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Lige nu befinder den vestlige verden sig i en 
meget vanskelig økonomisk situation. Den 
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værre, end de fleste havde forudset for bare 
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er forstærket af manglen på tillid hos 
investorer, forbrugere og virksomheder. I de 
fleste vestlige lande er der udsigt til meget 
begrænset vækst i de kommende år.

Gælds- og tillidskrisen smitter af på Danmark.
Lavere international vækst betyder mindre 
efterspørgsel på vigtige eksportmarkeder. Og 
når tilliden får et knæk, holder forbrugere og 
virksomheder på pengene. Kickstarten og 
udbetalingerne af efterlønsbidrag i 2012 vil 
understøtte beskæftigelsen på et rigtigt 
tidspunkt og mindsker de mest negative 
virkninger af gældskrisen. Men samlet set 
peger udviklingen mod meget beskeden 
vækst i de kommende år.

Regeringen vil værne om tilliden til dansk  
økonomi ved at føre en troværdig og ansvarlig 
økonomisk politik. Den aktuelle situation viser 
vigtigheden af at feje for egen dør, gennemføre 
reformer og konsolidere de offentlige finanser. 
International tillid er nemlig det allerbedste 
værn for stabiliteten i dansk økonomi.
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Lige nu befinder den vestlige verden sig i en meget vanskelig økonomisk situation. Den eu-
ropæiske gældskrise har udviklet sig værre, end de fleste havde forudset for bare få måneder 
siden. Det er ikke kun en krise skabt af landenes statsgæld men en krise, der er forstærket af 
manglen på tillid hos investorer, forbrugere og virksomheder. I de fleste vestlige lande er der 
udsigt til meget begrænset vækst i de kommende år. 
 
Gælds- og tillidskrisen smitter af på Danmark. Lavere international vækst betyder mindre ef-
terspørgsel på vigtige eksportmarkeder. Og når tilliden får et knæk, holder forbrugere og virk-
somheder på pengene. Kickstarten og udbetalingerne af efterlønsbidrag i 2012 vil understøt-
te beskæftigelsen på et rigtigt tidspunkt og mindsker de mest negative virkninger af gældskri-
sen. Men samlet set peger udviklingen mod meget beskeden vækst i de kommende år. 
 
Regeringen vil værne om tilliden til dansk økonomi ved at føre en troværdig og ansvarlig 
økonomisk politik. Den aktuelle situation viser vigtigheden af at feje for egen dør, gennemføre 
reformer og konsolidere de offentlige finanser. International tillid er nemlig det allerbedste 
værn for stabiliteten i dansk økonomi. Tillid er afgørende for en fortsat lav rente - til gavn for 
alle borgere. Danmark har under de seneste måneders turbulens fremstået som ”en sikker 
havn” for investorer. Renten på danske statsobligationer har været på niveau med eller under 
Tysklands. Udenlandsk kapital er strømmet til landet. Og Danmark har den højeste kredit-
værdighed (AAA). 
 
Tillid opstår, når borgere og markeder ser, at man har fornuftige og troværdige økonomiske 
målsætninger, og den politiske vilje og evne til at gøre dem til virkelighed. Der arbejdes i eu-
ropæiske lande intensivt på at finde nationale løsninger, der genskaber tilliden til finanspoli-
tikken. Det drejer sig først og fremmest om at gennemføre reformer og føre en ansvarlig fi-
nanspolitik inden for rammerne af de anbefalinger og henstillinger, som de fleste af EU-
landene har modtaget. Det gælder også Danmark.  
 
Planerne om styrket finanspolitisk samarbejde i eurolandene vil sætte nye standarder for op-
fattelse af ”en ansvarlig finanspolitisk linje”. Uanset om man deltager i samarbejdet eller står 
uden for. I 2012 vil vi præsentere en ny 2020-plan, der bliver regeringens vej til at bringe 
Danmark styrket gennem krisen – via reformer og ansvarlig økonomisk politik. 
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Kapitel 1 Sammenfatning 

 

 

1. Sammenfatning
Nyt kapitel 

 
 

1.1 Indledning  
 
Udsigterne for den internationale økonomi er blevet mærkbart forværret igennem sidste halv-
del af 2011 som følge af den tilspidsede statsgældskrise i en række europæiske lande. Ud-
viklingen i både USA og Europa er gået i retning af en mere bred tillidskrise i såvel den finan-
sielle sektor som blandt forbrugere og virksomheder. Det kommer blandt andet til udtryk ved 
faldende aktiekurser, stigende rentespænd og strammere kreditmarkeder, som forstærker 
tendensen til svag vækst i den økonomiske aktivitet. I de fleste vestlige lande er der kun ud-
sigt til begrænset vækst i de kommende år.  
 
Danmark er ligeledes påvirket af den svage udvikling i verdensøkonomien, og både erhvervs- 
og forbrugertilliden har været faldende. For Danmark ventes væksten i BNP at blive 1 pct. i 
2012, hvor vækstbidraget fra eksporten bliver beskedent som følge af svag eksportmarkeds-
vækst. Skønnet for BNP-væksten er nedjusteret med 0,8 pct.-point siden vurderingen i Øko-
nomisk Redegørelse, august 2011. I 2013 ventes moderat vækst i BNP på 1,4 pct., jf. figur 
1.1 og 1.2.   
 

Figur 1.1 
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Figur 1.2 

BNP-vækst 
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Kilde: Ecowin, Danmarks Statistik, EU-kommisionens efterårsprognose, november 2011 og egne bereg-
ninger. 

 
Konjunkturudsigterne er i øjeblikket præget af ekstraordinær stor usikkerhed. Håndteringen af 
den europæiske gældskrise og markedets tiltro til kriseinitiativerne er helt afgørende for, 
hvordan udviklingen kommer til at forløbe. I nærværende konjunkturvurdering er det lagt til 
grund, at der sker en vis normalisering af konjunkturudviklingen i anden halvdel af 2012, og 
at den usikre stemning blandt investorer, husholdninger og virksomheder gradvist reduceres. 
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Forudsætningen herfor er, at gældskrisen inddæmmes gennem EU-initiativer og gennemfø-
relsen af de aftalte finanspolitiske opstramninger i en række EU-lande.  
 
Der er allerede taget en række internationale initiativer med henblik på at begrænse gælds-
krisen og genskabe tilliden til den økonomiske politik, jf. afsnit 1.2. Hensigten er at bryde den 
negative og til dels selvopfyldende spiral, hvor gældsproblemer forplanter sig til de finansielle 
markeder og blandt andet fører til stigende risikopræmier og strammere kreditgivning, der 
igen forringer vækstudsigterne og øger behovet for finanspolitiske stramninger i de mest 
gældsplagede lande. 
 
Hvis initiativerne ikke implementeres eller ikke virker efter hensigten, og situationen på de fi-
nansielle markeder forværres som følge af uløste statsgældsproblemer, er vækstudsigterne 
noget mere dystre. OECD har i deres seneste Economic Outlook opstillet et risikoscenarie for 
en sådan situation, hvor et fald i euroområdets BNP på i størrelsesordenen 2 pct. om året i 
både 2012 og 2013 ikke er urealistisk. Dansk økonomi vil også blive ramt af et betydeligt til-
bageslag i denne situation, om end ikke af samme størrelsesorden blandt andet som følge af 
en mindre konjunkturfølsom eksport og lavere risikopræmier, jf. afsnit 1.4.  
 
I Danmark understøttes væksten i 2012 af fremrykningen og igangsætningen af investeringer 
i kickstarten samt udbetalingen af efterlønsbidrag, som vil stimulere det private forbrug. Isole-
ret set skønnes kickstarten at løfte væksten med 0,4 pct.-point gennem øget investeringsak-
tivitet, mens vækstbidraget fra efterlønsudbetalingerne skønnes at være i størrelsesordenen 
¼ pct.-point. En væsentlig del af væksten næste år skyldes således de initiativer, der er be-
sluttet for at understøtte aktiviteten og beskæftigelsen i Danmark på både kortere og længere 
sigt. 
 
Under forudsætning af, at gældskrisen inddæmmes, forventes væksten i 2013 at blive mere 
selvbærende, idet de største vækstbidrag vil komme fra det private forbrug, erhvervsinveste-
ringer og eksport. Væksten i BNP i 2013 skønnes dog at blive forholdsvis begrænset på 1,4 
pct. Fremrykningen af offentlige investeringer til 2012 vil isoleret set reducere investerings-
omfanget i 2013, jf. figur 1.3. Herved bringes de offentlige investeringer i 2013 ned på et me-
re normalt niveau set i et længere tidsperspektiv, jf. figur 1.4. Hertil kommer stigende investe-
ringsaktivitet i forbindelse med Femern-forbindelsen, Metroen og andre større infrastruktur-
projekter, der registreres som private investeringer i nationalregnskabet og derfor ikke ind-
regnes som en del af finanspolitikken. Investeringerne i baner, Metroen og Femern-bælt for-
bindelsen ventes at stige fra ca. 4 mia. kr. i 2010 til godt 10½ mia. kr. i 2013, jf. Budgetover-
sigt 3, december 2011. 
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Figur 1.3 
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Figur 1.4 

Offentlige investeringer i pct. af BNP 
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Anm.: I kickstarten indgår såvel offentlige investeringer som renovering af almene boliger i regi af Lands-
byggefonden samt energi- og infrastrukturinvesteringer foretaget af private aktører, jf. boks 1.4 i af-
snit 1.3.  

Kilde: Egne beregninger. 

 
Beskæftigelsen ventes at falde med knap 4.000 personer i 2012. De forværrede internationa-
le konjunkturudsigter trækker beskæftigelsen ned, mens lave renter og finanspolitikken om-
vendt understøtter beskæftigelsen. Beskæftigelsesvirkningen af kickstarten skønnes til 9.000 
personer i 2012. For 2013 ventes en stigning i beskæftigelsen på 4.000 personer, mens 
kickstarten dette år forventes at bidrage med 12.000 personer. Kickstarten holder dermed 
hånden under beskæftigelsen i både 2012 og 2013, jf. figur 1.5. Investeringerne i kickstarten 
kan sammen med en tilbagevendende tillid til de europæiske økonomier og på de finansielle 
markeder understøtte en gradvis, svag vækst i den private beskæftigelse fra starten af 2013. 
 
Bruttoledigheden ventes at toppe i andet halvår af 2012 på omkring 175.000 personer for 
derefter at aftage i 2013 med baggrund i den stigende beskæftigelse i løbet af året samt virk-
ningen af dagpengereformen. Ved udgangen af 2013 ventes bruttoledigheden omtrent at væ-
re tilbage på samme niveau som ved udgangen af 2011, jf. figur 1.6. 
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Figur 1.5 
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Figur 1.6 
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Kilde: ADAM og egne beregninger. 

 
I lyset af de svage konjunkturer og lempelsen af den økonomiske politik skønnes underskud-
det på de offentlige finanser at stige til godt 100 mia. kr. næste år svarende til 5½ pct. af BNP 
mod 4 pct. i 2011. Den ventede aktivitetsfremgang i 2013 og et mindre offentligt investerings-
omfang bidrager sammen med bortfaldet af efterlønsudbetalingen i 2012 og et mere normalt 
provenu fra blandt andet selskabsskat og pensionsafkastskat til, at det offentlige underskud 
forventes reduceret betydeligt til ca. 48 mia. kr. i 2013 svarende til 2,6 pct. af BNP. Dermed 
vil Danmark igen være under grænsen på 3 pct. i Stabilitets- og Vækstpagten.  
 
Det strukturelle offentlige underskud skønnes at blive nedbragt fra ca. 1½ pct. af BNP i 2010 
til balance i 2013, hvilket også er på linje med EU-henstillingen.  
 
Danmark har et relativt godt finanspolitisk udgangspunkt i forhold til andre EU-lande. Den of-
fentlige nettogæld er tæt på nul, og ØMU-gælden vil selv med en mindre stigning i prognose-
perioden til 44 pct. i 2013 stadig være et godt stykke under Stabilitets- og Vækstpagtens 
grænse på 60 pct. af BNP. Der er tillige meget betydelige overskud på betalingsbalancen og 
nettofordringer over for udlandet, og valutareserven er steget til over 25 pct. af BNP. 
 
Den økonomiske politik er lagt an på en reformdagsorden, der skal sikre holdbarhed og tro-
værdighed af de offentlige finanser. Tilliden til dansk finanspolitik betyder, at danske statsob-
ligationer i øjeblikket betragtes som et sikkert aktiv. Ratingbureauerne har også stabile for-
ventninger til Danmarks kreditværdighed, som er på det højeste (AAA) niveau.   
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Tabel 1.1 

Udvalgte nøgletal  

2010 2011 2012 2013 

Realvækst, pct.  

Privat forbrug 1,9 -0,8 0,8 2,0 

Offentligt forbrug 0,3 -0,1 0,6 0,3 

Offentlige investeringer 8,5 6,6 13,9 -23,6 

Boliginvesteringer -7,4 9,9 1,0 3,0 

Erhvervsinvesteringer -4,6 -5,1 2,6 6,6 

Lagerinvesteringer (pct. af BNP) 1,0 0,5 0,0 0,0 

Eksport af varer og tjenester 3,2 7,1 1,9 3,2 

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

Bruttonationalprodukt (BNP) 1,3 1,0 1,0 1,4 

  

Niveau, pct. af BNP  

Offentlig saldo -2,7 -4,0 -5,5 -2,6 

Betalingsbalancen 5,5 5,9 5,3 5,1 

  

Niveau, 1000 personer  

Bruttoledighed 164 163 172 163 

Nettoledighed 114 109 122 126 

Beskæftigelse 2.751 2.737 2.734 2.738 

Arbejdsstyrke 2.865 2.847 2.855 2.864 

  

Stigning, pct.  

Huspriser (enfamiliehuse) 2,7 -2,3 -2,3 1,9 

Forbrugerprisindeks 2,3 2,8 1,9 1,6 

Timefortjeneste i privat sektor (strukturstatistik) 2,7 2,3 2,1 2,3 

                             

 
Det er helt afgørende at fastholde tilliden til finanspolitikken. Den aktuelle gældskrise illustre-
rer tydeligt, at markedet hurtigt kan forlange højere risikopræmier, også i lande som umiddel-
bart anses for at have sunde offentlige finanser. I forhold til Tyskland oplever en række lande 
således et stigende rentespænd på statsobligationer. Renterne på danske statsobligationer 
er derimod faldet mere end renterne i Tyskland og ligger aktuelt marginalt under de tyske 
renter, jf. figur 1.7 og figur 1.8.  
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Figur 1.7 
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Figur 1.8 

Rentespænd til Tyskland på 10-årige stats-
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Kilde:  Ecowin. 

 
 

1.2 Håndtering af gældskrise 
 
Den europæiske gældskrise har især ramt lande med usunde offentlige finanser og utilstræk-
kelige konsoliderings- og reformplaner. Finanskrisen i 2008/09 og den efterfølgende økono-
miske krise førte til lav aktivitet og en forværring af de offentlige finanser i de fleste lande. For 
en række eurolande, der i forvejen havde betydelige underskud og høj gæld, har udviklingen 
ført til faldende finanspolitisk troværdighed og dermed stigende renter på statsgælden, som 
har forstærket de pågældende landes problemer. Stort set alle EU-lande har for store under-
skud i henhold til EU-traktaten og har fået henstillinger om at nedbringe underskuddet. Man-
ge EU-lande står samtidig med en meget stor gæld, som ligeledes overstiger EU-traktatens 
krav. Også USA har problemer med store underskud og høj gæld og skal finde besparelser 
på budgettet, jf. figur 1.9 og 1.10. 
 
