskat fra Nordsø-aktiviteterne) på 2,2 pct. af BNP. Det skønnede normalniveau for pensions-
afkastskatten vurderes at udgøre i størrelsesordenen 1 pct. af BNP i perioden 2007-09. Det strukturelle niveau for 
indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er baseret på det forudsatte niveau i 2015-planen justeret for holdbarhedsvirk-
ningen af ændringer i de fremtidige provenuer, jf. nærmere i Økonomisk Redegørelse, maj 2008.  
12 Det trendmæssige niveau for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er beregnet som det strukturelle niveau i 2015-
planen, korrigeret for den varige virkning af ændringen i de nuværende og fremtidige provenuer. Den varige virkning 
af de opdaterede provenuskøn er 0,04 pct. af BNP lavere end til KP07, og det strukturelle niveau er dermed tilsva-
rende lavere i 2008-10. 
13 Normalniveauet for provenuet fra pensionsafkastskatten er beregnet til at udgøre i størrelsesordenen 1,0 pct. af 
BNP i perioden 2006-08.   
14 Den varige virkning af ændrede skøn for Nordsø-provenuerne er 0,04 pct. af BNP lavere end forudsat i 2015-
planen fra august 2007 og indregner blandt andet ikke, at højere energipriser kan reducere energiforbruget og der-
igennem reducere indtægterne fra energiafgifter.  
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Tabel 5.11 
År til år ændring i den strukturelle offentlige saldo  

 
  2006 2007 2008 2009 2010  
 Pct. af BNP       
 Strukturel saldo  1,7 1,6 2,5 0,9 -0,3  
 Ændring i strukturel saldo -0,1 -0,1 0,9 -1,6 -1,2  
  

Bidrag til ændring:      
 

 Provenuer fra finanspolitikken1) -0,5 0,4 -0,1 -1,5 -0,9  
 Pensionsafkastskat 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0  
 Nordsø-indtægter 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,2  
 Nettorentebetalinger 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  
 Specielle poster2) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0  
 Efterspørgselssammensætning 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  
 Andre forhold -0,2 -0,8 0,8 0,0 -0,6  

  
1)  Baseret på de direkte provenuer til finanseffektberegningen, dog er de skattepligtige overførsler her 

opgjort efter skat. 
2)  De specielle poster indeholder diverse drifts- og kapitaloverførsler (netto), herunder blandt andet 

offentlige overførsler til udlandet. 
Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Faldende nettorentebetalinger, der blandt andet er en følge af reduktionen af den 
offentlige gæld, trækker i retning af at øge den strukturelle saldo igennem perioden. 
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Tabel B.1 
Efterspørgsel, import og produktion 

 
  2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010  

  
 Mia. kr. 

Mængder 
Pct. 

Priser 
Pct. 

 

 Privat forbrug 851 853 892 -0,1 -1,3 2,5 3,1 1,4 2,1  
 Offentligt forbrug1) 461 486 504 1,1 1,5 1,0 4,0 3,8 2,7  
 Offentlige investeringer 31 36 38 5,2 14,2 2,0 0,9 2,0 2,0  
 Boliginvesteringer 108 101 99 -9,8 -8,4 -3,6 1,9 2,4 1,5  
 Faste erhvervs-

investeringer 237 222 230 -1,6 -8,2 1,5 4,9 2,0 1,6 
 

  
I alt indenlandsk  
efterspørgsel ekskl.  
lagerændringer 1.689 1.698 1.762 -0,6 -1,7 1,6 3,4 2,3 2,2 

 

 Lagerændringer2) 13 18 18 0,1 -0,2 0,1        

  
I alt indenlandsk  
efterspørgsel 1.702 1.715 1.780 -0,5 -1,8 1,7 3,5 2,7 2,1 

 

 Eksport af varer og  
tjenester 951 873 897 2,2 -7,3 1,3 5,4 -1,0 1,4 

 

  
Samlet efterspørgsel 2.653 2.588 2.677 0,5 -3,8 1,6 4,2 1,4 1,8 

 

 Import af varer og  
tjenester 913 837 866 3,7 -6,3 2,7 4,1 -2,2 0,8 

 

  
Bruttonationalprodukt 1.740 1.751 1.811 -1,1 -2,5 1,0 4,3 3,2 2,3 

 

 Produktskatter, netto 261 254 267          
 Bruttoværditilvækst 1.479 1.497 1.543 -0,8 -2,5 0,9 4,5 3,8 2,2  
 Heraf i private  

byerhverv3) 936 951 979 -1,9 -3,5 0,8 2,4 5,3 2,1 
 

  
Anm.: Opdelingen i mængde- og priskomponenter er foretaget på grundlag af en fastprisberegning i foregåen-

de 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 udfør-

te arbejdstimer. 
2) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringer (forudgående års priser) i procent af BNP 

(foregående års priser) i det forudgående år. 
3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport.  
Kilde: ADAM’s databank og egne skøn. 
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Tabel B.2 
Nøgletal for den internationale økonomi – BNP og forbrugerpris 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

      EU Consensus EU Consensus  
 Realvækst, pct.          
 BNP          
 EU27 2,5 2,0 3,1 2,9 0,9 -4,0 -3,2 -0,1 0,3  
 Euroområdet 2,2 1,7 2,9 2,7 0,8 -4,0 -3,4 -0,1 0,3  

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

 Danmark 2,3 2,4 3,3 1,6 -1,1 -2,51)  1,01)   

 Sverige 4,1 3,3 4,2 2,6 -0,2 -4,0 -3,5 0,8 1,0  
 Storbritannien 2,8 2,1 2,8 3,0 0,7 -3,8 -3,3 0,1 0,3  

 USA 3,6 2,9 2,8 2,0 1,1 -2,9 -2,7 0,9 1,8  
 Japan 2,7 1,9 2,0 2,4 -0,6 -5,3 -6,3 0,1 0,8  
 Norge2) 3,9 2,7 2,3 3,1 2,0 -3,4 -0,9 0,2 1,2  
 OECD 3,2 2,7 3,1 2,6 0,9 -4,3 - -0,1 -  