Siden 2010 er renterne på statsobligationer steget markant i de mest gældsplagede lande, 
hvilket afspejler stigende risikopræmier på statsobligationer, som skal kompensere for den 
øgede risiko for tab. Ud over at øge renteudgifterne og dermed forstærke risikoen for, at lan-
dene ikke kan finansiere gælden, har det også forringet bankernes solvens. Det skyldes fal-
det i markedsværdien af statsobligationerne, som bankerne blandt andet holder som led i de-
res likviditetsberedskab. Bankerne har derfor behov for at styrke deres solvens, hvilket øger 
risikoen for, at bankerne mindsker deres udlån. Udlånsundersøgelser peger på, at banker i 
euroområdet og også i Danmark allerede har strammet kreditgivningen. Den strammere kre-
ditgivning kan bidrage til yderligere reduktion af den økonomiske aktivitet og dermed til at for-
længe den økonomiske krise.  
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Figur 1.9 

Offentlig saldo, EU-landene og USA 
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Figur 1.10 

Offentlig bruttogæld, EU-landene og USA 
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Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose, november 2011. 

 
På den baggrund, og for at afhjælpe bankernes finansieringssituation, har ECB i stigende 
grad stillet ekstraordinære likviditetsinstrumenter til rådighed for bankerne og har sammen 
med centralbankerne i USA, UK, Schweiz, Japan og Canada iværksat et system af forstær-
kede gensidige aftaler, der giver bankerne adgang til likviditet i enhver af disse landes valu-
taer, herunder særligt dollar. Den 8. december forlængede ECB løbetiderne på de langfriste-
de markedsoperationer til tre år og udvidede de aktiver, der accepteres som sikkerhed. ECB 
nedsatte desuden styringsrenten fra 1,25 pct. til 1 pct. Danmarks Nationalbank nedsatte 
samme dag udlånsrenten med 0,4 pct.-point til 0,8 pct., og indførte samtidig mulighed for at 
optage lån med 3 års løbetid med henblik på midlertidigt at øge penge- og realkreditinstitut-
ternes adgang til længere finansiering. Nationalbanken har nedsat udlånsrenten med yderli-
gere 0,1 pct.-point til 0,7 pct. den 15. december. 
 
Der er gennemført en række initiativer for at inddæmme krisen, og der arbejdes i øjeblikket 
på at udbygge disse, så gældskrisen ikke eskalerer og sætter den europæiske økonomi og 
banksektor under yderligere pres. Håndteringen af gældskrisen består dels af initiativer, der 
skal styrke tilliden til finanspolitikken på kort og længere sigt, dels af initiativer rettet mod fi-
nansiel stabilitet. De europæiske kriseinitiativer er nærmere beskrevet i boks 1.1. 
 
På Det Europæiske Råd den 9. december 2011 nåede eurolandene til enighed om en række 
tiltag til styrkelse af den Økonomiske og Monetære Union. Den nye aftale (”fiscal compact”) 
er et instrument, der har til formål at styrke den finanspolitiske disciplin og sikre troværdighe-
den af Stabilitets- og Vækstpagten ved at forpligte eurolandene til de nødvendige tilpasnin-
ger, når Pagtens bestemmelser overtrædes. De styrkede regler for euro-zonen kan sætte en 
ny standard for, hvilke nationale finanspolitiske rammer, der anses for nødvendige for at sikre 
en troværdig og sund økonomisk politik. Dele af aftalen vil også være åben for deltagelse af 
lande, der ikke har euroen som valuta. Gennemførelsen af aftalen vil styrke troværdigheden 
af den økonomiske politik i de deltagende lande og kan dermed nedbringe risikopræmierne 
på en række europæiske statsobligationer. 
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Boks 1.1 

Europæiske tiltag til håndtering af gældskrisen 

I lyset af eskaleringen af gældskrisen siden sommeren 2011 har EU-landene løbende styrket deres forplig-

tigelser til at gennemføre finanspolitiske konsolideringer og økonomiske reformer, herunder særligt stram-

ninger og reformer i de mest udsatte lande. På grund af den fortsatte usikkerhed om gældskrisen blev der 

på EU27- og eurotopmøderne den 23. og 26. oktober vedtaget en række væsentlige tiltag for at løse 

gældskrisen, herunder en plan for bankrekapitaliseringer, en styrkelse af eurolandenes sikkerhedsnet, 

EFSF, nedskrivning af den græske gæld samt en yderligere styrkelse af det økonomiske samarbejde:  

 EU27-tiltagene omfattede på baggrund af en opgørelse af bankernes beholdninger af statsobligationer til 

markedsværdi og et kernekapitalskrav på 9 pct. beslutninger om rekapitaliseringer på op til 115 mia. eu-

ro via de private markeder eller om nødvendigt via statslige rekapitaliseringer (for eurolande evt. via 

EFSF).  

 Eurolandene annoncerede en styrkelse af deres lånemekanisme, EFSF, hvor der gives mulighed for at 

bruge EFSF-ressourcer enten som delvis forsikring til investorer, der køber statsobligationer fra udsatte 

lande, eller som indskud i særlige investeringsfonde, som sammen med andre investorer skal foretage 

opkøb af statsobligationer. EFSF-ressourcerne skal således kunne tage det første tab for private investo-

rer på obligationer fra udsatte lande, og de private investorer gives dermed øgede incitamenter til at in-

vestere heri.  

 For så vidt angår Grækenland blev eurolandene enige om en ny model for obligationsombytning, hvor de 

private kreditorers beholdning af græske statsobligationer ombyttes til nye obligationer med lavere rente 

og længere løbetid. På baggrund af forhandlinger med bankerne blev der på eurotopmødet konkluderet, 

at der på frivillig basis sikres en ordning, hvor den nominelle værdi af udestående græsk obligationsgæld 

halveres, hvilket vil indebære, at den græske ØMU-gæld vil nå 120 pct. af BNP i 2020. På den baggrund 

justeres størrelsen på det samlede nye låneprogram til Grækenland for perioden frem til 2014, som nu 

skønnes at ville udgøre 130 mia. euro frem for de hidtidige 109 mia. euro. Heraf reserveres 30 mia. euro 

som incitamenter til den omtalte obligationsombytning, og samtidig forpligter Grækenland sig desuden til 

at bruge 15 mia. euro fra sit privatiseringsprogram til at betale af på sin gæld til EFSF for at styrke 

EFSF’s udlånskapacitet. Senest har eurogruppen godkendt næste græske låneudbetaling på i alt 8 mia. 

euro.  

 I forhold til det økonomiske samarbejde i EU har landene vedtaget den endelige reformaftale (”six-

packen”) om et styrket samarbejde, herunder bl.a. stærkere regler og sanktioner i Stabilitets- og Vækst-

pagten samt et nyt samarbejde om makroøkonomiske ubalancer, som skal implementeres fra 2012. Eu-

rolandene er desuden blevet enige om en yderligere styrkelse af eurosamarbejdet i form af forpligtigelser 

til at indføre budgetbalanceregler, at basere finanslove på uafhængige prognoser, at konsultere hinan-

den før vedtagelse af større økonomiske tiltag samt generelt at efterleve anbefalinger fra EU. Derudover 

blev man enige om, dels at give Kommissionen og eurogruppen mulighed for (inden vedtagelsen) at un-

dersøge og udtale sig om den nationale finanslov for de eurolande, som er i proceduren for uforholds-

mæssigt store underskud, dels at give mulighed for øget overvågning af lande med et låneprogram, hvis 

programimplementeringen skrider. Derudover var der enighed om at afholde regelmæssige eurotopmø-

der. 

Kommissionen har den 23. november fremlagt to forordningsforslag, der skal udmønte de seneste topmø-

debeslutninger om styrket koordination af finanspolitik mv.  
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Boks 1.1 (fortsat) 

 
På Det Europæiske Råd (DER) den 9. december nåede eurolandene til enighed om en række tiltag, der 

skal styrke den Økonomiske og Monetære Union gennem stærkere finanspolitiske regler og koordination af 

den økonomiske politik. Nogle af disse tiltag vil skulle gennemføres gennem en ny international aftale, som 

også vil være åben for deltagelse af lande, der ikke har euroen som valuta. De centrale elementer på DER-

mødet den 9. december var styrkede finanspolitiske regler (”fiscal compact”) bestående af:  

 

 krav om, at deltagende lande indskriver en regel om balance på de offentlige budgetter i national lovgiv-

ning på forfatningsniveau eller tilsvarende samt en automatisk korrektionsmekanisme, som træder i kraft 

ved evt. afvigelser fra reglen. Reglen anses for overholdt hvis, som udgangspunkt, det strukturelle un-

derskud ikke overstiger ½ pct. af BNP, 

 for eurolandene større automatik vedrørende beslutninger - særligt om sanktioner - i Stabilitets- og 

Vækstpagtens procedure for uforholdsmæssigt store underskud (3 pct. reglen), 

 at lande i underskudsproceduren skal fremlægge detaljerede planer for strukturreformer og budgetpla-

ner, der skal sikre en holdbar nedbringelse af underskuddet, 

 en hurtig behandling af Kommissionens forslag af 23. november om styrket budgetopfølgning og styrket 

overvågning for eurolande, samt 

 en forhåndsindberetning af landenes planer om offentlig gældsudstedelse, mv. 

Der var på mødet desuden enighed om en mere effektiv eurolånemekanisme, ESM, som fremrykkes til juli 

2012, og der sikres en effektiv udlånskapacitet på 500 mia. euro for EFSF og ESM tilsammen. Muligheden 

for at foretage gældsomstrukturering, der indebærer nedskrivning af de private investorers tilgodehavender 

som led i lån fra ESM begrænses til, hvad der følger af gældende IMF-praksis. ESM lån skal kunne beslut-

tes med 85 pct. af eurolandenes vægtede stemmer i stedet for enstemmighed som hidtil. Endelig var der 

enighed om, at eurolandene og andre EU-lande sigter efter at levere yderligere 200 mia. euro til IMF’s res-

sourcer i form af bilaterale lån, mens der også opfordres til parallelle bidrag til IMF fra resten af verden. 

 

 
 

1.3 De offentlige finanser og udfordringer for 
finanspolitikken i Danmark 

 
Det helt centrale krav til finanspolitikken er at fastholde en troværdig og ansvarlig linje, som 
understøtter fortsat tillid til dansk økonomi. Med den betydelige usikkerhed, der præger såvel 
finansmarkeder som den økonomiske udvikling, er tillid til finanspolitikken afgørende for at 
undgå rentestigninger. Dansk økonomi er yderst rentefølsom, og fortsat lave renter under-
støtter boligmarked, privatforbrug og investeringer og derigennem beskæftigelsen og det fi-
nansielle system. Finanspolitikken er planlagt, så den holder hånden under aktivitet og be-
skæftigelse i 2012 – samtidig med, at det strukturelle underskud nedbringes fra 2010 til 2013 
i overensstemmelse med EU-henstillingen. 
 
Med gennemførelsen af kickstarten og tilbagebetaling af efterlønsbidrag samt finansloven for 
2012 tilgodeses hensynet til den økonomiske aktivitet samtidig med, at finanspolitikkens tro-
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værdighed fastholdes og udbygges. Det sker dels ved kickstartens karakter af fremrykning af 
offentlige investeringer og dels ved gennemførelsen af tilbagetrækningsreformen. Dermed er 
Danmark et af de få lande, hvor finanspolitikken bidrager til at understøtte aktivitetsvæksten i 
2012. For euroområdet under ét planlægges finanspolitiske stramninger, der forbedrer den 
strukturelle saldo med op mod 1½ pct. af BNP i 2012, mens fx Sverige og Tyskland planlæg-
ger nogenlunde neutral finanspolitik, idet de to landes strukturelle saldo ifølge OECDs skøn 
styrkes med godt ¼ pct. af BNP i 2012, jf. figur 1.11. 
 
For eurolandene under ét har finanspolitisk konsolidering bidraget til en reduktion i det gen-
nemsnitlige underskud siden 2009, men det har ikke været tilstrækkeligt til at forhindre en 
stigning i det allerede høje gældsniveau. For Danmarks vedkommende nedbringes det fakti-
ske underskud først fra 2012 til 2013. ØMU-gældskvoten er omtrent stabil på et niveau, der 
er omtrent halvt så højt som for Tyskland og euroområdet under ét, jf. figur 1.12.  
 

Figur 1.11 

Strukturel saldo i Danmark, Tyskland, Sverige 

og euroområdet, 2010-13 
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Figur 1.12 

Forventet udvikling i ØMU-gælden i Danmark, 

Tyskland, Sverige og euroområdet 
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Anm.: Finansministeriets skøn for strukturel saldo 
for Danmark og OECD’s skøn for ”Under-
lying fiscal balance” for de øvrige lande. 

Kilde: OECD Economic Outlook, 90, nov. 2011. 

Anm.: Finansministeriets skøn for Danmark og 
EU-Kommissionens skøn for gæld i de øv-
rige lande. 

Kilde: EU-Kommissionen og egne skøn for 
Danmark. 

 
For 2012 ventes et faktisk underskud på 5½ pct. af BNP eller godt 100 mia. kr. Det store un-
derskud skal bl.a. ses i lyset af de svage konjunkturer og et lavt provenu fra pensionsafkast-
skatten (der kan svinge meget fra år til år). Dertil kommer, at udbetalingen af efterlønsbidrag 
forudsættes at medføre en engangssvækkelse af finanserne på ca. 1 pct. af BNP i 2012. 
 
I 2013 ventes underskuddet reduceret til knap 50 mia. kr. og dermed 2,6 pct. af BNP. Det op-
fylder således EU-henstillingens krav om, at det faktiske underskud skal være lavere end 3 
pct. af BNP. Halveringen af underskuddet fra 2012 til 2013 skal ses i sammenhæng med 
bortfald af efterlønsudbetalingen, en skønnet forbedring af konjunkturerne samt et mere nor-
malt provenu fra pensionsafkastskatten. Dertil kommer, at den planlagte finanspolitik bidrager 
til, at den strukturelle saldo forbedres med ca. 1 pct. af BNP fra 2012 til 2013, jf. figur 1.13. 
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Udviklingen på den offentlige saldo indebærer, at den offentlige nettogæld skønnes at stige 
fra aktuelt knap 3 pct. af BNP til 10½ pct. af BNP ved udgangen af 2013, hvilket fortsat er 
moderat i et historisk perspektiv. Det er den offentlige nettogæld, der er afgørende for den of-
fentlige sektors solvens og finanspolitikkens holdbarhed. Idet der blandt andet trækkes på 
statens store indestående i Nationalbanken, skønnes ØMU-gælden at være nogenlunde sta-
bil på ca. 45 pct. af BNP i 2011-13, hvilket er noget under EU-grænsen på 60 pct. af BNP, jf. 
figur 1.14. 
 

Figur 1.13 

Faktisk og strukturel saldo 
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Figur 1.14 

ØMU-gæld og nettogæld 
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Anm.:  Der er redegjort nærmere for skønnet for 
efterlønsudbetalingerne i 2012 i boks 3.1. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Det beregnede strukturelle underskud reduceres fra 1½ pct. af BNP i 2010 til ca. 0,8 pct. af 
BNP i 2011. Den strukturelle saldo skønnes med den planlagte finanspolitik mv. forbedret til 
omtrent balance i 2013. Målt over perioden fra 2010 til 2013 er der således en forbedring af 
den strukturelle offentlige saldo på 1,5 pct. af BNP, hvilket er på linje med henstillingen fra 
EU, jf. boks 1.2.   
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Boks 1.2 

Overholdelse af EU-henstillingens krav til forbedring af struktursaldoen frem mod 2013  

I henhold til EU-henstillingen skal Danmark forbedre den strukturelle saldo med 1½ pct. af BNP i 2011-2013 

og nedbringe det faktiske offentlige underskud til under 3 pct. af BNP i 2013. 

På baggrund af vurderingen af konjunkturudsigterne og de offentlige finanser, herunder finansloven for 

2012, vurderes finanspolitikken at indfri hovedkravene i EU-henstillingen. Det strukturelle underskud skøn-

nes at blive nedbragt fra ca. 1½ pct. af BNP i 2010 til balance i 2013.  

Navnlig som følge af lavere udgifter i Danmarks Statistiks novemberopgørelse af de offentlige finanser er 

skønnet for den strukturelle saldo løftet med 0,2 pct. af BNP i 2010 i forhold til augustvurderingen. Den 

strukturelle forbedring i 2010 slår til en vis grad igennem i de følgende år. Endvidere er de strukturelle netto-

renteudgifter lavere end tidligere ventet frem mod 2013, bl.a. som følge af de lave statsgældsrenter.  

Konsolideringen af de offentlige finanser i 2011-2013 afspejler forbedringer af struktursaldoen i 2011 og 

2013, mens der inkl. kickstarten og aftagende strukturelle Nordsøprovenuer mv. skønnes en mindre svæk-

kelse i 2012 på ca. 0,1 pct.-point. Det er det samme som ved fremlæggelsen af finansloven for 2012. 

Den strukturelle saldo forbedres med knap 1 pct. af BNP fra 2012 til 2013, herunder fordi de offentlige inve-

steringer i kickstarten primært vedrører 2012 og således bortfalder i 2013. 

Underskuddet på den faktiske saldo skønnes til ca. 2,6 pct. af BNP i 2013. Det er under de 3 pct. af BNP, 

som kræves i henhold til Stabilitets- og Vækstpagten.  

 

Figur a.  

Faktisk og strukturel saldo, 2010-2013 

 2010 2011 2012 2013 

Faktisk saldo -2,7 -4,0 -5,5 -2,6 

Strukturel saldo -1,5 -0,8 -0,9 0,0 

    

Kilde: Egne skøn og beregninger. 
 
 
Den lave gæld og den løbende gennemførelse af økonomiske reformer inden for rammerne 
af de mellemfristede finanspolitiske planer bidrager til en betydelig troværdighed om finans-
politikken i Danmark. Den høje troværdighed bidrager til, at Danmark under statsgældskrisen 
har været betragtet som ”en sikker havn” af finansielle investorer. Renten på 10-årige danske 
statsobligationer har de seneste uger været på niveau med eller under Tysklands, og kapital 
er strømmet til Danmark. Ratingbureauerne vurderer, at Danmark er i kategorien med den 
højeste kreditværdighed (AAA), og udsigten for den danske kreditvurdering er stabil. 
 
For at fastholde den internationale tillid til, at Danmark gennemfører de nødvendige skridt til 
at genoprette balance på de offentlige finanser, er der opstillet klare mellemfristede mål for fi-
nanspolitikken. Samtidig har Danmark i højere grad end de fleste andre lande besluttet de 
konkrete tiltag, der skal bidrage til at opnå strukturel balance.  
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Finanspolitikken planlægges efter at fastholde den strukturelle offentlige saldo tæt på balan-
ce frem mod 2020 i en periode, hvor demografien og faldende Nordsøindtægter mv. sætter 
de offentlige finanser under pres. For 2020 er det centrale mål, at der mindst skal være struk-
turel balance. En ny 2020-plan, forslag til en budgetlov og yderligere konkrete reformudspil til 
indfrielse af målene vil blive fremlagt i 2012, jf. boks 1.3. 
 

 

Boks 1.3 

Mellemfristede mål i den økonomiske politik 

I regeringsgrundlaget er der opstillet ni mål for dansk økonomi på længere sigt: 

 Den strukturelle saldo skal i 2020 mindst være i balance 

 Efterlevelse af Stabilitets- og Vækstpagten og EU-henstillingen om en strukturel forbedring af den offent-

lige saldo med 1½ pct. af BNP i 2011-2013 

 Holdbarhedsindikatoren skal altid være positiv 

 Den offentlige ØMU-gæld skal holde en bred sikkerhedsafstand til kravene i EU’s Stabilitets- og Vækst-

pagt 

 Produktiviteten skal øges, så Danmark kommer tættere på toppen i OECD 

 Danmark skal forbedre sin lønkonkurrenceevne over for udlandet 

 Investeringer i forskning og uddannelse 

 Arbejdsudbuddet skal øges strukturelt med 135.000 personer frem mod 2020 

 Uligheden skal begrænses 

 

De mellemfristede målsætninger skal indgå i den kommende 2020-plan, der præsenteres i løbet af 2012.  

 

Tilbagetræknings- og dagpengereformerne øger arbejdsudbuddet med 80.000 personer. Af regeringsgrund-

laget fremgår det, at nye reformer skal øge arbejdsudbuddet strukturelt med yderligere 55.000 personer frem 

mod 2020. Den forøgelse af skatter og afgifter med varigt ca. 5 mia. kr. og fjernelsen af kontanthjælpsloftet 

og starthjælp mv., der indgår i finanslovsaftalen 2012, bidrager under ét til en styrkelse af de offentlige finan-

ser, men skønnes samtidig at svække arbejdsudbuddet på sigt svarende til godt 4.000 personer. Dermed 

kræves en styrkelse af arbejdsudbuddet på ca. 59.000 personer via nye initiativer for at sikre det samlede 

mål i regeringsgrundlaget.  

 

Reformerne skal omfatte en trepartsaftale om øget arbejdsudbud, en fuldt finansieret skattereform, der sæn-

ker skatten på arbejde markant, og reformer af aktivering, kontanthjælp, fleksjob, førtidspension, internatio-

nal rekruttering, uddannelse, forebyggelse, integration mv. Af regeringsgrundlaget fremgår, at reformerne 

samlet skal styrke de offentlige finanser med ca. 14 mia. kr., heraf 4 mia. kr. fra trepartsaftalen, 3 mia. kr. fra 

skattereformen og 7 mia. kr. fra de øvrige reformer. Dertil kommer virkningen af, at kravet til nye reformer 

som nævnt efterfølgende er øget med godt 4.000 personer. 

 

Forsigtighedsprincippet om, at nye udgifter ikke afholdes, før der er sikret flertal for konkrete initiativer, der 

sikrer den nødvendige finansiering, understøtter den ansvarlige linje i finanspolitikken. Samtidig er det afgø-

rende, at de offentlige udgifter ikke vokser mere end det, som er planlagt og aftalt. Der fremlægges i 2012 

forslag til en budgetlov, der blandt andet skal styrke udgiftsstyringen via udgiftslofter.  

 

Kilde: ”Et Danmark, der står sammen”, regeringsgrundlag, oktober 2011. 
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Aktivitetsvirkningen af den planlagte finanspolitik for 2012 og 2013 
Med kickstarten, tilbagebetalingen af efterlønsbidrag og finansloven for 2012 er der gennem-
ført en midlertidig lempelse af finanspolitikken for 2012, som understøtter vækst og beskæfti-
gelse på kortere sigt. Samtidig er finanspolitikken tilrettelagt, så den strukturelle saldo forbed-
res fra 2010 til 2013 i overensstemmelse med EU-henstillingen. Kickstarten indeholder frem-
rykning og igangsættelse af offentlige og private investeringer for 10¾ mia. kr. i 2012 og 8 
mia. kr. i 2013. Kickstarten skønnes at øge BNP-væksten med 0,4 pct. i 2012 og 0,1 pct. i 
2013. Kickstarten forøger dermed niveauet for BNP i 2013 med 0,5 pct., jf. boks 1.4.  
 
 

Boks 1.4 

Virkninger af kickstart af dansk økonomi 

Med finansloven for 2012 gennemføres en kickstart af dansk økonomi i 2012 og 2013. Kickstarten under-

støtter væksten navnlig i 2012, hvor vækstudsigterne ekskl. kickstarten svarer til ca. 0,6 pct., jf. figur b. Be-

skæftigelsen skønnes isoleret set øget med 9.000 personer i 2012 og 12.000 personer i 2013 jf. Oplæg til fi-

nanslov – handling og ansvar, november 2011.  

 

Kickstarten indeholder følgende elementer: 

 Fremrykning og igangsættelse af investeringer for 18¾ mia. kr. i 2012 og 2013, jf. tabel a. 

 Praktikpladsindsatsen forstærkes 

 Kom-i-gang låneordningen styrkes med 150 mio. kr. i 2012 

 

Investeringerne finansieres ved reduktioner af investeringsrammerne i de kommende år og ved kommende 

aftaler om energi og trængselsring. I kickstarten indgår offentlige investeringer for 7½ mia. kr. De øvrige in-

vesteringer foretages i regi af Landsbyggefonden og private aktører afledt af kommende aftaler om etable-

ring af en trængelsring omkring København og om energiområdet. Disse øvrige investeringer indgår ikke i 

de offentlige finanser. Kickstarten skønnes isoleret set at svække den strukturelle offentlige saldo knap 0,4 

pct. af BNP i 2012, mens virkningen er neutral i 2013.  

 
 

Tabel a  

Fremrykning og igangsættelse af investeringer 

i 2012 og 2013 

Mia. kr. 2012 2013

Offentlige investeringer mv. 7,3 0,2

Renovering af almene boli-
ger 

2,1 1,6

Investeringer afledt af ener-
giaftale 

1,3 5,4

Investeringer afledt af aftale 
om betalingsring 

- 0,8

I alt  10,7 8,0

     

Figur a 

Effekt af kickstart på BNP-væksten 
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Anm.: I de offentlige investeringer indgår investeringer i jernbanerne for ½ mia. kr. i regi af Banedanmark.  
K ilde: Ansvar og Handling – oplæg til finanslov 2012 og egne beregninger. 
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I 2012 understøttes aktiviteten herudover af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag. Det vurde-
res isoleret at øge aktiviteten med ca. ¼ pct. Den samlede finanspolitik i 2012 (inkl. tilbagebe-
talingen af efterlønsbidrag) bidrager dermed til at øge aktiviteten med 0,4 pct., målt ved den 
ét-årige finanseffekt. Hertil kommer de investeringer i kickstarten, som registreres som priva-
te investeringer i nationalregnskabet, jf. figur 1.15. 
 

Figur 1.15 
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udbetaling samt øvrig finanspolitik (første-års 

virkninger) 

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

2011 2012 2013

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Kickstart - øvrige investeringer
Efterlønsudbetaling
Kickstart - off. investeringer.
Finanseffekt ekskl. kickstart og efterlønsudb.

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

Figur 1.16 

Virkning på aktivitetsniveauet af penge- og  
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Anm.: Ét-årige finanseffekter samt virkninger be-
regnet på ADAM-modellen. 

Kilde: Egne beregninger. 

Anm.: Finanseffektberegning mv. baseret på 
ADAM-version dec. 2009, jf. kapitel 5. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
 

Der er herudover fortsat positive virkninger på BNP fra de finanspolitiske lempelser, der er 
gennemført i 2009 og 2010 og af det rekordlave renteniveau. Samlet bidrager de finanspoliti-
ske lempelser, siden finanskrisen eskalerede i 2008, til at øge aktivitetsniveauet i 2012 med 
ca. 2¼ pct., jf. figur 1.16.  
 
Forudsætninger om finanspolitikken i 2013 er på nuværende tidspunkt baseret på bereg-
ningstekniske antagelser og tager blandt andet udgangspunkt i finanslovsaftalen for 2012 og 
2020-fremskrivningen. Den ét-årige finanseffekt skønnes samlet til -0,9 pct. af BNP. Det af-
spejler den forudsatte normalisering af de offentlige investeringer, de ekstraordinært høje ud-
gifter året før som følge af udbetalingen af efterlønsbidrag samt skattestigninger som led i fi-
nansieringstiltagene i Forårspakken 2.0, genopretningsaftalen og finanslovsaftalen for 2012. 
Den beregnede finanseffekt for 2013 medtager ikke den positive effekt af de forøgede inve-
steringer, der er et led i kickstarten, og som foretages i regi af Landsbyggefonden og private 
aktører. Disse investeringer øger isoleret aktivitetsvæksten med ca. 0,2 pct. af BNP i 2013.  
 
Konsolideringen afspejler hensynet til at sikre indfrielse af EU-henstillingen, jf. boks 1.2, og 
sikre fortsat lave renter. Renteudviklingen er som nævnt afgørende for aktivitetsniveauet i 
Danmark. Det lave renteniveau i forhold til 2008 ventes at have stigende virkning på BNP-
niveauet frem mod 2013, hvor bidraget til aktivitetsniveauet svarer til op mod 3 pct. af BNP, jf. 
figur 1.16.  
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Finanspolitikken skønnes samlet set at understøtte beskæftigelsen med 9.000 personer i 
2012 og være omtrent neutral for beskæftigelsen i 2013, når finanspolitikken for 2012 og 
2013 ses under ét (målt ved de flerårige finanseffekter). Derudover skønnes investeringer i 
almene boliger og på energiområdet mv. i kickstarten at understøtte beskæftigelsen i både 
2012 og 2013.  
 
 

1.4 Risikoscenarie i tilfælde af udvidet europæisk 
gældskrise 

 
Konjunkturvurderingen er baseret på, at EU’s og de enkelte landes håndtering af gældskrisen 
gradvist vil reducere den usikre stemning blandt investorer, husholdninger og virksomheder. 
Der sker dermed en vis normalisering af konjunkturudviklingen i løbet af anden halvdel af 
2012. 
 
Men der er en risiko for, at det kan gå anderledes, og gældskrisens betydning for dansk øko-
nomi kan blive mere alvorlig og langstrakt, hvis det ikke lykkes at få inddæmmet uroen. I det-
te afsnit præsenteres et regneeksempel, der beskriver de mulige konsekvenser for dansk 
økonomi af en udvidet europæisk gældskrise med udgangspunkt i et risikoscenarie for den 
internationale økonomi, som OECD har beskrevet i Economic Outlook, No. 90.  
 