 Verden 4,9 4,5 5,1 5,1 3,1 -1,4 - 1,9 -  

           
 Pct.vis vækst          
 Forbrugerpriser3)          
 EU27 2,3 2,3 2,3 2,4 3,7 0,9 - 1,3 -  
 Euroområdet 2,2 2,2 2,2 2,1 3,3 0,4 - 1,2 -  

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

 Danmark 0,9 1,7 1,9 1,7 3,6 1,71) - 1,71) -  

 Sverige 1,0 0,8 1,5 1,7 3,3 1,6 - 0,7 -  
 Storbritannien 1,3 2,1 2,3 2,3 3,6 1,0 - 1,3 -  

 USA 2,7 3,4 3,2 2,8 3,8 -0,7 - 0,3 -  
 Japan 0,0 -0,3 0,3 0,0 1,4 -1,0 - -0,5 -  
 Norge 0,6 1,5 2,5 0,7 3,4 1,4 - 1,1 -  
  
Anm.: På grund af datarevisioner kan historiske tal for væksten i BNP i 2006 afvige fra EU-Kommissionens ef-

terårsprognose. 
1)  Egne skøn. 
2)  For EU-kommissionens skøn (og de historiske tal) er BNP-vækst for hele økonomien, mens Consensus 
 Economics skøn er for fastlandsøkonomien (dvs. ikke olie- og søfart). 
3) For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), for andre lande er vist nationale 

forbrugerprisindeks (CPI). 
Kilde: EcoWin, Consensus Economics, EU-Kommissionens forårsprognose 2009, OECD, IMF samt egne skøn. 
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Tabel B.3  
Nøgletal for den internationale økonomi – løn og betalingsbalance 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

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

 Danmark1) 2,9 3,6 3,8 4,7 4,7 3,3 3,2  
 Sverige 6,1 3,2 1,5 6,4 1,5 2,1 2,0  
 Storbritannien 6,1 4,1 4,5 3,7 3,8 0,9 1,5  
 USA 3,0 1,1 5,3 2,5 3,3 3,5 0,4  
 Japan 2,1 0,3 -0,6 -0,6 0,5 -0,8 0,4  
 Norge 6,0 5,3 6,7 6,7 5,6 3,3 3,0  

    
 Pct. af BNP   
 Betalingsbalancesaldo2)   
 EU273) 0,3 -0,2 -0,5 -1,0 -1,5 -1,9 -2,0  
 Euroområdet3) 1,0 0,2 0,2 0,4 -0,7 -1,2 -1,3  
 Tyskland 4,8 5,3 6,3 7,6 6,6 3,6 3,4  
 Frankrig -0,6 -1,8 -2,1 -2,8 -3,8 -4,3 -4,6  
 Italien -0,5 -1,2 -2,0 -1,8 -3,0 -2,6 -2,7  
 Spanien -5,9 -7,5 -9,0 -10,1 -9,5 -6,9 -6,3  
 Holland 8,6 7,5 9,8 9,8 6,8 5,7 5,0  
 Belgien 3,8 2,9 2,5 2,4 -1,7 -2,0 -2,2  
 Østrig 2,2 2,1 2,5 3,3 3,3 2,7 2,4  
 Finland 6,7 3,9 4,9 4,0 2,2 1,4 1,0  
 Danmark 3,0 4,3 2,9 0,7 2,0 1,1 0,8  
 Sverige 6,7 6,1 8,5 9,0 6,2 7,0 7,4  
 Storbritannien -2,1 -2,6 -3,4 -2,9 -1,5 -2,8 -2,8  
 USA -5,4 -5,7 -5,9 -5,2 -4,6 -3,5 -3,7  
 Japan 3,7 3,6 3,9 4,8 3,2 3,7 3,8  
 Norge 12,7 16,3 17,2 15,9 17,6 7,0 8,8  
  

1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget i fremstillingsvirksomhed.  
For EU27, euroområdet og Norge dog hele økonomien. For Danmark anvendes stigningen i arbejds-
omkostningerne ekskl. genetillæg. 

2) Nationalregnskabsdefinition, for Danmark dog den officielle betalingsbalance. Nationalregnskabets 
opgørelse afviger fra den officielle betalingsbalance pga. definitionsforskelle. 

3) Korrigeret for intra-handel. 
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose 2009, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.4 
Nøgletal for den internationale økonomi – ledighed og beskæftigelse  

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct. af arbejdsstyrke   
 Ledighed1)   
 EU27 9,0 8,9 8,2 7,1 7,0 9,4 10,9  
 Euroområdet 9,0 9,0 8,3 7,5 7,5 9,9 11,5  
 Tyskland 9,8 10,7 9,8 8,4 7,3 8,6 10,4  
 Frankrig 9,3 9,2 9,2 8,3 7,8 9,6 10,7  
 Italien 8,1 7,7 6,8 6,1 6,8 8,8 9,4  
 Spanien 10,6 9,2 8,5 8,3 11,3 17,3 20,5  
 Holland 4,6 4,7 3,9 3,2 2,8 3,9 6,2  
 Belgien 8,4 8,5 8,3 7,5 7,0 8,5 10,3  
 Østrig 4,9 5,2 4,8 4,4 3,8 6,0 7,1  
 Finland 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,9 9,3  
 Danmark2) 5,6 4,9 3,8 2,7 1,8 3,6 5,0  
 Danmark 5,5 4,8 3,9 3,8 3,3 5,2 6,6  
 Sverige 6,3 7,4 7,0 6,1 6,2 8,4 10,4  
 Storbritannien 4,7 4,8 5,4 5,3 5,6 8,2 9,4  
 USA 5,5 5,1 4,6 4,6 5,8 8,9 10,2  
 Japan 4,7 4,4 4,1 3,9 3,9 5,8 6,3  
 Norge 4,4 4,6 3,5 2,6 2,5 3,0 4,8  

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

1) Eurostats ledighedsbegreb, der kan sammenlignes på tværs af lande, afviger fra den danske registrerede 
ledighed. Blandt andet stiller EU’s opgørelse en række krav til søgeaktivitet og rådighed. Til gengæld 
medtages arbejdssøgende personer, selv om de ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp. Principper-
ne som tilsvarende i den danske AKU-opgørelse. 

2) Opgjort efter dansk definition, den registrerede ledighed. 
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose 2009, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.5  
Nøgletal for den internationale økonomi – offentlig saldo  

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct. af BNP   
 Samlet offentlig saldo   
 EU 27 -2,9 -2,5 -1,4 -0,9 -2,3 -6,0 -7,3  
 Euroområdet -3,0 -2,5 -1,3 -0,7 -1,9 -5,3 -6,5  
 Tyskland -3,8 -3,3 -1,5 -0,2 -0,1 -3,9 -5,9  
 Frankrig -3,6 -3,0 -2,3 -2,7 -3,4 -6,6 -7,0  
 Italien -3,6 -4,4 -3,3 -1,5 -2,7 -4,5 -4,8  
 Spanien -0,4 1,0 2,0 2,2 -3,8 -8,6 -9,8  
 Holland -1,8 -0,3 0,6 0,3 1,0 -3,4 -6,1  
 Belgien -0,4 -2,8 0,2 -0,3 -1,2 -4,5 -6,1  
 Østrig -4,5 -1,7 -1,7 -0,7 -0,5 -4,2 -5,3  
 Finland 2,2 2,6 3,9 5,2 4,2 -0,8 -2,9  
 Danmark 1,9 5,0 5,0 4,5 3,6 -1,3 -3,3  
 Sverige 0,6 2,0 2,4 3,8 2,5 -2,6 -3,9  
 Storbritannien -3,4 -3,4 -2,7 -2,7 -5,5 -11,5 -13,8  
 USA -4,3 -3,1 -2,1 -2,8 -5,9 -12,1 -14,2  
 Japan -6,2 -6,7 -1,6 -2,5 -2,9 -6,7 -8,7  
 Norge 11,1 15,1 18,5 17,7 18,8 13,6 8,5  

    
 Samlet strukturel 

 offentlig saldo        
 

 EU 27 -2,9 -2,6 -2,1 -2,1 -3,3 -4,6 -5,6  
 Euroområdet -2,9 -2,5 -1,9 -1,9 -2,9 -3,9 -4,7  
 Tyskland -3,3 -2,8 -2,1 -1,5 -1,7 -2,3 -4,0  
 Frankrig -4,1 -3,5 -3,1 -3,8 -4,2 -5,5 -5,5  
 Italien -3,8 -4,6 -4,3 -2,8 -3,2 -2,6 -2,7  
 Spanien -0,1 1,1 1,8 1,6 -4,2 -7,5 -8,2  
 Holland -1,0 0,2 0,2 -1,0 -0,5 -2,3 -4,3  
 Belgien -0,4 -2,9 -0,5 -1,6 -2,2 -3,1 -4,0  
 Østrig -3,7 -1,4 -2,2 -1,8 -1,8 -3,2 -3,8  
 Finland 2,6 2,9 2,8 3,2 2,8 0,8 -0,9  
 Danmark1) 1,0 1,8 1,7 1,6 2,5 0,9 -0,3  
 Sverige 0,3 1,3 0,7 1,9 2,0 -0,4 -1,9  
 Storbritannien -3,8 -3,7 -3,3 -3,7 -6,1 -10,2 -12,2  
  

1) Egne beregninger.  
Kilde:  EU-Kommissionens forrårsprognose 2009, OECD samt egne skøn. 
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Tabel B.6  
Befolkning og arbejdsmarked 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 1.000 personer       
 Samlet befolkning 5.419 5.437 5.461 5.482 5.496 5.508 
 I arbejdsstyrken 2.868 2.891 2.935 2.933 2.913 2.884 
 Samlede beskæftigelse 2.727 2.781 2.857 2.881 2.808 2.739 
 - beskæftigede på ordinært  

 arbejdsmarked1) 2.656 2.709 2.788 2.806 2.730 2.655 
 - beskæftigelse med løntilskud2) 70 73 69 75 77 84 
 Ledige 141 109 78 52 105 145 

  
Uden for arbejdsstyrken 2.551 2.547 2.526 2.549 2.583 2.624 

 Personer på arbejdsmarkedsorlov 3 3 3 2 2 1 
 Aktiverede dagpengemodtagere 18 14 10 8 9 16 
 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 26 24 24 27 28 26 
 Personer på overgangsydelse 4 1 0 0 0 0 
 Førtidspensionister uden for  

arbejdsstyrken 224 215 212 215 215 214 
 Efterlønsmodtagere3) 162 144 142 141 135 130 
 Personer under 15 år 1.017 1.015 1.012 1.007 1.000 992 
 Folkepensionister uden for  

arbejdsstyrken3) 692 723 742 756 778 805 
 Øvrige uden for arbejdsstyrken 405 407 382 393 415 441 
  

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

2) Omfatter jobtræning, individuel jobtræning, fleksjob, skånejob, servicejob, voksenlærlinge og aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere i arbejdsstyrken. 