Hovedscenariet i OECD’s Economic Outlook svarer omtrent til de udlandsforudsætninger, der 
ligger til grund for denne prognose. I OECD’s risikoscenarie spreder krisen sig, og situationen 
på de finansielle markeder forværres omtrent som under finanskrisen i 2008/09 samtidig 
med, at de mest gældsplagede lande må stramme finanspolitikken yderligere. Det antages, 
at uroen vil medføre betydelige og varige rentestigninger på statsgælden i de mest gældspla-
gede eurolande, strammere kreditgivning og stigende risikopræmier, således at virksomheder 
skal betale en højere rente for at finansiere deres investeringer. Samtidig indtræffer et mar-
kant fald på de globale aktiemarkeder, hvilket medfører en betydelig reduktion af de private 
formuer. Krisen antages dog ikke at medføre, at lande træder ud af euro-samarbejdet. 
 
Samlet viser OECD som illustration, at en sådan eskalering af gældskrisen vil kunne indebæ-
re fald i BNP i euroområdet på henholdsvis 1,9 pct.-point i 2012 og 2,3 pct.-point i 2013. For 
USA er væksten i OECD’s eksempel henholdsvis -0,1 pct.-point og -0,3 pct., jf. tabel 1.2 
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Figur 1.2 

OECD’s vækstrater i BNP og verdenshandel i hoved- og risikoscenariet 

 Economic Outlook No. 90 Negativt scenarie 

 2012 2013 2012 2013 

Euroområdet 0,2 1,4 -1,9 -2,3 

USA 2,0 2,5 -0,1 -0,3 

OECD-landene 1,6 2,3 -0,4 -0,8 

Verdensøkonomien 3,4 4,3 2,1 2,2 

Verdenshandelen 4,8 7,1 0,6 1,8 

     

Anm.: Væksten i verdensøkonomien er sammenvejede BNP-vækstrater korrigeret for købekraft. 
Kilde: OECD Economic Outlook No. 90. 

 
En sådan international udvikling vil have et kraftigt gennemslag på dansk økonomi gennem to 
kanaler. For det første vil et sådant internationalt tilbageslag medføre et fald i efterspørgslen 
på vigtige eksportmarkeder. På baggrund af OECD’s tal for faldet i internationalt BNP vil 
dansk eksport kunne falde med i størrelsesordenen 1-2 pct. i både 2012 og 2013. 
 
For det andet vil en fortsat udvidet gældskrise forværre de finansielle forhold også i Danmark, 
hvilket vil svække forbrug og investeringer gennem strammere kreditgivning, nedadgående 
pres på boligpriserne og yderligere formuetab i forbindelse med fald i aktiekurser mv. Gen-
nemslaget fra de finansielle markeder til den indenlandske efterspørgsel kan skønsmæssigt 
groft sammenfattes i et samlet mål kaldet Financial Conditions Index, FCI. Svarende til 
OECD’s negative risikoscenarie antages, at hvis FCI indekset når samme dybde i 2012 som 
under finanskrisen 2008/9, kan det private forbrug falde med op mod ½ pct. i 2012 og stag-
nere i 2013. Erhvervsinvesteringerne falder i beregningen med 1½-2 pct. om året.  
 
Samlet vurderes den indenlandske efterspørgsel at aftage med 1 pct. frem mod 2013, mod 
en fremgang i efterspørgslen på ca. 2½ pct. for 2012 og 2013 under ét i hovedscenariet. Det 
er i denne forbindelse lagt til grund, at tilliden til dansk økonomi ikke svækkes, og at Danmark 
derfor ikke får stigende renter. Stigende renter vil svække efterspørgslen yderligere og samti-
dig forøge rentebetalingerne på den offentlige gæld, jf. boks 1.5. 
 
Et sådant mere negativt forløb i såvel eksporten som den indenlandske efterspørgsel vil 
indebære, at BNP-væksten i risikoscenariet reduceres til ca. -0,3 pct. i 2012 og -0,8 i 2013. 
Ledigheden vil tilsvarende kunne være 15.000 personer højere end i hovedforløbet i 2012 
og 45.000 højere i 2013. Dette tænkte negative scenarie vil indebære et underskud på de 
offentlige finanser i størrelsesordenen 6,6 pct. af BNP i 2012 og 4,7 pct. af BNP i 2013.  
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Boks 1.5 

Negativt scenarie med eskalerende finansiel uro ind i 2012 

Der er risiko for et betydeligt mere negativt vækstforløb end det forudsatte hovedscenarie, hvis det ikke lyk-

kes at inddæmme gældskrisen gennem de forskellige kriseinitiativer. I Danmark vil det vise sig gennem la-

vere eksport og lavere indenlandsk efterspørgsel. 

I dette risikoscenarie er faldet i dansk eksportmarkedsvækst approksimativt beregnet på baggrund af 

OECD’s skøn for faldet i den globale økonomi. Effekten på den indenlandske efterspørgsel i Danmark be-

regnes med udgangspunkt i virkningen af den svækkelse af de finansielle forhold (Financial Conditions In-

dex, FCI), som det negative OECD-scenarie for euro-området hviler på. Historisk er der en relativt tæt 

sammenhæng mellem de finansielle forhold og den realøkonomiske udvikling, idet outputgabet, der måler 

forskellen mellem faktisk produktion og mulig produktion, bevæger sig i samme retning som et sammenve-

jet indeks for finansielle data (FCI), jf. figur a. I det seneste halve år er der indtrådt en mærkbar forværring 

af det beregnede FCI med baggrund i den internationale udvikling. Forværringen dækker blandt andet over 

fald i bankudlån, faldende aktiekurser og huspriser, jf. figur b. Den forværring, der allerede har fundet sted, 

er afspejlet i konjunkturvurderingens hovedforløb, hvor vækstskønnet er reduceret markant siden vurderin-

gen i Økonomisk Redegørelse, august 2011. Den yderligere forværring i risikoscenariet svarer til, at FCI 

falder til ca. samme lave niveau som i 2008. 

Figur a 
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Figur b 

Udvikling i indeks for finansielle forhold (FCI) i 

hoved- og risikoscenarie 
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Anm.: Financial Condition Index (FCI) sammenvejer finansielle data til et samlet mål, som illustrerer, om 
den finansielle sektor har en ekspansiv eller kontraktiv indvirkning på den økonomiske aktivitet, jf. 
boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, december 2010. Sidste observation i begge figurer er for 3. kvar-
tal 2011. 

Kilde: Danmarks Statistik, Ecowin, Nationalbanken og egne beregninger.  

Kilde: Egne beregninger på ADAM-modellen mv. 

 
Der vil således være tale om et markant tilbageslag, men dog ikke på niveau med faldet i 
BNP under finanskrisen i 2008/09. Det skyldes dels, at verdenshandelen ikke forværres i 
samme omfang og dels, at udgangspunktet for dansk økonomi i dag er et andet. Finanskri-



Kapitel 1 Sammenfatning 

 

sen brød ud på toppen af en højkonjunktur, hvor kapacitetsudnyttelsen var høj. Det store 
fald i BNP i 2008 og 2009 på ca. 6 pct. afspejler blandt andet en hurtig nedbringelse af en 
uholdbar høj kapacitetsudnyttelse, herunder fald i forbrug og investeringer fra et højt ni-
veau. Produktionen er i dag lavere end det normale niveau, og som udgangspunkt er in-
dekset for de finansielle forhold også lavere end i 2008, da finanskrisen eskalerede. 

 

Tabel 1.3 

Nøgletal for hovedscenarie og et tænkt negativt scenarie 

 December 2011 Negativt scenarie 

 2012 2013 2012 2013 

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

Bruttoledige (1.000 personer) 172 163 187 208 

Offentlig saldo (pct. af BNP) -5,5 -2,6 -6,6 -4,7 

Offentlig saldo (mia. kr.) -101 -48 -119 -85 

       

Kilde: Egne beregninger på ADAM-modellen mv. 

 
Risikoscenariet indebærer, at det økonomiske tilbageslag er internationalt med negative 
vækstrater for hele OECD området, og at tilbageslaget er mindre i Danmark end i euroområ-
det. I denne situation er det primære sigte med den danske finanspolitik at sikre troværdighe-
den af fastkurspolitikken og fastholde lave renter. Lave renter vil være afgørende for at be-
grænse tilbageslaget i den indenlandske efterspørgsel. Kravene til og handlemulighederne i 
finanspolitikken vil i den situation blandt andet afhænge af de finanspolitiske reaktioner i an-
dre EU-lande. 
 
Konjunkturudsigterne er præget af ekstraordinær stor usikkerhed. Der er således også et vist 
potentiale for en større fremgang i løbet af 2012 end forudsat i hovedscenariet i denne kon-
junkturvurdering, hvis tilliden til finanspolitikken hurtigt genskabes ved, at landene sikrer en 
ansvarlig økonomisk politik, der blandt andet via reformer styrker vækstgrundlaget og de of-
fentlige finanser. Muligheden for en bedre udvikling understøttes i den situation af det aktuelt 
store opsparingsoverskud i den private sektor, som afspejler husholdningernes og virksom-
hedernes konsolidering siden starten på krisen. 
 
OECD har også skitseret muligheden for et sådant forløb i Economic Outlook 90. Det positive 
forløb forudsætter en vis normalisering af rentespændet på statsobligationer for en række 
sydeuropæiske lande og indebærer en reduktion af usikkerheden på de finansielle markeder. 
Det betyder, at BNP-væksten i euroområdet er 1,1 pct.-point højere i 2012 og 1,9 pct.-point 
højere i 2013 sammenlignet med hovedforløbet, og at BNP-væksten i resten af verden også 
øges, men i mindre omfang. Det positive forløb kan under tilsvarende forudsætninger betyde, 
at den danske BNP-vækst i 2012 bliver omtrent som skønnet i augustvurderingen. 
 
 

Økonomisk Redegørelse · December 2011 25 



Kapitel 1 Sammenfatning 

 

1.5 Hovedtræk af det danske konjunkturbillede 
 
Vækstudsigterne  
Efter en gennemgående pæn vækst fra foråret 2010 faldt BNP ifølge det første, foreløbige 
nationalregnskab realt med ¾ pct. i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal. Som følge af væksten i 
den forudgående periode har BNP i årets første tre kvartaler under ét dog ligget 1¼ pct. høje-
re end i samme periode sidste år. 
 
Faldet i BNP i 3. kvartal afspejler et fald i det private og offentlige forbrug, mens investerin-
gerne og eksporten voksede moderat. Samtidig steg importen relativt kraftigt, og den samle-
de efterspørgsel faldt kun med ¼ pct. 
 
Reduktionen af det private forbrug skal ses i lyset af svækket tillid hos forbrugerne til den 
fremtidige økonomiske udvikling blandt andet som følge af den europæiske gældskrise. Hertil 
kommer et fortsat trykket boligmarked, fald i formuerne og reduktion af husholdningernes rea-
le disponible indkomster.  
 
De foreliggende indikatorer for udviklingen i dansk og international økonomi peger på, at den 
svage udvikling i efterspørgslen er fortsat ind i 4. kvartal og vil fortsætte ind i 2012. Det ven-
tes, at der derefter i løbet af 2012 vil sætte en ny, moderat vækst ind i dansk økonomi som 
følge af blandt andet højere realindkomster og tilbagebetalinger af efterlønsbidrag. En stor 
vækst i de offentlige investeringer mv. som følge af kickstarten samt den meget lave rente vil 
understøtte opgangen.  
 
Prognosen indebærer, at BNP stiger med 1 pct. i både 2011 og 2012 efter en vækst i 2010 
på 1¼ pct. I 2013 ventes væksten at blive mere selvbærende med forøget vækst i det private 
forbrug og erhvervsinvesteringerne, og BNP skønnes at stige med knap 1½ pct., jf. figur 1.17. 
 

Figur 1.17 
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Figur 1.18  

Kapacitetsudnyttelse i industrien og outputgab 

i hele økonomien 

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

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

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Kapacitetsudnyttelse Outputgab (h. akse)

Pct.Pct. afvigelse fra gnst.

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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I prognosen er det lagt til grund, at der sker en vis normalisering af konjunkturudviklingen i 
anden halvdel af 2012, og at den usikre stemning blandt investorer, husholdninger og virk-
somheder gradvist reduceres. Forudsætningen herfor er, at den europæiske gældskrise ind-
dæmmes gennem EU-initiativer og finanspolitiske opstramninger i relevante EU-lande.  
 

Tabel 1.4 

Udvalgte nøgletal sammenholdt med augustredegørelsen 

 2011 2012 2013 

 August December August December December 

Realvækst, pct.    

BNP 1,3 1,0 1,8 1,0 1,4 

Privat forbrug 0,3 -0,8 2,4 0,8 2,0 

Offentligt forbrug 0,1 -0,1 0,4 0,6 0,3 

Eksportmarkedsvækst 6,3 6,3 5,8 3,3 4,9 

Pct. af BNP   

Offentlig saldo -3,8 -4,0 -4,6 -5,5 -2,6 

Betalingsbalance 4,7 5,9 4,1 5,3 5,1 

1.000 personer   

Ændring i samlet beskæftigelse -2 -14 7 -4 4 

Nettoledighed, niveau 108 109 107 122 126 

Bruttoledighed, niveau 162 163 161 172 163 

Stigning, pct.   

Kontantpris på enfamiliehuse -1,0 -2,3 0,3 -2,3 1,9 

Forbrugerprisindeks 2,8 2,8 1,8 1,9 1,6 

Timefortjeneste, privat sektor 2,5 2,3 2,8 2,1 2,3 

Eksterne forhold   

Rente, 1-årigt flekslån, pct. 1,7 1,4 2,6 1,4 2,4 

Do., 10-årig statsobligation 3,2 2,8 3,6 2,7 3,0 

Oliepris, USD pr. td. 112,9 111,3 113,2 108,8 111,3 

Dollarkurs, kr. pr. USD 5,3 5,3 5,2 5,5 5,5 

Oliepris, kr. pr. td. 594,2 595,3 589,4 602,3 616,2 

   

Anm.: I tabel 1.7 er vist en mere detaljeret sammenligning med decemberredegørelsen. 

 
I forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2011, er vækstskønnene for 2011 og 2012 juste-
ret ned med henholdsvis 0,3 og 0,8 pct.-point, jf. tabel 1.4. I begge år er der foretaget nedju-
steringer af væksten i det private forbrug og erhvervsinvesteringerne. Desuden er væksten i 
eksporten justeret ned i 2012 i lyset af de svage internationale vækstudsigter, mens eksport-
væksten i den forløbne del af 2011 faktisk har været så høj, at 2011-skønnet er opjusteret 
noget. Det er første gang, 2013 indgår i prognoseperioden. 
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Nedjusteringerne af vækstskønnene for 2011-2012 skal også ses i lyset af, at BNP-væksten i 
2010 ifølge det nu foreliggende nationalregnskab har været 0,4 pct.-point lavere end i den 
version af nationalregnskabet, der forelå ved udarbejdelsen af augustredegørelsen. Nedrevi-
sionen vedrører både det private og offentlige forbrug, de faste erhvervsinvesteringer og eks-
porten. 
 
 

Det vurderes, at outputgabet (forskellen mellem faktisk og potentielt BNP) blev lukket i midten 
af 2008, og at det nåede bunden i midten af 2009, jf. figur 1.18. Det ventes, at outputgabet 
bliver indsnævret i prognoseperioden, men produktionsniveauet vil fortsat være lavere end i 
en normal konjunktursituation. Der er dog usikkerhed om, hvor megen ledig kapacitet der er i 
økonomien, idet produktionspotentialet er svækket under krisen. 