3) Se også tabel B.7 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.7 
Personer på indkomstoverførsler mv. 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 1.000 helårspersoner        
 A-dagpenge 117 88 61 40 82 114  
 Kontanthjælp 99 83 75 69 78 91  
 Feriedagpenge 8 8 7 6 4 5  
 Førtidspension1) 253 243 239 243 243 242  
  - heraf under 65 år2) 240 241 239 243 243 242  
 Efterløn 162 144 142 141 135 130  
  - heraf under 65 år2) 130 138 142 141 135 130  
 Overgangsydelse 4 1 0 0 0 0  
 Fleksydelse 1 2 3 4 5 6  
 Revalideringsydelse3) 22 19 17 15 15 14  
 Sygedagpenge4) 73 73 84 86 90 90  
 Barselsdagpenge 53 52 53 54 54 53  
 Arbejdsmarkedsorlov 5) 3 3 3 2 2 1  
 Ledighedsydelse 10 11 11 10 11 12  
 I alt  805 727 696 670 718 758  
 - heraf under 65 år2) 760 718 696 670 718 758  
  

SU 209 209 208 209 217 220 
 

 I alt, inkl. SU 1.015 936 904 879 935 978  
  

Folkepensionister1) 772 814 837 854 881 912 
 

 - heraf 65-66 år 54 97 107 115 123 132  
 I alt, inkl. SU og  

folkepensionister 1.787 1.750 1.740 1.733 1.816 1.890 
 

  
1) Førtids- og folkepension er inkl. pensionister bosiddende i udlandet. 
2) Aldersgrupperingen er foretaget på baggrund af oplysninger fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdata-

base DREAM. Fra og med 2007 er folkepensionsalderen på 65 år fuldt indfaset. Der kan herefter fort-
sat være enkelte overførselsmodtagere over 65 år, fx kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke opfyl-
der kriterierne for folkepension. 

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 syg-
domsforløb, der er længere end 21 dage (14 dage før 2007 og 15 dage i 2008) samt sygdomsforløb 
blandt ledige. 

5) Arbejdsmarkedsorlov omfatter fra 2003 kun børnepasningsorlov. Denne ordning er under udfasning 
som følge af omlægninger af barselsorlovsmulighederne. Der vil fortsat være personer, der kan udnytte 
retten til børnepasningsorlov fremover. 
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Tabel B.8  
Stigningen i de samlede arbejdsomkostninger  

 
  2008 2009 2010  

 Stigning i pct.   
 Direkte lønomkostninger 4,6 3,2 3,2  
 Samlede arbejdsomkostninger 4,5 3,3 3,2  
 Heraf bidrag (pct.-enheder) fra:     
 Offentlige kasser 0,0 0,0 0,0  
 - AER-bidrag1) 0,0 0,0 0,0  
 Lovpligtige omkostninger -0,1 0,0 0,0  
 - AES-bidrag og arbejdsskadereform2) -0,1 0,0 0,0  
 - Andre øvrige arbejdsomkostninger 0,1 0,1 0,0  
 Kompetenceudviklingsfond 0,0 0,1 0,0  

 I alt øvrige arbejdsomkostninger 0,0 0,1 0,0  
 
 

 
Anm.: Dekomponering af de øvrige arbejdsomkostninger i alt er baseret på egne skøn, mens de samlede ar-

bejdsomkostninger er baseret på StrukturStatistik 2008. 
1) Arbejdsgivernes Elevrefusion er en omfordelingsordning mellem arbejdsgiverne. Forhøjelse af bidra-

gene til ordningen bliver imidlertid regnet som en stigning i de øvrige arbejdsomkostninger. 
2) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) er baseret på satser. Derudover kan virksomheder 

forsikre sig hos private forsikringsselskaber, hvilket kan betyde, at stigningen i omkostningerne som 
følge af arbejdsskadeforsikringer kan afvige fra det i tabellen angivne. 

Kilde: Finanslov 2009, diverse lovforslag, ATP/AES, ATP/LG og egne beregninger. 
 

 

 
 

Tabel B.9 
Bruttoinvesteringer 

 
 

 
2007 

Niveau 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 

  Mia.kr. Realvækst, pct.  
 Faste  

bruttoinvesteringer 377 4,7 13,3 3,1 -3,6 -6,4 0,3 
 

 heraf:          

  - bygge og anlæg 202 7,1 13,4 1,9 -5,6 -6,3 -1,2  
  - maskiner og transport 175 2,3 13,0 4,6 -1,2 -6,6 2,0  
           
 heraf:          
  - boliginvesteringer 117 17,3 11,2 4,8 -9,8 -8,4 -3,6  
  - samlede  

 erhvervsinvesteringer 230 -0,1 14,0 4,3 -1,6 -8,2 1,5 
 

 heraf:          
 - bygge- og   

anlægsinvesteringer 65 -6,2 18,6 3,2 1,8 -8,8 1,5 
 

 - materielinvesteringer 165 2,3 12,0 4,7 -2,8 -8,0 2,0  
 - offentlige  

 investeringer 29 0,8 16,4 -10,0 5,2 14,2 2,0 
 

   

 
 



  Bilagstabeller

 Økonomisk Redegørelse · Maj 2009 209

 

Tabel B.10  
Betalingsbalancens løbende poster 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 
 Mia. kr.       
 Industrieksport ekskl. skibe mv. 343,6 361,0 375,8 334,5 343,5  
 Landbrugseksport mv. 86,7 88,6 93,4 94,3 95,7  
 Øvrig vareeksport, ekskl. energi 38,4 33,5 39,4 40,0 40,6  

  
Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 460,9 478,3 499,2 459,3 470,1 

 

 Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 464,5 494,0 500,6 460,0 480,5  

  
Nettoeksport af energi1) 12,6 7,2 -7,7 -12,6 -11,6 

 

 Handelsbalance ekskl. skibe mv. 9,0 -8,5 -9,1 -13,3 -22,0  
 Nettoeksport af skibe mv. -1,9 -4,4 -10,1 -9,1 -9,4  

  
Handelsbalance, i alt 7,1 -12,9 -19,2 -22,5 -31,4 

 

  
Turistindtægter, netto 0,5 -0,8 -0,1 0,6 1,1 

 

 Øvrige tjenester inkl. søtransport 41,8 50,0 56,9 57,6 60,6  

  
Tjenestebalance, i alt 42,3 49,1 56,8 58,2 61,7 

 

  
Vare- og tjenestebalance 49,5 36,2 37,6 35,7 30,3 

 

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

  
Formueindkomst fra udlandet, netto 29,6 14,7 39,4 28,5 28,5 

 