 
Indenlandsk efterspørgsel 
Husholdningernes samlede reale disponible indkomst ventes at falde med 1 pct. i 2011 efter 
en ret stor fremgang i 2010 på 2¼ pct., jf. figur 1.19. Skønnet over udviklingen i 2011 er ju-
steret væsentligt ned i forhold til augustredegørelsen som følge af blandt andet lavere be-
skæftigelse. 
 

Figur 1.19 
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Figur 1.20 

Det private forbrug (realvækst) 
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Anm.: I 2012 er stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst inkl. tilbagebetaling af efterløns-
bidrag 2,8 pct., jf. afsnit 3.1. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
I både 2012 og 2013 ventes en ny forøgelse af husholdningernes reale disponible indkomster 
på omkring 1 pct. som følge af den ventede vending af udviklingen på arbejdsmarkedet og 
stigende realløn. Medregnes den forudsatte tilbagebetaling af efterlønsbidrag, skønnes stig-
ningen i 2012 at blive 2¾ pct. I alle tre år sker der en moderat stramning af beskatningen i 
kraft af Genopretningsaftalen fra maj 2010 og finanslovsaftalen for 2012.  
 
Det private forbrug skønnes på baggrund af blandt andet udviklingen i de tre første kvartaler 
at falde med ¾ pct. i 2011, jf. figur 1.20. Det er en nedjustering på lidt over 1 pct.-point i for-
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hold til augustredegørelsen. Det skal ses i lyset af nedjusteringen af indkomstudviklingen og 
et markant fald i forbrugertilliden i den senere tid, hvilket antagelig i høj grad afspejler den in-
ternationale gældskrise. Det trykkede boligmarked og faldende formuer bidrager til det svæk-
kede forbrug. 
 
Udviklingen i det private forbrug skønnes at vende i løbet af 2012 som følge af den forbedre-
de indkomstudvikling, herunder tilbagebetalingen af efterlønsbidrag fra midten af året og ny, 
moderat vækst i formuerne. På grund af det lave niveau for forbruget ved udgangen af i år 
påregnes forbrugsvæksten dog kun at blive ¾ pct. i 2011. 
 
Fremgangen i forbruget ventes at fortsætte i 2013, hvor væksten skønnes at blive 2 pct. som 
udtryk for et mindre fald i opsparingskvoten, som for tiden ligger historisk højt. 
 
Husholdningernes nettoformue skønnes at falde realt med omkring 8 pct. gennem 2011 som 
følge af lavere ejerboligpriser og aktiekurser. I både 2012 og 2013 ventes en ny vækst i net-
toformuerne på omkring 3 pct.  
 
Selv om danskerne internationalt set har en relativt høj bruttogæld, er familierne velkonsoli-
derede som gennemsnit, idet de også ejer betydelige aktiver i form af blandt andet boliger, 
aktier og pensionsformuer. Det reale niveau for den gennemsnitlige ”direkte ejede” nettofor-
mue per familie ventes at udgøre knap 900.000 kr. i slutningen af 2011. Inklusive pensions-
opsparing er gennemsnitsformuen op imod 1,3 mio. kr. Som følge af sammensætningen af 
aktiver og passiver er husholdningernes formuestilling imidlertid ret følsom over for ændringer 
i ejendomspriser, aktiekurser og renter. Tallene dækker over en betydelig spredning i, hvor 
store formuer de enkelte familier har. 
 
Boligmarkedet er trykket, og den nominelle pris på enfamiliehuse skønnes at falde med 2¼ 
pct. i 2011, jf. figur 1.21. Det nye skøn for 2011 er en nedjustering på 1¼ pct.-point i forhold til 
augustredegørelsen. Fra midten af 2012 og videre ind i 2013 ventes det, at en svag stigning i 
ejerboligpriserne vil sætte ind som følge af fremgangen i indkomsterne og den meget lave 
rente. På grund af det lave niveau i begyndelsen af året skønnes der dog for 2012 samme 
fald i ejerboligpriserne som i år. I 2013 ventes ejerboligpriserne at vokse med knap 2 pct. 
 
De reale boligpriser ventes således at falde i 2011 og 2012 og derefter at stabilisere sig i 
2013. Siden vendepunktet på boligmarkedet i begyndelsen af 2007 er de reale huspriser på 
landsplan faldet knap 25 pct., og det vurderes, at huspriserne ved udgangen af prognosepe-
rioden kommer tilbage på et niveau, hvor priserne hverken kan siges at være betydeligt over- 
eller undervurderede. 
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Figur 1.21 
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Figur 1.22 

Boliginvesteringer (realvækst) 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
Boliginvesteringerne er vokset lidt mere end ventet, og for 2011 skønnes en real stigning på 
10 pct., blandt andet som følge af en forøgelse af det almene boligbyggeri og BoligJobpla-
nen, jf. figur 1.22. I 2012 og 2013 ventes en fortsat, men dog betydeligt mere afdæmpet 
vækst i boliginvesteringerne på henholdsvis 1 og 3 pct. 
 
Boliginvesteringerne nåede i 2006 op på et historisk højt niveau på 6½ pct. af BNP. Det efter-
følgende, kraftige fald frem til og med 2010 førte til, at niveauet for boliginvesteringerne i for-
hold til BNP i 2010 blev reduceret til 4¼ pct. af BNP svarede til niveauet i midten af 
1990’erne, jf. figur 1.23. Hovedreparationer og forbedringer af boliger har i 2010 ligget højere 
end dengang, mens nybyggeriet af boliger, som er særlig følsomt over for konjunkturbevæ-
gelser og udviklingen i boligpriserne, har ligget på et lavt niveau historisk set. Frem til 2013 
ventes ikke større ændringer i boliginvesteringerne i forhold til BNP. 
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Figur 1.23 
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Figur 1.24 

Faste erhvervsinvesteringer (realvækst) 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Udviklingen i de faste erhvervsinvesteringer har ifølge det foreløbige nationalregnskab været 
svagere end ventet. I hele 2011 skønnes de faste erhvervsinvesteringer at falde med 5 pct., 
jf. figur 1.24. Det er en nedjustering på godt 5 pct.-point i forhold til augustredegørelsen. Ned-
justeringen vedrører navnlig erhvervenes byggeri. Eksport af en boreplatform i 1. kvartal 
trækker investeringsniveauet ned i 2011, da dansk kapitalapparat derved reduceres. 
 
Fremover skønnes blandt andet den ventede forøgelse af væksten i produktionen at føre til 
en stærkere vækst i de faste erhvervsinvesteringer, der skønnes at vokse med 2½ pct. i 2012 
og 6½ pct. i 2013. Den store vækstrate i 2013 skal ses på baggrund af, at erhvervsinveste-
ringerne er kommet ned på et relativt lavt niveau. Skønnet indebærer, at investeringskvoten i 
erhvervene vil vokse, hvilket skyldes forøgelse af investeringskvoten for maskiner, transport-
midler og materiel mv., mens investeringskvoten for erhvervsbyggeri mv. ventes at være 
uændret. Kvoterne vil fortsat ligge på et relativt lavt niveau, jf. afsnit 3.4. 
 
En række offentligt styrede investeringsprojekter som Femern-forbindelsen, udbygning af Me-
troen i København og baneinvesteringer indgår i erhvervsinvesteringerne og bidrager betyde-
ligt til investeringerne i 2011-2013.  
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Tabel 1.5 

Efterspørgsel, import og produktion 

 2010 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Mia. kr. Realvækst, pct. 

Privat forbrug 850,9 -0,3 -4,2 1,9 -0,8 0,8 2,0 

Offentligt forbrug 510,2 1,9 2,5 0,3 -0,1 0,6 0,3 

Offentlige investeringer 37,3 -2,5 4,7 8,5 6,6 13,9 -23,6 

Boliginvesteringer 74,5 -15,8 -14,0 -7,4 9,9 1,0 3,0 

Erhvervsinvesteringer 193,0 1,1 -15,6 -4,6 -5,1 2,6 6,6 

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

Indenlandsk efterspørgsel 1.662,3 -0,9 -6,7 1,3 0,0 1,3 1,4 

Eksport 883,0 3,3 -9,8 3,2 7,1 1,9 3,2 

- heraf industrieksport 347,2 1,4 -12,7 5,6 8,9 3,0 3,9 

Samlet efterspørgsel 2.545,3 0,6 -7,8 2,0 2,5 1,5 2,1 

Import 790,7 3,3 -11,6 3,5 5,7 2,5 3,5 

- heraf vareimport 502,7 1,6 -13,5 3,9 6,5 2,4 2,9 

Bruttonationalprodukt (BNP) 1.754,6 -0,8 -5,8 1,3 1,0 1,0 1,4 

Bruttoværditilvækst (BVT) 1.510,4 -0,4 -5,5 1,0 0,9 0,9 1,4 

- heraf i private byerhverv 932,7 -0,2 -8,8 1,2 2,4 1,5 2,3 

BNP pr. indbygger (1.000 kr.) 316,3 -1,4 -6,3 0,8 0,6 0,7 1,0 

     
 
Efter de store reduktioner af lagrene efter finanskrisen er lagertilpasningerne nu ved at være 
bragt til ende, og lagerinvesteringerne skønnes efter en anslået forøgelse på ½ pct. af BNP i 
2011 at være uændrede i 2012 og 2013.   
 
 

Det offentlige forbrug ventes på grundlag af finansloven, de ministerielle rammeredegørelser 
for statens udgifter, de kommunale og regionale budgetter samt udviklingen i årets første tre 
kvartaler at falde svagt med 0,1 pct. i 2011. Det er en nedjustering på 0,2 pct.-point i forhold 
til augustredegørelsen.  
 
For 2012 skønnes med udgangspunkt i aftalen om finansloven samt kommune- og regions-
budgetterne en realvækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. Det er 0,2 pct.-point mere end 
forudsat i augustredegørelsen. I 2013 forudsættes en forbrugsvækst på 0,3 pct. 
 
De offentlige investeringer skønnes at vokse med 6½ pct. i 2011. I 2012 gennemføres i hen-
hold til finanslovsaftalen en betydelig forøgelse af de offentlige investeringer på 14 pct. 
(”kickstarten”). I 2013 forudsættes en begyndende normalisering af investeringsniveauet. Det 
afbødes i et vist omfang af de investeringer i kickstarten, der registreres som private investe-
ringer i nationalregnskabet. Hertil kommer stigende investeringsaktivitet i forbindelse med 
Femern-forbindelsen, Metroen og andre større infrastrukturprojekter. 
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Tilsammen indebærer de anførte skøn, at den indenlandske efterspørgsel vil være stagne-
rende i 2011, mens der i 2012 og 2013 bliver tale om en vækst på henholdsvis 1¼ og 1½ pct. 
  

Udenrigshandel og betalingsbalance 
Eksportmarkedsvæksten for danske industrivarer skønnes at falde fra 6¼ pct. i 2011 til 3¼ 
pct.i 2012. Det er 2½ pct.-point mindre end skønnet i august, hvilket skal ses i lyset af den 
senere tids udvikling i den internationale økonomi og på de finansielle markeder. Nedjuste-
ringen af eksportmarkedsvæksten i 2012 gør sig blandt andet gældende for nærtliggende og 
vigtige markeder som Tyskland, Sverige og Storbritannien, jf. kapitel 2.  
 
I 2013 ventes eksportmarkedsvæksten at stige til 5 pct. som følge af øget vækst i verdens-
økonomien. 
 
Lønstigningstakten i Danmark ventes at ligge på linje med eller lidt lavere end udlandets i 
2011-2013 i fortsættelse af udviklingen i 2010. Samtidig forudsættes et svagt fald i den effek-
tive kronekurs. Det vil indebære en lille forbedring af lønkonkurrenceevnen.   
 
Derimod har de danske lønstigninger i næsten hele perioden fra 2001 til 2009 ligget væsent-
lig højere end udlandets. Samtidig har den danske produktivitetsudvikling været svagere end 
i udlandet i det meste af perioden. Det har sat den danske konkurrenceevne under pres, jf. 
afsnit 3.5 og 4.3. I 2008-10 har produktivitetsvæksten været relativt høj i forhold til udlandet 
efter den svage udvikling i årene før. Fremgangen er i vidt omfang konjunkturbetinget, og det 
kræver en længere periode med lavere dansk lønudvikling og/eller højere produktivitetsvækst 
end i udlandet at genvinde tabet af lønkonkurrenceevne. 
                                                                                                                                                                                                        
På baggrund af udviklingen i eksportmarkedsvækst og konkurrenceevne samt de foreliggen-
de indikatorer skønnes industrieksporten at vokse realt med 9 pct. i 2011, hvorefter væksten 
vil falde til 3 pct. i 2012. Fremgangen i 2011 skal ses i lyset af eksporten af en boreplatform i 
1. kvartal. I 2013 skønnes på baggrund af den højere markedsvækst en forøgelse af væksten 
i industrieksporten til 4 pct.  
 
Eksporten af tjenester og landbrugsvarer ventes at vise pæn real vækst i 2011-2013. Der-
imod skønnes energieksporten at falde realt med 5 pct. i alle tre år i fortsættelse af udviklin-
gen i 2008-2010, hvilket afspejler den faldende energiproduktion i Nordsøen. 
 
Hermed skønnes den samlede eksport af varer og tjenester at vokse realt med 7 pct. i 2011, 
2 pct. i 2012 og 3¼ i 2013, jf. figur 1.25. I forhold til augustredegørelsen er skønnet over eks-
portvæksten i 2011 justeret op med 1½ pct.-point, mens der for 2012 er foretaget en nedju-
stering på 1¾ pct.-point. 
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Figur 1.25 
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Figur 1.26  

Importen af varer og tjenester (realvækst) 
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Anm.: Eksportvæksten i 2011 er påvirket af eksporten af en olieplatform svarende til godt 0,3 pct.-point hø-
jere vækst. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Alt i alt ventes den samlede efterspørgsel dermed at vokse med 2½ pct. i 2011, 1½ pct. i 
2012 og godt 2 pct. i 2013. Skønnet for 2012 er nedjusteret med 1¼ pct.-point. 
 
På grundlag af fremgangen i efterspørgslen og de foreliggende indikatorer ventes importen af 
varer og tjenester at vokse realt med 5¾ pct. i 2011. I 2012 ventes afdæmpningen af væk-
sten i efterspørgslen at føre til en reduktion af væksten i importen til 2½ pct., mens der i 2013 
ventes en importstigning på 3½ pct., jf. figur 1.26. Det er sædvanligt, at importen vokser rela-
tivt hurtigere end den samlede efterspørgsel.  
 
Bytteforholdet (for varer og tjenester) skønnes at blive forringet med 1½ pct. i 2011 efter en 
stor forbedring på næsten 3 pct. i 2010, der især skyldtes en betydelig prisstigning på tjene-
steeksporten (søtransport). I både 2012 og 2013 ventes mindre bytteforholdsforringelser på 
¼ pct. 
 
Den skønnede udvikling i mængder og priser i udenrigshandlen vil føre til, at overskuddet på 
vare- og tjenestebalancen i 2011 vil ligge på et historisk højt niveau på 99 mia. kr. (5½ pct. af 
BNP) eller 6½ mia. kr. større end i 2010, og at overskuddet derefter vil falde svagt til 94 mia. 
kr. i 2012 og knap 93 mia. kr. i 2013 svarende til niveauet i 2010.  
 
Nettoformueindkomst fra udlandet har i de senere år ligget på et ret højt niveau og er steget 
fra 1½ mia. kr. i 2004 til 46½ mia. kr. i 2010, blandt andet fordi udlandsgælden er vendt til en 
nettofordring på udlandet. I hvert af årene 2011-13 skønnes nettoformueindkomsten fra ud-
landet at udgøre 49 mia. kr. De øvrige nettooverførsler til udlandet skønnes at forøges svagt 
fra 42½ mia. kr. i 2010 til 46½ mia. kr. i 2013, hvoraf ulandsbistanden mv. vil udgøre godt 23 
mia. kr., EU-betalingerne 12 mia. kr., og nettoløn til udlandet 11 mia. kr. 
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Dermed skønnes overskuddet på betalingsbalancens samlede løbende poster at blive re-
kordhøjt i 2011, knap 105 mia. kr. eller 5¾ pct. af BNP, og derefter falde lidt til 97 mia. kr. i 
2012 og 96 mia. kr. i 2013, stort set svarende til overskuddet i 2010, jf. figur 1.27. 
 
I forhold til augustredegørelsen er det skønnede overskud i 2011 justeret op med 21 mia. kr. 
især som følge af opjustering af eksporten og nettoformueindkomsten fra udlandet. I 2010 
vurderes overskuddet af Danmarks Statistik nu at have været 7 mia. kr. større end i august. 
 
Det store overskud på betalingsbalancens løbende poster er udtryk for en meget stor privat 
finansiel opsparing, som mere end opvejer det store opsparingsunderskud i den offentlige 
sektor. Det private opsparingsoverskud skal ses i sammenhæng med, at de private investe-
ringer og privatforbruget er faldet væsentligt under konjunkturtilbageslaget samt den betyde-
lige stigning i nettoformueindkomsten fra udlandet. Det aktuelt store overskud på betalingsba-
lancen kan således ikke ses som et udtryk for god konkurrenceevne. 
 
På baggrund af de fortsatte, betydelige overskud på betalingsbalancen skønnes nettofordrin-
gen på udlandet at stige til 457 mia. kr. eller 24 pct. af BNP i slutningen af 2013 mod 181 mia. 
kr. ultimo 2010, jf. figur 1.28. Skønnet er med forbehold for værdireguleringer fremover. 
 

Figur 1.27  
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Figur 1.28 

Danmarks nettofordring på udlandet 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel 1.6 

Nøgletal 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Stigning, pct.   

Realt BNP -0,8 -5,8 1,3 1,0 1,0 1,4 

Handelsvægtet BNP i udlandet 0,6 -3,8 2,9 2,3 1,3 1,8 

Eksportmarkedsvækst (industrivarer) 1,4 -10,0 8,0 6,3 3,3 4,9 

Lønudvikling i udland ift. DK (i samme valuta) -4,0 -4,1 2,9 0,4 0,7 0,0 

Industrieksport i faste priser 1,4 -12,7 5,6 8,9 3,0 3,9 

Timeløn (DA’s StrukturStatistik) 4,6 3,0 2,7 2,3 2,1 2,3 

Forbrugerprisindeks 3,4 1,3 2,3 2,8 1,9 1,6 

Kontantpris på enfamiliehuse -3,7 -12,8 2,7 -2,3 -2,3 1,9 

Eksportpriser, varer 5,3 -6,2 5,4 5,9 1,5 0,8 

Importpriser, varer 5,0 -10,1 4,8 5,6 1,7 1,0 

Bytteforhold, varer 0,3 4,3 0,6 0,2 -0,2 -0,2 

Timeproduktivitet i private byerhverv -2,8 -2,7 5,1 2,6 1,9 2,1 

Real disponibel indkomst, husholdninger1) 0,6 2,12) 2,2 -1,0 1,3 1,0 

Arbejdsmarked   

Arbejdsstyrke (1.000 personer) 2.956 2.913 2.865 2.847 2.855 2.864 

Beskæftigelse (1.000 personer) 2.904 2.815 2.751 2.737 2.734 2.738 

- heraf i privat sektor 2.092 1.985 1.911 1.906 1.899 1.900 

- heraf i offentlig forvaltning og service 813 830 840 831 835 838 

Beskæftigelse (ændring, pct.) 1,5 -3,1 -2,3 -0,5 -0,1 0,1 

Bruttoledighed (1.000 personer) 74 129 164 163 172 163 

Bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken 2,5 4,4 5,7 5,7 6,0 5,7 

Nettoledighed (1.000 personer) 52 98 114 109 122 126 

Nettoledige i pct. af arbejdsstyrken 1,7 3,4 4,0 3,8 4,3 4,4 

Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. 3,3 6,0 7,4 7,5 7,7 7,6 

Obligationsrenter, valutakurs   

10-årig statsobligation (pct. p.a.) 4,3 3,6 2,9 2,8 2,9 3,5 

30-årig realkreditobligation (do.) 6,1 5,5 4,7 4,8 4,4 5,0 

Effektiv kronekurs (1980=100) 105,8 107,8 104,0 103,7 103,2 103,2 

      

1) Den korrigerede indkomst, jf. tabel 3.1. I 2012 er stigningen inkl. tilbagebetalinger af efterlønsbidrag 
2,8 pct. 

2) Inkl. SP-udbetalinger var indkomststigningen i 2009 4,0 pct. 
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Tabel 1.6 fortsat  

Nøgletal 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Betalingsbalance og udlandsgæld   

Vare- og tjenestebalancen, mia. kr. 55,6 62,6 92,4 99,1 93,9 92,8 

Betalingsbalancen (do.) 50,5 54,6 96,9 104,8 97,2 96,0 

Do. i pct. af BNP 2,9 3,3 5,5 5,9 5,3 5,1 

Nettofordring på udlandet, mia. kr. -91,5 73,0 181,0 262,8 360,7 457,4 

Do. i pct. af BNP -5,2 4,4 10,3 14,7 19,7 24,2 

Offentlige finanser   

Offentlig saldo, mia. kr. 57,6 -45,9 -47,4 -71,2 -100,7 -48,2 

Do. i pct. af BNP 3,3 -2,7 -2,7 -4,0 -5,5 -2,6 

Off. bruttogæld (ØMU gæld), mia. kr. 600,1 691,9 761,6 830,4 788,5 840,4 

Do. i pct. af BNP 34,2 41,5 43,4 46,4 43,0 44,6 

Skattetryk, pct. af BNP 47,9 47,8 47,7 46,5 46,6 47,6 

     

 

Produktion, beskæftigelse, produktivitet, arbejdsstyrke og ledighed 
Skønnene over udviklingen i samlet efterspørgsel og import fører til, at BNP som nævnt vil 
vokse realt med 1 pct. i både 2011 og 2012 og med knap 1½ pct. i 2013 efter en vækst på 
1¼ pct. i 2010. 
 
Den samlede beskæftigelse er ifølge nationalregnskabet faldet i løbet af de tre første kvarta-
ler i 2011. For hele 2011 skønnes beskæftigelsen reduceret med 14.000 personer eller ½ 
pct., sammensat af et fald i den private beskæftigelse på 5.000 personer og i den offentlige 
på 9.000 personer. I 2010 faldt beskæftigelsen med 63.000 personer. 
 
Beskæftigelsesfaldet i 2011 i de private byerhverv indebærer sammenholdt med den ret store 
fremgang i erhvervenes produktion, at produktiviteten i disse erhverv stiger med yderligere 
2½ pct. i forlængelse af den meget betydelige produktivitetsstigning på 5 pct. i 2010 oven på 
faldet i produktiviteten i de tre forudgående år, jf. figur 1.29.  
 
For 2012 som helhed skønnes et fortsat, moderat fald i den private beskæftigelse på 8.000 
personer. Den offentlige beskæftigelse skønnes at vokse med 4.000 personer, således at 
den samlede beskæftigelse falder med 4.000 personer, jf. figur 1.30. Skønnet indebærer, at 
udviklingen i beskæftigelsen vender i løbet af 2012. I 2013 ventes den moderate forøgelse af 
væksten at føre til en stigning i den samlede beskæftigelse på 4.000 personer sammensat af 
en fortsat forøgelse af den offentlige beskæftigelse på 3.000 personer og en lille stigning i 
den private beskæftigelse på 1.000 personer.  
 
Skønnene afspejler, at produktivitetsvæksten i de private byerhverv nærmer sig et mere sæd-
vanligt niveau på omkring 2 pct. i både 2012 og 2013.  
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Figur 1.29  
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Figur 1.30 

Beskæftigelsen (årlig ændring, ekskl. orlov) 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
I forhold til augustredegørelsen er skønnet over ændringen i den samlede beskæftigelse ju-
steret ned med godt 10.000 personer i både 2011 og 2012 på baggrund af de seneste natio-
nalregnskabstal for beskæftigelsen og nedjusteringen af BNP-væksten.  
 
Arbejdsstyrken skønnes at falde med knap 20.000 personer i 2011 (¾ pct.) og derefter at 
vokse med knap 10.000 personer i både 2012 og 2013, jf. figur 1.31.      
 
 

Figur 1.31  

Arbejdsstyrken (årlig ændring, ekskl. orlov) 
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Figur 1.32  
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
På baggrund af skønnene over udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke ventes bruttole-
digheden, der omfatter både passive ledige og ledige i aktivering, at være næsten uændret 
163.000 personer i 2011 og stige til 172.000 i 2012 (6 pct. af arbejdsstyrken), jf. figur 1.32. I 
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2013 ventes bruttoledigheden at falde igen til 163.000 personer blandt andet på grundlag af 
den moderate stigning i beskæftigelsen 
 
Nettoledigheden, der ikke omfatter personer i aktivering, skønnes at falde fra 114.000 perso-
ner i 2010 til knap110.000 i 2011 (3¾ pct. af arbejdsstyrken). Herefter ventes en moderat 
stigning i nettoledigheden til 126.000 personer i 2013.  
 
Den forskellige udvikling i de to ledighedsbegreber dækker over udviklingen i antallet af akti-
verede, som ventes at ligge på omkring 50.000 personer i både 2011 og 2012, svarende til 
niveauet i 2010. I 2013 ventes en ret stor reduktion til 37.000 personer som følge af blandt 
andet afkortningen af dagpengeperioden, jf. afsnit 4.2. 
 
I forhold til augustredegørelsen er skønnene over nettoledigheden i 2011 og 2012 øget med 
henholdsvis 1.000 og 14.000 personer. For bruttoledigheden er opjusteringerne i de to år lidt 
mindre. 
 

Løn og priser 
Stigningen i timelønnen på det private arbejdsmarked skønnes at blive 2,3 pct. i 2011, jf. figur 
1.33. I 2012 og 2013 ventes stigningen at blive henholdsvis 2,1 og 2,3 pct. I forhold til au-
gustredegørelsen er skønnet over lønstigningen sat ned med 0,2 pct.-point i 2011 og 0,7 pct.-
point i 2012 på baggrund af det svagere arbejdsmarked.  
 
Skønnene indebærer som nævnt, at lønstigningen vil ligge en smule lavere end i udlandet, 
mens der i årene før 2010 gennemgående har været en betydelig dansk merlønstigning. 
 
På det offentlige område skønnes de aftalte lønstigninger på grundlag af de offentlige over-
enskomster i foråret at indebære en budgetvirkning på 0,3 pct. i 2011 og 1,8 pct. i 2012. For 
2013, hvor der skal indgås nye offentlige overenskomster, er forudsat en budgetvirkning på 
1,5 pct. hvilket skal ses i lyset af den forventede afdæmpede private lønudvikling. 
 
Den årlige stigning i forbrugerpriserne forøgedes til 3,1 pct. i maj 2011 primært på grund af 
stigende priser på olie og fødevarer. Derefter er inflationen gennemgående faldet igen til 2,6 
pct. i november især som følge af, at olieprisen har været stort set uændret siden foråret, og 
at stigningen i fødevarepriserne er taget af. I modsat retning har trukket indførelsen af afgif-
ten på fedt pr. 1. oktober 2011 i medfør af Genopretningsaftalen fra maj 2010. 
 
På denne baggrund skønnes stigningen i forbrugerpriserne i hele 2011 at blive 2,8 pct., sva-
rende til skønnet i augustredegørelsen, jf. figur 1.34 og tabel 1.7. 
 
I 2012 ventes forbrugerprisstigningen at gå ned til 1,9 pct. eller 0,1 pct.-point mere end i au-
gustredegørelsen. Der ventes reducerede bidrag til stigningen fra (navnlig) energi og fødeva-
rer, mens der er et større bidrag fra afgifter, jf. afsnit 4.4. I 2013 ventes inflationen at falde 
yderligere til 1,6 pct. som følge af mindre stigning i importpriserne og et forudsat mindre bi-
drag fra afgiftsstigninger. 
  
I oktober var den danske inflation 0,3 pct.-point lavere end eurolandenes (målt ved HICP) i 
fortsættelse af udviklingen siden august. Fra juni 2008 og frem til juli 2011 lå den danske in-
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flation højere end eurolandenes. Kerneinflationen (HICP ekskl. energi og uforarbejdede føde-
varer) i Danmark lå i oktober 2011 på 1¾ pct., hvilket var ¼ pct.-point lavere end i euroområ-
det. 
  
 

Figur 1.33 
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Figur 1.34 

Forbrugerprisstigning 
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Kilde: Dansk Arbejdsgiverforenings Struktur-
Statistik og egne beregninger. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Skønnene over løn- og prisudviklingen indebærer, at reallønnen på det private arbejdsmar-
ked vil falde med ½ pct. 2011, mens der vil være en fornyet reallønsfremgang på ¼ pct. i 
2012 og ¾ pct. i 2013.  
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Tabel 1.7 

Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 2011 og 2012 på udvalgte områder samt 

skønnene for 2013 

 2011 2012 2013 

 August December August December December 

Realvækst, pct.   

Privat forbrug 0,3 -0,8 2,4 0,8 2,0 

Samlet offentlig efterspørgsel 0,6 0,4 0,0 1,6 -1,7 

- heraf offentligt forbrug 0,1 -0,1 0,4 0,6 0,3 

- heraf offentlige investeringer 7,3 6,6 -4,7 13,9 -23,6 

Boligbyggeri 7,0 9,9 3,0 1,0 3,0 

Faste erhvervsinvesteringer -0,1 -5,1 6,6 2,6 6,6 

I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 0,7 -0,4 2,2 1,3 1,4 

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

I alt indenlandsk efterspørgsel 0,7 0,0 2,3 1,3 1,4 

Eksport 5,7 7,1 3,6 1,9 3,2 

- heraf industrieksport 8,7 8,9 4,7 3,0 3,9 

Samlet efterspørgsel 2,5 2,5 2,8 1,5 2,1 

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

- heraf vareimport 5,5 6,5 4,6 2,4 2,9 

BNP 1,3 1,0 1,8 1,0 1,4 

Bruttoværditilvækst 1,3 0,9 1,7 0,9 1,4 

- heraf i private byerhverv 2,2 2,4 2,7 1,5 2,3 

Ændring i 1.000 personer   

Arbejdsstyrke, i alt -8 -19 6 8 9 

Beskæftigelse, i alt -2 -14 7 -4 4 

- heraf i den private sektor 1 -5 4 -8 1 

- heraf i offentlig forvaltning og service -3 -9 3 4 3 

Bruttoledighed -2 -1 -1 9 -9 

Nettoledighed -6 -5 -1 12 5 
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Tabel 1.7 (fortsat) 

Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 2011 og 2012 på udvalgte områder samt 

skønnnene for 2013 

 2011 2012 2013 

 August December August December December 

Stigning, pct.   