 Lønindkomst fra udlandet, netto -4,6 -10,7 -10,9 -10,5 -10,5  
 EU-betalinger til Danmark, netto -8,4 -9,8 -10,0 -11,4 -11,3  
 Andre løb. overførsler fra udl. netto -19,0 -18,4 -17,4 -22,4 -22,2  
 Nettooverførsler fra udlandet, i alt -2,5 -24,2 1,1 -15,8 -15,5  

  
Løbende poster, i alt 47,0 12,0 38,7 19,9 14,9 

 

 Do. i pct. af BNP 2,9 0,7 2,2 1,1 0,8  

  
Danmarks nettoaktiver over for  
udlandet -26,9 -111,6 -152,6 -145,2 -130,7 

 

 Do. i pct. af BNP -1,7 -6,6 -8,8 -8,3 -7,2  
  

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

 
  2007 2007 2008 2009 2010  

  Mia. kr. Realvækst i pct.  
 Eksport af:       
 Landbrugsvarer mv. 88,6 -0,5 -3,6 -0,5 0,2  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 361,0 2,0 2,5 -12,3 1,4  
 Øvrige varer1) 95,9 -7,9 -7,8 -5,8 1,6  
 Tjenester i alt 337,4 6,7 6,3 -4,4 1,6  
 I alt 882,8 2,2 2,2 -7,3 1,3  
  

Import af:       
 

 Landbrugsvarer mv. 50,5 5,3 2,9 0,1 1,1  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 417,2 2,5 -2,3 -10,9 4,1  
 Øvrige varer1) 90,6 -0,8 16,5 0,8 1,1  
 Tjenester i alt 288,3 4,0 8,4 -4,3 1,7  
 I alt 846,6 2,8 3,7 -6,3 2,7  
  

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

 

 
 

Tabel B.12  
Eksport- og importpriser 

 
  2007 2007 2008 2009 2010  

  Mia. kr. Ændring i pct.  
 Eksportpriser for:       
 Landbrugsvarer mv. 88,6 2,7 9,4 1,5 1,3  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 361,0 3,0 1,5 1,5 1,3  
 Øvrige varer1) 95,9 -3,3 27,3 -17,7 0,8  
 Tjenester i alt 337,4 2,5 2,9 1,1 1,7  
 I alt 882,8 2,1 5,4 -1,0 1,4  
        

 Importpriser for:        
 Landbrugsvarer mv. 50,5 2,6 7,8 1,2 0,8  
 Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 417,2 3,4 2,5 1,2 0,8  
 Øvrige varer1) 90,6 1,0 20,3 -18,0 0,5  
 Tjenester i alt 288,3 4,2 -0,1 -0,2 1,0  
 I alt 846,6 3,4 4,1 -2,2 0,8  
  

1) Drikkevarer, tobak, forskellige ubearbejdede varer, energi og skibe mv.  
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.13  
Det private forbrug fordelt på undergrupper 

 
 

 
2007 

Niveau 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
 

  Mia. kr. Realvækst i pct. Bidrag i pct.-enheder  
 Forbrug i alt 826,7 -0,1 -1,3 2,5 -0,1 -1,3 2,5  
 Detailomsætning 278,7 -1,0 -0,7 2,7 -0,4 -0,2 1,0  
 Heraf:              
 - fødevarer 82,4 -1,1 -0,1 2,5 -0,1 0,0 0,2  
 - nydelsesmidler 34,2 -6,8 -0,4 1,9 -0,3 0,0 0,1  
 - øvrige ikke-varige  

 varer 91,5 0,8 -1,0 3,0 0,1 -0,1 0,4 
 

 - øvrige varige varer 70,7 -0,4 -1,2 3,0 0,0 -0,1 0,3  
 Bilkøb 51,4 -10,8 -22,0 10,0 -0,7 -1,3 0,5  
 Brændsel m.m. 43,9 -0,5 -1,0 1,0 0,0 0,0 0,0  
 Benzin og lignende 20,4 -3,3 -2,0 0,0 -0,1 0,0 0,0  
 Boligbenyttelse 163,0 1,0 0,8 0,8 0,2 0,1 0,1  
 Kollektiv trafik mv.1) 34,9 2,2 1,2 1,4 0,1 0,1 0,1  
 Øvrige tjenester 233,7 2,2 0,0 3,0 0,6 0,0 0,9  
 Turistudgifter 38,0 -0,9 0,3 2,2 0,0 0,0 0,1  
 Turistindtægter2) 37,2 -1,8 0,3 2,2 0,1 0,0 -0,1  
  

1) Inkl. charterfly, turistbusser, hyrevogne mv. samt porto og telefon. 
2) Når en stigning (et fald) i turistindtægterne angives at yde et negativt (positivt) bidrag til ændringen af 

det samlede private forbrug, skyldes det, at turistindtægterne – udlændinges forbrug i Danmark – ind-
går i detailomsætningen mv. 

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
 

 

 
 

Tabel B.14 
Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 Mia. kr.   
 Privat sektor i alt -7,1 -34,4 -62,9 -27,3 42,0 74,6  
 - husholdninger -56,4 -55,4 -67,9 -51,8 -18,9 -10,8  
 - selskaber 49,3 21,0 5,1 24,5 60,9 85,4  
 Offentlig forvaltning og service 77,1 81,5 75,1 63,2 -22,5 -60,1  

 I alt 70,0 47,0 12,3 35,9 19,6 14,5  
  

Anm.: Nettofordringserhvervelsen for offentlig forvaltning og service svarer til den offentlige saldo. ”I alt” 
svarer (bortset fra de normalt små nettokapitaloverførsler fra udlandet) til saldoen på betalingsbalan-
cens løbende poster, jf. tabel B.10. 