Eksportpriser, varer 3,6 5,9 1,8 1,5 0,8 

Importpriser, do. 5,1 5,6 1,8 1,7 1,0 

Bytteforhold, do. -1,4 0,2 0,0 -0,2 -0,2 

Huspriser (enfamiliehuse) -1,0 -2,3 0,3 -2,3 1,9 

Forbrugerprisindeks 2,8 2,8 1,8 1,9 1,6 

Timeløn 2,5 2,3 2,8 2,1 2,3 

Real disponibel indkomst, privat sektor 1,3 1,0 2,2 1,1 -0,3 

Real disponibel indkomst, husholdnin-
ger1) 2,2 -1,0 1,2 1,3 

 
1,0 

Timeproduktiviteten i privat byerhverv 2,0 2,6 2,4 1,9 2,1 

Pct. p.a.   

Rente, 1-årigt flekslån 1,7 1,4 2,6 1,4 2,4 

Rente, 10-årig statsobligation 3,2 2,8 3,6 2,7 3,0 

Rente, 30-årig realkreditobligation 5,1 4,8 5,2 4,2 4,5 

De centrale balancestørrelser   

Betalingsbalancesaldo 83,8 104,8 76,8 97,2 96,0 

Offentlig saldo -68,2 -71,2 -84,5 -100,7 -48,2 

Bruttoledighed (1.000 personer) 162 163 161 172 163 

Nettoledighed (1.000 personer) 108 109 107 122 126 

Eksterne forudsætninger   

Handelsvægtet BNP-vækst i udlandet, 
pct. 2,3 2,3 2,1 1,3 1,8 

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

Dollarkurs (kr. pr. dollar) 112,9 111,3 113,2 108,8 111,3 

Oliepris, USD pr. td. 5,3 5,3 5,2 5,5 5,5 

Oliepris, kr. pr. td. 594,2 595,3 589,4 602,3 616,2 

          

1) Den korrigerede indkomst, jf. afsnit 3.1. I 2012 er stigningen inkl. tilbagebetalinger af efterlønsbidrag.  
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Udsigterne for den internationale økonomi ser nu mere dystre ud end for få måneder siden. 
Uroen på de finansielle markeder er blusset op igen som følge af gældsproblemerne i euro-
området, og tilliden er svækket blandt husholdninger og virksomheder. Samtidig bidrager om-
fattende finanspolitisk konsolidering i mange industrialiserede lande til at lægge en dæmper 
på vækstudsigterne. Pengepolitikken er ekstraordinært lempelig, men dette modvirkes til dels 
af øgede risikopræmier og strammere kreditvilkår i bankernes udlånspolitik. 
 
Tilliden til flere af euroområdets økonomier er svækket i markederne, og investorer betragter 
ikke længere landenes statsobligationer som stort set risikofrie aktiver. Fokus har navnlig væ-
ret på lande i euroområdet, og selv traditionelt mere kreditværdige eurolande er påvirket. Det 
skyldes blandt andet, at landenes eksponering over for gæld fra udsatte eurolande øges af 
den tætte finansielle integration i euroområdet og som følge af planerne om øgede udlån via 
EFSF mv. Det har medvirket til en øget efterspørgsel efter obligationer fra lande uden for eu-
roen med høj kreditrating, herunder Danmark.  
 
De seneste nationalregnskabstal tegner et billede af en ujævn fremgang i mange industriali-
serede lande. Der var samlet set en vis vækst i 3. kvartal, som blandt andet skal ses i sam-
menhæng med genopretning af de globale forsyningskæder efter jordskælvene i Japan i 
marts, men der er betydelige forskelle fra land til land. Enkelte, særligt nordeuropæiske lan-
de, har haft en pæn vækst efter det globale tilbagesalg, mens udviklingen i andre, herunder 
især de gældplagede lande i Sydeuropa, har været meget svag. 
 
Flere internationale institutioner, fx EU-Kommissionen og OECD, forudser nu en mild reces-
sion i euroområdet på kort sigt, mens der for USA er udsigt til begrænset – men positiv – 
vækst de kommende kvartaler. Der er dog betydelig risiko for, at et mere negativt scenarie vil 
udspille sig. Det hænger i høj grad sammen med, at meget afhænger af håndteringen af de 
finanspolitiske udfordringer i forbindelse med statsgældskrisen samt reaktionerne på de fi-
nansielle markeder og blandt husholdninger og virksomheder. 
 

2. International økonomi og 
finansielle markeder 

Nyt kapitel 
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2.1 Realøkonomisk status 
 
Udsigterne for den internationale økonomi ser nu mere dystre ud end for få måneder siden. 
En række af de faktorer, der blev anset som risici for de økonomiske udsigter i august, har 
siden manifesteret sig og bidrager til mere negative vækstudsigter især i industrialiserede 
lande. Uroen på de finansielle markeder er blusset op igen – særligt knyttet til gældsproble-
mer i visse lande i euroområdet og til fortsat usikkerhed om den finanspolitiske situation i 
USA. Husholdninger og virksomheder er blevet mere tilbageholdende med forbrug og inve-
steringer som følge af den øgede usikkerhed samt formuetab og strammere kreditvilkår. 
Samtidig bidrager omfattende finanspolitisk konsolidering i mange industrialiserede lande til 
at lægge en dæmper på den indenlandske efterspørgsel. 
 
Genopretningen efter finanskrisen ser således ud til at være bremset op. For de fleste lande 
var der en ret pæn kvartalsvis vækst i 2010, som fortsatte i 1. kvartal 2011, men siden er 
fremgangen i Europa taget af, jf. figur 2.1. Samtidig peger indikatorerne på afdæmpet vækst i 
4. kvartal, jf. figur 2.2. 
 
 

Figur 2.1 

Kvartalsvis BNP-vækst. udvalgte lande 
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Figur 2.2 

Erhvervstillid i udvalgte lande 
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Anm.: Erhvervstillidsindikatorerne i figur 2.2 er standardiserede og indekserede. Figuren viser hhv. PMI-
indikatoren (Sverige, Tyskland og euroområdet) og ISM-indikatoren (USA) for fremstillingssektoren. 

Kilde: Eurostat og Reuters Ecowin. 

 
Siden augustredegørelsen er der kommet nationalregnskabstal for 2. kvartal og for de fleste 
lande for 3. kvartal. Generelt tegner tallene et billede af en ujævn genopretning blandt de in-
dustrialiserede lande, jf. figur 2.3. Der var en vis fremgang i 3. kvartal, hvilket blandt andet 
skal ses i sammenhæng med genopretning af de globale forsyningskæder efter jordskælvene 
i Japan i marts, men der er betydelig spredning i væksten. Mens enkelte, særligt nordeuro-
pæiske, lande og USA har mere end genvundet det tabte under krisen, har udviklingen været 
meget svag især i de gældsplagede lande i Sydeuropa, jf. figur 2.4. 
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Figur 2.3 

BNP i udvalgte lande 
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Figur 2.4 

Fald i BNP under finanskrisen og stigning fra 
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Anm.: Figur 2.4 viser top til bund udviklingen fra det seneste toppunkt inden finanskrisen og til bunden for 
hvert land. Perioden er således ikke ens for alle landene. Bund til nu viser udviklingen siden bunden 
og til sidste nationalregnskabstal (3. kvartal for alle lande med undtagelse af Italien og Irland). 

Kilde: Reuters EcoWin og Eurostat. 

 
I euroområdet steg BNP med knap ¼ pct. i 3. kvartal efter en tilsvarende stigning i 2. kvartal, 
jf. figur 2.5. Genopretningen siden 2. kvartal 2009 har især været drevet af stigende eksport, 
genopbygning af lagre og ekstraordinært lempelig pengepolitik. De positive vækstbidrag fra 
lagercyklen er imidlertid efterhånden ophørt, og samtidig er finanspolitiske lempelser blevet 
afløst af stramninger for at genoprette balancen på de hårdt pressede offentlige finanser i eu-
rolandene. Der har kun været svage tegn på, at andre efterspørgselskomponenter som fx pri-
vatforbruget tager over som vækstdriver. De seneste indikatorer, blandt andet forbrugertilli-
den, peger tværtimod på, at fremgangen i den indenlandske efterspørgsel er bremset op. 
 
I USA steg BNP med ½ pct. i 3. kvartal efter en stigning på ¼ pct. i 2. kvartal, jf. figur 2.6. Det 
skyldes ikke mindst en pæn fremgang i privatforbruget og faste investeringer. Den forholdsvis 
pæne vækst i 3. kvartal skal imidlertid i høj grad ses i lyset af en vis genopretning efter jord-
skælvene i Japan i marts. Der er fortsat en række underliggende faktorer, der lægger en 
dæmper på væksten. Det gælder ikke mindst det fortsat høje ledighedsniveau og et højt 
gældsniveau i husholdningerne, som sammen med en fortsat svag udvikling på boligmarke-
det har bidraget til begrænset vækst i det private forbrug, der udgør op mod 70 pct. af BNP i 
USA. Også udsigten til foranstående finanspolitiske stramninger dæmper væksten. 
 
I Sverige har der været en kraftig fremgang i BNP siden bunden i 2. kvartal 2009, og væksten 
er fortsat i 2011. I 3. kvartal 2011 steg BNP med 1,6 pct. i forhold til det forudgående kvartal, 
hvilket især skal ses i lyset af en kraftig fremgang i eksporten. 
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Figur 2.5 

BNP-vækst og vækstbidrag, euroområdet 
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Figur 2.6 

BNP-vækst og vækstbidrag, USA 
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Kilde: Eurostat og BEA. 

 
Væksten i den japanske økonomi tog til igen i 3. kvartal som følge af en genopretning af akti-
viteten efter to kvartaler med negativ vækst efter jordskælvene i marts, jf. figur 2.7. Særligt 
bidrog fremgang i eksporten positivt til væksten i 3. kvartal. Industriproduktionen holdes imid-
lertid fortsat tilbage af problemer med elektricitetsforsyningen. En række japanske atomkraft-
værker blev lukket i kølvandet på ulykken i Fukushima og bliver først genåbnet efter et sik-
kerhedstjek. Atomkraftværker leverer op mod en tredjedel af det samlede elektricitetsforbrug i 
Japan, så forsinkelser i genåbningen lægger begrænsninger på produktionen og bidrager 
samtidig til stigende elektricitetspriser. 
 

Figur 2.7 

BNP-vækst og vækstbidrag, Japan 
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Figur 2.8 

BNP-vækst i udvalgte emerging markets 
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Kilde: Reuters EcoWin.  

 
I emerging markets er vækstraterne fortsat høje men reduceret lidt i forhold til sidste år, jf. fi-
gur 2.8. I Kina blev BNP-væksten i 3. kvartal opgjort til 2,3 pct. (k/k). Den svækkede konjunk-
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turudvikling i de industrialiserede lande ventes dog – om end i mindre grad – at påvirke udvik-
lingen i emerging markets fremadrettet blandt andet i kraft af lavere efterspørgsel efter lan-
denes eksportvarer. 
 

2.1.1 Vækstudsigter på kort sigt 
Fremadrettede indikatorer peger på svækkede konjunkturudsigter de kommende måneder. 
Efter de seneste måneders bratte fald lå erhvervstillidsindikatorerne i november for de fleste 
eurolande under det niveau, som regnes for grænsen mellem stigende og faldende aktivitet. 
Dog er der fortsat langt til de lave niveauer i 2008-2009, jf. figur 2.2 og 2.9. Der er en relativ 
tæt sammenhæng mellem PMI-indikatoren og udviklingen i BNP, og de seneste måneders tal 
tyder således på et fald i BNP i euroområdet i 4. kvartal. Dette skal blandt andet ses i lyset af, 
at også de seneste tal for forbrugertilliden peger i retning af en fortsat svag udvikling i privat-
forbruget, jf. figur 2.10 og 2.11. 
 

Figur 2.9 

Erhvervstillid og BNP-vækst, euroområdet 
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Figur 2.10 

Forbrugertillid og detailsalg, euroområdet 
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Kilde: Reuters EcoWin og Bloomberg. 

 
Flere internationale institutioner, herunder EU-Kommissionen og OECD, forudser nu en mild 
recession i euroområdet på kort sigt, mens der for USA er udsigt til begrænset – men dog 
positiv – vækst de kommende to kvartaler. Det skal ses i sammenhæng med en række fakto-
rer, der peger i retning af en svag konjunkturudvikling på kort sigt. Det gælder ikke mindst 
forøget usikkerhed knyttet til håndteringen af statsgældssituationen i udsatte lande i euroom-
rådet samt betydelig uro på de finansielle markeder, der har bidraget til yderligere tilbagehol-
denhed med forbrug og investeringer hos virksomheder og husholdninger. Samtidig vil omfat-
tende finanspolitisk konsolidering i mange lande trække væksten ned. 
 
Udsigterne for fremgang i den private efterspørgsel begrænses af, at mange husholdninger – 
særligt i de lande, der oplevede kraftige fald i boligpriserne under finanskrisen – fortsat er ved 
at konsolidere sig. I USA faldt nettoformuen kraftigt i 2008-2009, samtidig med at opspa-
ringskvoten steg, jf. figur 2.12. Opsparingskvoten må forventes at forblive relativt høj i den 
kommende tid, hvilket også skal ses i lyset af en fortsat høj arbejdsløshed. 
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Figur 2.11 
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Figur 2.12 

Nettoformue og opsparingskvote, USA 
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Anm.: Forbrugertillidsindikatorerne i figur 2.11 er standardiserede. 
Kilde: Reuters EcoWin. 

 
Risiciene knyttet til vækstudsigterne på kort sigt er øget siden august. Det hænger i høj grad 
sammen med, at meget afhænger af landenes evne til at håndtere de finanspolitiske udfor-
dringer samt reaktionerne på de finansielle markeder og blandt husholdninger og virksomhe-
der. Der vurderes at være en betydelig risiko for et mere negativt forløb, hvor yderligere fi-
nansiel uro og faldende tillid kan føre til en lang periode med negativ vækst, særligt i euroom-
rådet. Omvendt kan en pålidelig håndtering af gældssituationen i eurolandene og USA med-
føre en fornyet fremgang i tilliden, mindre usikkerhed på de finansielle markeder og dermed 
en bedre end forventet udvikling i særligt privatforbrug og investeringer. 
 