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.15  
Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 
 

 Mia. kr. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 Husholdninger       
 Bruttooverskud 138,9 146,4 149,9 140,6 146,1 151,7 
 Lønsum 819,9 867,2 911,6 964,4 971,8 974,8 
 Nettoformueindk. (inkl. bruttoafk. i l&p) 30,6 39,1 25,6 24,8 23,9 24,8 

 Primær bruttoindkomst 989,4 1.052,8 1.087,1 1.129,8 1.141,8 1.151,3 
 Indk.overførsler og pens.udb. fra l&p  294,4 301,1 307,8 315,3 337,1 362,9 
 - indk.skatter mv. (inkl. pens.afkastskat) 426,5 421,3 433,2 452,9 448,1 441,6 
 - sociale bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) 128,7 165,8 177,0 189,3 198,7 188,1 

 Disponibel bruttoindkomst 728,7 766,8 784,6 802,9 832,1 884,5 
 - privat forbrug 745,1 792,8 826,7 851,5 852,5 892,1 
 Formuetilvækst i l&p 51,7 79,9 86,8 99,6 104,8 91,2 

 Bruttoopsparing 35,3 53,9 44,7 51,0 84,4 83,6 
 - bruttoinvesteringer 93,7 109,6 112,0 109,4 103,0 102,0 
 Nettokapitaloverførsler 2,0 0,3 -0,6 6,6 -0,3 7,7 

 Nettofordringserhvervelse -56,4 -55,4 -67,9 -51,8 -18,9 -10,8 

 Selskaber             
 Bruttooverskud 320,4 330,5 327,5 332,4 339,0 374,2 
 Nettoformueindkomst -4,3 -9,0 -13,7 3,5 5,8 6,7 

 Primær bruttoindkomst 316,1 321,5 313,8 336,0 344,8 380,8 
 Pens.bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) mv.  95,2 132,5 145,0 153,0 160,7 149,5 
 - indkomstskatter mv. 60,7 71,0 61,0 58,3 40,7 47,3 
 - pensionsudbetalinger 44,9 53,6 58,4 57,3 59,8 62,2 

 Disponibel bruttoindkomst 305,7 329,5 339,3 373,3 405,0 420,9 
 - formuetilvækst i l&p 51,7 79,9 86,8 99,6 104,8 91,2 
 - bruttoinvesteringer 201,5 224,0 244,2 247,3 238,6 244,4 
 Nettokapitaloverførsler -3,1 -4,6 -3,3 -2,0 -0,6 0,2 

 Nettofordringserhvervelse 49,3 21,0 5,1 24,5 60,9 85,4 

 Privat sektor (inkl. off. selskaber)             
 Bruttooverskud 459,3 477,0 477,5 473,0 485,1 525,8 
 Lønsum 819,9 867,2 911,6 964,4 971,8 974,8 
 Nettoformueindkomst 26,3 30,1 11,9 28,3 29,7 31,5 

 Primær bruttoindkomst 1.305,6 1.374,3 1.400,9 1.465,7 1.486,5 1.532,1 
 Indk.overførsler fra det offentlige mv. 248,0 246,6 249,1 254,1 273,5 296,8 
 - indkomstskatter mv. 487,1 492,3 494,3 511,3 488,8 488,9 
 - sociale bidrag 32,1 32,3 31,8 32,4 34,2 34,7 

 Disponibel bruttoindkomst 1.034,4 1.096,3 1.124,0 1.176,2 1.237,1 1.305,4 
 - privat forbrug 745,1 792,8 826,7 851,5 852,5 892,1 

 Bruttoopsparing 289,2 303,5 297,2 324,7 384,5 413,2 
 - bruttoinvesteringer 295,0 334,0 356,0 356,4 342,1 346,5 
 Nettokapitaloverførsler -1,4 -3,8 -4,1 4,4 -0,4 7,8 

 Nettofordringserhvervelse -7,1 -34,4 -62,9 -27,3 42,0 74,6 
 Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets opstilling (NR). Visse af overførslerne er dog net-

toficerede i forhold til NR. Husholdningernes nettoformueindkomst er inkl. bruttoafkast af pensions-
formuer og FISIM samt aktieudbytter (der indgår negativt i selskabernes formueindkomst). Nettofor-
mueafkastet i kollektive ordninger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p) trækkes ud igen un-
der husholdningernes sociale bidrag (hvorunder også pensionsbidragene fragår), og pensionsafkastskat-
ten fragår under indkomstskatterne. Nettobidrag til og afkast af kollektive ordninger i l&p er indkomst 
for selskaberne. Men formuetilvæksten i l&p indgår i husholdningernes opsparing og ikke i selskabernes. 
Særlig Pensionsopsparing (SP) regnes fra 2002 som individuel opsparing i nationalregnskabet. 
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Tabel B.16  
Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct.        
 Husholdningerne        
 Forbrugskvote (iht. NR)1) 102,3 103,4 105,4 106,1 102,5 100,9  
         

 Opsparingskvote (iht. NR)1) 4,8 7,0 5,7 6,3 10,1 9,4  
 Do. korrigeret for afkast i l&p2) 1,7 0,4 -1,4 -0,7 3,2 3,7  
         
 Hele den private sektor (iht. NR)              
 Forbrugskvote 72,0 72,3 73,6 72,4 68,9 68,3  
 Opsparingskvote 28,0 27,7 26,4 27,6 31,1 31,7  
  

Anm.: Det skal bemærkes, at stigningen i forbrugskvoten og faldet i opsparingskvoten i 2007 kan være over-
vurderet, fordi husholdningernes indkomst i 2007 kan være undervurderet i nationalregnskabet. 

1) Husholdningernes forbrugs- og opsparingskvote ifølge nationalregnskabet (NR) er forbrugsudgiften 
henholdsvis husholdningernes bruttoopsparing i procent af husholdningernes disponible bruttoind-
komst. Da summen af tilvæksten i pensionsformuerne og den disponible bruttoindkomst er lig med 
summen af forbrugsudgiften og bruttoopsparingen, medfører det, at summen af forbrugs- og opspa-
ringskvoten større end 100 pct. 

2) Opsparingen er fratrukket afkastet (efter pensionsafkastskat) af husholdningernes pensionsformuer i 
livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p), der indgår i nationalregnskabets opgørelse af hushold-
ningernes opsparing (men ikke indkomst), jf. note 1. Pensionsbidragene til l&p, netto for pensionsudbe-
talingerne, indgår her i såvel opsparingen som indkomsten. 

 

 

 
 

Tabel B.17 
Lønkvoter 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Pct.   
 Private erhverv 55,1 55,6 57,3 58,8 57,7 55,5  
 Hele økonomien 62,8 63,2 64,5 65,9 65,5 63,8  
 Husholdningernes procentvise andel af den  

private disponible indkomst 70,4 69,9 69,8 68,3 67,3 67,8 
 

  
Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttoværditilvæksten. 
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Tabel B.18  
Ejendomsmarked og byggeri 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Ejendomsmarked        
 Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte 

 enfamiliehuse 17,4 21,6 4,8 -3,2 -7,0 0,0 
 

 Antal salg af enfamiliehuse (1.000) 59,9 52,6 51,7 39,8 - -  
 Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte  

ejerlejligheder 23,5 23,1 -5,4 -10,2 - - 
 

 Antal salg af ejerlejligheder (1.000) 25,3 19,3 18,5 13,6 - -  
 Antal fuldført byggeri (1.000) 28,1 28,3 28,6 19,7 - -  
  

Boligbyggeri             
 

 Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. 17,3 11,2 4,8 -9,8 -8,4 -3,6  
 Påbegyndt2) mio. kvadratmeter 4,1 4,6 3,0 2,1 - -  
  

Erhvervsbyggeri             
 

 Påbegyndt, mio. kvadratmeter  4,5 5,6 4,4 3,9 - -  
  

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

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Mia. kr.  
 Indirekte skatter 274,0 291,3 300,4 302,7 296,8 312,0 
 - moms 155,5 168,3 176,1 180,4 179,5 186,2 
 - registreringsafgift 21,9 24,5 24,9 19,6 16,0 18,1 
 - punktafgifter 69,9 70,2 69,2 70,3 67,8 72,2 
    - energi 36,4 36,3 36,4 37,0 37,4 41,5 
    - miljø 4,4 4,5 4,7 4,8 4,7 3,9 
    - nydelsesmidler 10,5 10,7 10,1 10,6 10,5 11,0 
    - øvrige 18,6 18,7 18,0 17,9 15,1 15,8 
 - ejendomsskatter 17,5 18,3 19,0 21,5 22,4 23,7 
 - vægtafgift på erhverv 2,1 2,3 2,3 2,2 2,4 2,7 
 - øvrige indirekte skatter 7,1 7,8 8,8 8,6 8,6 9,1 
  

Direkte skatter 490,1 495,6 498,8 515,7 493,4 493,7 
 - kildeskatter1)  309,6 324,4 339,4 350,9 335,0 328,9 
    - statsskat 65,2 68,6 130,4 134,0 127,4 112,6 
       - bundskat 42,4 44,1 46,1 47,4 44,5 34,9 
       - mellemskat 7,7 8,3 8,9 9,2 5,6 0,0 
       - topskat  15,2 16,2 17,5 18,0 18,0 14,4 
       - sundhedsbidrag 0,0 0,0 56,4 58,1 58,1 62,0 
       - statslig kommuneskat 0,0 0,0 1,4 1,3 1,3 1,3 
    - kommune-, amt- og kirkeskat i alt 219,3 226,0 175,6 184,7 184,8 197,3 
       - kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) 146,5 150,5 170,4 179,4 179,5 191,7 
       - amtsskatter 68,0 70,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
       - kirkeskat 4,8 5,0 5,2 5,2 5,2 5,6 
    - ejendomsværdiskat 10,9 11,3 11,6 11,9 12,4 12,6 
    - øvrige kildeskatter (inkl.grøn check) 14,2 18,5 20,5 20,3 10,5 6,4 
 - pensionsafkastbeskatning 37,0 12,5 4,5 6,2 6,6 13,7 
 - selskabsskat 60,7 71,0 61,0 58,3 40,7 47,3 
 - andre personlige skatter 8,0 8,5 10,1 11,5 21,3 12,5 
 - vægtafgifter fra husholdninger 7,1 7,6 7,9 8,0 8,2 9,0 
 - arbejdsmarkedsbidrag 67,6 71,6 76,0 80,7 81,6 82,3 
 Obl. bidrag til sociale ordninger2) 17,1 17,0 16,8 17,3 17,9 18,0 
 Kapitalskatter 3,2 3,5 3,9 4,8 4,2 4,2 
 Told og importafgifter (EU-ordninger) 3,4 3,5 4,0 4,1 3,8 3,9 
 Samtlige skatter 787,8 810,8 823,9 844,5 816,1 831,7 
 BNP 1.545,3 1.628,6 1.687,9 1.739,7 1.751,1 1.810,6 
 Samtlige skatter i pct. af BNP  51,0 49,8 48,8 48,5 46,6 45,9 
  

1)  Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er for 2005-2007 fra Danmarks Statistik. 
  For 2008 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivningsgrundlag.  

2) Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. 
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Tabel B.20  
Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne  

 
  2005 2006 20071) 2008 2009 2010  

 Kommunalt skattegrundlag       
 Revideret maj-vurdering 2004, mia. kr.  678,8 . . . . . 
 Vækst i pct.  3,5       
 Maj-vurdering 2005, mia. kr.  674,9 691,9 . . . . 
 Vækst i pct.  3,6 2,5      
 Revideret maj-vurdering 2006, mia. kr.  677,0 696,9 708,4 . . . 

Vækst i pct.  4,0 2,9 1,7     
August-vurdering 2006, mia. kr.  686,7 710,0 721,7 . . . 

 

Vækst i pct.  5,5 3,4 1,7     
 December-vurdering 2006, mia. kr.  686,3 710,5 716,8 734,3 . . 
 Vækst i pct.  5,4 3,5 0,9 2,4    
 Revideret maj-vurdering 2007, mia. kr.  686,4 713,9 721,1 734,7 . . 
 Vækst i pct.  5,5 4,0 1,0 1,9    
 August-vurdering 2007, mia. kr.  686,4 720,1 728,8 758,9 . . 
 Vækst i pct.  5,5 4,9 1,2 4,1  . 
 Februar-vurdering 2008, mia. kr.2)  686,4 720,6 724,2 737,7 747,5 . 
 Vækst i pct.  5,5 4,3 0,5 1,9 1,3   
 Maj-vurdering 2008, mia. kr.  686,4 719,7 722,3 738,6 751,1 . 
 Vækst i pct.  5,5 4,9 0,4 2,3 1,7   
 August-vurdering 2008, mia. kr.  686,4 719,7 714,4 726,5 735,0 . 
 Vækst i pct.  5,5 4,9 -0,7 1,7 1,2   
 December-vurdering 2008, mia. kr.  686,4 719,7 716,0 731,6 747,6 768,1 
 Vækst i pct.  5,5 4,9 -0,5 2,2 2,2 2,7 
 Maj-vurdering 2009, mia. kr.  686,4 719,7 715,5 732,5 732,5 781,5 
 Vækst i pct.  5,5 4,9 -0,6 2,4 0,0 6,7 
  

Anm.: Rækkerne angiver tidspunkt for budgettering af det kommunale skattegrundlag angivet i mia. kr. samt 
vækstrater. Søjlerne angiver det pågældende års skattegrundlag. Statsgarantien for det pågældende år er 
markeret med fed. 

1) I 2007 ændres det kommunale skattegrundlag som følge af den kommunale finansieringsreform. Den 
progressive aktieindkomst og begrænset skattepligtige personer udgår af det kommunale skattegrundlag 
fra og med 2007. Det påvirker samtidig den i tabellen anførte vækst fra 2006 til 2007.  

2)  Det kommunale udskrivningsgrundlag for 2006-2009 er korrigeret i forhold til februarvurderingen 
  2008. Udskrivningsgrundlaget for 2006 var i denne opgjort uden begrænset skattepligtige, og for 2007-
  2009 var der ved en fejl indregnet aktieindkomst.  
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Tabel B.21  
Indkomstoverførsler 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 Mia. kr.   
 A-dagpenge 19,0 14,6 10,4 7,0 14,9 21,4  
 Førtidspension 32,8 33,5 34,0 35,7 36,9 38,7  
 Efterløn1) 23,3 20,7 20,6 21,9 20,9 20,7  
 Kontanthjælp2) 14,2 13,2 11,8 11,5 12,6 14,8  
 Feriedagpenge 1,4 1,3 1,2 1,0 0,7 1,0  
 Revalideringsydelse 4,1 3,9 3,3 3,0 2,9 2,9  
 Sygedagpenge 11,4 12,2 14,0 14,4 15,8 16,2  
 Barselsdagpenge 8,4 8,6 9,0 9,6 10,0 10,0  
 Boligydelse og boligsikring 10,6 11,0 11,1 11,3 11,3 11,5  
 Børnefamilieydelse 12,9 13,1 13,3 13,8 14,3 14,7  
 Øvrige overførsler3) 17,3 16,2 16,7 17,2 17,8 20,8  
 I alt 155,4 148,4 145,5 146,1 158,1 172,7  
 SU  10,3 10,5 10,6 11,0 11,9 12,6  
 I alt inkl. SU 165,7 158,9 156,1 157,2 170,0 185,2  
 Folkepension4) 71,1 76,7 81,4 84,8 89,4 96,7  
 Øvrige pensioner5) 18,5 19,1 20,2 21,3 22,4 23,3  
 I alt, inkl. SU, folkepension og øvrige  

pensioner 255,3 254,7 257,7 263,3 281,8 305,2 
 

  
1)  Inkl. overgangsydelse. 
2)  Skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser. 
3)  Aktiveringsydelse, børnetilskud, tilskud til friplads i daginstitutioner, ledighedsydelse og fleksydelse mv. 
4)  Inkl. personlige tillæg og varmetillæg til pensionister. 
5)  Tjenestemandspensioner, indekstillæg, delpension mv. 
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Tabel B.22  
Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser  

 
 

 
Dec. 
2006 

Maj 
2007 

Aug. 
2007 

Feb. 
2008 

Maj 
2008 

Aug. 

2008 
Dec. 

2008 
Maj 

2009 
 

    
 2008         

 

 BNP (realvækst, pct.)1) 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1 0,2 -1,1  
 Ledighed (1.000 personer) 112 108 91 81 53 49 50 52  
 Forbrugerpriser  

(procentvis stigning) 2,1 2,4 2,5 2,6 3,3 3,5 3,3 3,4 
 

 Betalingsbalancesaldo  
(mia. kr.) 39,5 28,9 22,9 11,4 7,5 23,3 30,3 38,7 

 

 Samlet offentlig saldo  
(mia. kr.) 56,2 59,3 55,2 66,7 72,4 64,5 52,2 63,2 

 

 BNP i EU27 (procentvis stigning)2) 2,4 2,7 2,7 2,4 2,0 1,9 1,4 0,9  
  

2009                 
 

 BNP (realvækst, pct.)1) - - - 1,0 0,7 0,5 -0,2 -2,5  
 Ledighed (1.000 personer) - - - 90 62 64 70 105  
 Forbrugerpriser  

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

 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - 15,8 13,7 37,3 32,0 19,9  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - 51,5 53,1 55,8 -0,3 -22,5  
 BNP i EU27 (procentvis stigning) - - - 2,4 1,8 1,7 0,2 -3,2  
  

2010                 
 

 BNP (realvækst, pct.)1) - - - - - - 0,7 1,0  
 Ledighed (1.000 personer) - - - - - - 99 145  
 Forbrugerpriser  

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

 Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - - 43,0 14,9  
 Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - - -22,9 -60,1  
 BNP i EU27 (procentvis stigning) - - - - - - 1,1 0,3  
  

1) Fra maj 2007 er beregningen af realvæksten i BNP foretaget på grundlag af en fastprisberegning i foregå-
ende års priser. Før maj 2007 er realvæksten beregnet på baggrund af 2000-priser. 

2) EU25 for december 2006-vurderingen. 
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