 

Figur 2.13 

OECD’s sammensatte ledende indikator 
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Figur 2.14 

OECD’s sammensatte ledende indikator 
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Kilde: OECD. 
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OECD’s sammensatte ledende indikator (CLI) peger også på en afdæmpning af væksten i 
mange lande, jf. figur 2.13 og 2.14. For en række lande, herunder Tyskland og Storbritanni-
en, ligger niveauerne nu under trend (=100). Omvendt tyder indikatoren på fortsat fremgang i 
lande som Sverige og USA. Den sammensatte indikator dækker perioden frem til oktober. 
 

2.1.2 Vækstskøn 
Der er betydelig usikkerhed knyttet til vækstforudsætningerne for udlandet. I det hovedscena-
rie, som fremskrivningen bygger på, er det lagt til grund, at der i en vis udstrækning tages 
hånd om den omfattende uro på de finansielle markeder, og at situationen i de gældsplagede 
lande i euroområdet gradvist forbedres fra det nuværende niveau. Det forudsættes på den 
baggrund, at tilliden – og dermed væksten – langsomt vender tilbage i løbet af 2012 efterfulgt 
af en fornyet, men forholdsvis moderat genopretning i 2013. I forløbet ventes den sammenve-
jede BNP-vækst på de danske eksportmarkeder at falde fra ca. 2¼ pct. i år til 1¼ pct. i 2012, 
jf. tabel 2.1 og figur 2.15. Vækstforventningerne er dermed uændrede i år, men nedjusteret 
med ¾ pct.-point i 2012. I 2013 skønnes en sammenvejet BNP-vækst på 1¾ pct. 
  

Figur 2.15 

Sammenvejet BNP-vækst 
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Figur 2.16 

Eksportmarkedsvækst 
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Kilde: EU-Kommissionen og egne beregninger. 

 
I euroområdet forventes en vækst på 1½ pct. i år, der aftager til kun ½ pct. næste år. Det la-
vere vækstskøn for 2012 skal ses i lyset af, at der nu ventes en periode med negativ vækst i 
euroområdet i de kommende kvartaler. I 2013 ventes en moderat genopretning med en 
vækst på 1¼ pct. 
 
I USA skønnes væksten til omtrent 1½ pct. i 2011 og 2012. Skønnet er nedjusteret med godt 
½ pct.-point i 2012 blandt andet under en forudsætning om, at finanspolitisk konsolidering vil 
trække væksten ned, hvilket også ligger til grund for, at væksten fortsat ventes at være be-
grænset i 2013. 
 
På baggrund af vækstskønnene er skønnet for eksportmarkedsvæksten for danske industri-
varer uændret på 6¼ pct. i 2011, mens eksportmarkedsvæksten i 2012 er nedjusteret fra 5¾ 
pct. til 3¼ pct., jf. figur 2.16. I 2013 skønnes en eksportmarkedsvækst på knap 5 pct. 
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Tabel 2.1 

Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 

    2011      2012 2013 

   

 August December August December December 

Realvækst, pct.  

Eksportvægtet BNP 2,3 2,3 2,1 1,3 1,8 

USA 1,6 1,6 2,1 1,5 1,3 

EU27 1,7 1,6 1,7 0,6 1,5 

Euroområdet 1,6 1,5 1,6 0,5 1,3 

Tyskland 2,9 2,9 1,9 0,8 1,5 

Storbritannien 0,8 0,7 1,7 0,6 1,5 

Sverige 4,5 4,0 2,5 1,4 2,1 

Norge 0,9 2,4 2,6 2,7 2,9 

Japan -0,6 -0,4 2,1 1,8 1,0 

Asien, ekskl. Japan 7,8 7,2 7,6 7,2 7,2 

Kina 9,3 9,2 9,0 8,6 8,2 

Rusland 4,8 3,9 4,5 3,8 4,0 

Latinamerika 4,6 4,6 4,1 4,1 4,2 

Eksportmarkedsvækst 6,3 6,3 5,8 3,3 4,9 

       

Anm.: Den eksportvægtede vækst er en sammenvejning af BNP-væksten på danske eksportmarkeder på 
baggrund af, hvor stor en andel af den danske eksport landene aftager. Eksportmarkedsvæksten er et 
mål for væksten i udlandets efterspørgsel efter danske industrivarer på baggrund af BNP-væksten og 
de enkelte landes importelasticitet for danske industrivarer. 

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

 
De seneste internationale prognoser peger på en BNP-vækst i euroområdet på godt 1½ pct. i 
2011 og -¼-½ pct. i 2012, jf. figur 2.17 og 2.19, mens der for USA forventes en vækst på om-
trent 1¾ pct. i 2011 og 1½-2 pct. 2012, jf. figur 2.18 og 2.20. Der er tale om en ret betydelig 
nedjustering af vækstskønnet for USA i 2012, hvilket dels hænger sammen med den negati-
ve effekt af finanspolitikken og dels en forventet svag udvikling i den private efterspørgsel i 
lyset af den øgede usikkerhed. 
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Figur 2.17 

Skøn for vækst i 2011, euroområdet 
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Figur 2.18 

Skøn for vækst i 2011, USA 
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Figur 2.19 

Skøn for vækst i 2012, euroområdet 
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Figur 2.20 

Skøn for vækst i 2012, USA 
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Kilde: Consensus Economics, EU-Kommissionen, OECD og IMF. 
 

 

2.1.3 Arbejdsmarkeder 
Både i euroområdet og i USA har der været en vis stabilisering af arbejdsmarkederne efter fi-
nanskrisen, men de forværrede vækstudsigter fremadrettet indebærer en forøget risiko for, at 
der på ny vil ske til en forværring af situationen på arbejdsmarkederne på begge sider af At-
lanten. 
 
I euroområdet har væksten i beskæftigelsen siden 2009 været begrænset, jf. figur 2.21. Det 
skal dels ses i sammenhæng med den langsomme genopretning efter finanskrisen, og dels 
at faldet i beskæftigelsen under krisen blev begrænset af, at virksomhederne til en vis grad 
undlod at afskedige medarbejdere under tilbageslaget, blandt andet i forbindelse med ud-
bredte arbejdsdelingsordninger i Tyskland. Ledigheden lå på 10,3 pct. i oktober, hvilket er hø-
jere end det seneste toppunkt i maj sidste år. Ledighedsniveauet dækker over betydelige re-
gionale forskelle, jf. figur 2.22. Ledigheden i oktober var højest i Spanien med 22,8 pct., mens 
Østrig havde den laveste ledighed med 4,1 pct. I Tyskland er ledigheden kun steget lidt i køl-
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vandet på finanskrisen og er faldet markant siden midten af 2009. Tyskland har nu et af de 
laveste ledighedsniveauer i euroområdet. 
 

Figur 2.21 

Beskæftigelse, EU og euroområdet 
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Figur 2.22 

Ledighed, euroområdet 
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Anm.: I figur 2.22 viser det lyseblå område intervallet mellem medlemslandet med henholdsvis den højeste 
og laveste ledighedsrate. 

Kilde: Reuters EcoWin. 

 
 

Figur 2.23 

Ledighed og beskæftigelse, USA 
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Figur 2.24 

Inflation, euroområdet 
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Anm.: Kerneinflationen er et udtryk for inflationen fraregnet bidrag fra energi og uforarbejdede fødevarer. 
Kilde: Reuters EcoWin. 

 
I USA har der været positiv vækst i den private beskæftigelse hver måned siden marts 2010, 
og samlet er den private beskæftigelse steget med godt 2,9 mio. personer, jf. figur 2.23. Der-
imod er den offentlige beskæftigelse faldet. Ledighedsprocenten faldt kraftigt i november og 
er nu faldet med 1½ pct.-point siden toppen i oktober 2009.  
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2.1.4 Inflation 
Efter at have været stigende det meste af året, viser inflationen nu tegn på at flade ud i USA, 
mens der i euroområdet endnu ikke er tydelige tegn på en nedgang i årsstigningstakten i pri-
serne, jf. figur 2.24 og 2.26. Forbrugerpriserne steg ifølge de foreløbige tal for euroområdet 
med 3,0 pct. på årsbasis i november og med 3,5 pct. i USA i oktober. 
 
 
 

Figur 2.25 

Bidrag til inflationen, euroområdet 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

07 08 09 10 11

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1

Energi Uforarbejdede fødevarer
Forarbejdede fødevarer Industrivarer
Service

Pct.-point Pct.-point

 

Figur 2.26 

Inflation, USA 
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Anm.: De halvtransparente søjler illustrerer energiprisernes bidrag til inflationen, hvis energipriserne forbli-
ver uændret på niveauet i oktober i resten af året. Der foreligger foreløbige tal for inflationen i euro-
området i november, men fordelingen på underkomponenter er endnu ikke offentliggjort. 

Kilde: Reuters EcoWin. 

 
Inflationen er således relativt høj til trods for omfattende ledig kapacitet i de vestlige økono-
mier. Det skal ses i lyset af de stigende priser på energi og fødevarer, som i øjeblikket forkla-
rer over 60 pct. af forbrugerprisstigningen over det seneste år i euroområdet. Energipriserne 
har været vigende på det seneste, men selv med uændrede priser fra niveauet i oktober vil 
energiprisernes bidrag til årsstigningstakten gradvist aftage i den resterende del af året, jf. fi-
gur 2.25 og 2.26. Samtidig er priserne på andre råvarer aftaget i løbet af året. Det inflationæ-
re pres ventes at aftage i den kommende tid i lyset af svækkede globale vækstudsigter og lav 
kapacitetsudnyttelse. 
 
I emerging markets er inflationstakten aftaget lidt i forhold til tidligere på året, jf. figur 2.27. 
Dog ligger inflationen på et betydeligt højere niveau end i industrialiserede lande, hvilket dels 
afspejler et betydeligt kapacitetspres og dels at en større del af forbruget i disse lande består 
af råvarer. Hertil kommer, at emerging markets generelt har en højere underliggende inflati-
on, som afspejler catching-up og produktivitetsgevinster i de konkurrenceudsatte erhverv. 
Sådanne gevinster spreder sig efterhånden gennem mobilitet på arbejdsmarkedet til hele 
økonomien i form af pris- og lønstigninger (den såkaldte Balassa-Samuelson effekt). I lyset 
heraf er pengepolitikken blevet strammet væsentligt i mange lande for at inddæmme inflati-
onspresset og undgå overophedning, jf. figur 2.28. 
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Figur 2.27 

Inflation, udvalgte emerging markets 
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Figur 2.28 

Pengepolitiske renter, udvalgte emerging  

markets 
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Kilde: Reuters EcoWin. 

 
 

2.2 Offentlige finanser 
 
Høje offentlige underskud og stigende gældsniveauer kombineret med usikkerhed i markedet 
om den politiske vilje til at gennemføre de nødvendige finanspolitiske stramninger i flere EU-
lande har, sammen med svage vækstudsigter, forværret gældskrisen de seneste måneder. 
 
De svage offentlige finanser skal ses i lyset af det kraftige konjunkturtilbageslag i 2008-09 og 
de finanspolitiske lempelser, som mange lande gennemførte for at understøtte aktiviteten. 
Samtidig skal problemerne ses i sammenhæng med, at mange lande havde underskud på de 
offentlige finanser i årene frem til den seneste højkonjunktur toppede, jf. figur 2.29. Gældskri-
sen er grundlæggende et udtryk for en svækket tillid i de finansielle markeder til, at de mest 
udsatte lande kan servicere deres gældsforpligtigelser, og at eurolandene generelt kan hånd-
tere krisen, herunder yde likviditetsstøtte til lande som måtte komme i vanskeligheder uden at 
være insolvente ved normale renteniveauer. 
 
Siden starten af 2010 har investorerne krævet en betydelig og stigende risikopræmie på 
statsobligationer fra lande med usunde offentlige finanser og utilstrækkelige konsoliderings- 
og reformplaner, jf. afsnit 2.3. Det har særligt påvirket Grækenland, Irland og Portugal, som 
alle har fået låneassistance fra EU og IMF, samt Spanien og Italien, hvor manglende tiltro til 
landenes håndtering af de store underskud og gældsbyrder er slået ud i stigende rente-
spænd på statsobligationer i forhold til Tyskland. Senest er rentespændene også steget i Bel-
gien og i lande med den højeste kreditrating (AAA) som Frankrig og Østrig. I december adva-
rede kreditratingbureauerne Standard & Poor’s, Moody’s og Fitch mod, at der er en risiko for 
nedjustering af kreditratingen for flere europæiske lande, jf. afsnit 2.3. 
 
Prisen for en utroværdig og uholdbar finanspolitik er høj. De store underskud og stigende 
renter skaber en negativ spiral, en såkaldt snebold-effekt, af højere underskud, stigende 
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gæld og rentebetalinger, hvilket igen svækker tilliden og øger renterne og dermed renteudgif-
terne, underskuddene og gælden, jf. figur 2.30. Problemet er særligt stort for lande, hvor gen-
nemslaget af rentestigninger på de offentlige finanser sker hurtigt. Det gælder fx lande med 
kort finansiering, hvor gælden skal refinansieres ofte. Et pludseligt skift i markedernes for-
ventninger til et lands evne til at servicere sine gældsforpligtigelser, hvilket Italien har været 
udsat for den seneste tid, kan derfor have store negative konsekvenser. 
 

Figur 2.29 

Offentlig saldo i udvalgte eurolande, 1995-2011 
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Figur 2.30 

Ændring i offentlig bruttogæld (i pct. af BNP) i 

2011 
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Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose, november 2011. 

 
I takt med forværringen af gældskrisen er der opstået en yderligere negativ spiral, hvor den 
statsfinansielle situation forringer bankernes solvens, herunder også i lande med sunde of-
fentlige finanser, idet bankerne holder statsobligationer som led i deres likviditetsberedskab. 
Forringelsen af bankernes solvens øger risikoen for en reduktion af bankernes udlån, som 
igen kan forværre konjunkturerne, idet det bliver dyrere og sværere for forbrugere og virk-
somheder at låne, hvilket dæmper den private efterspørgsel. Den svagere vækst svækker de 
offentlige finanser, hvilket igen forværrer gældskrisen. 
 
EU-landene har løbende søgt at håndtere krisen via den aftalte finanspolitiske konsolidering, 
og særligt stramninger og reformer i de mest udsatte lande, samt øvrige tiltag i form af blandt 
andet lånemekanismer og konkrete lån til de mest udsatte lande. På ECOFIN i starten af ok-
tober fastholdt EU-landene den koordinerede konsolideringsstrategi, der er aftalt i kraft af 
henstillingerne til 23 ud af EU’s 27 lande, som i gennemsnit skal stramme finanspolitikken 
med i alt ca. 4 pct. af BNP inden for en kortere årrække fra og med 2011, jf. figur 2.31. 
 
Hovedparten af de europæiske lande vurderes at stramme finanspolitikken i 2011, mange på 
linje med eller mere end deres henstillingers gennemsnitlige stramningskrav. Lande med sto-
re underskud og gældsbyrder, herunder store rentespænd, samt lande med låneprogrammer 
strammer finanspolitikken relativt meget, jf. figur 2.32. Modsat skal lande som Danmark, 
Tyskland og Holland gennemføre en moderat konsolidering sammenlignet med de fleste an-
dre lande med henstillinger. Konsolideringslinjen i EU-landene ventes at fortsætte i 2012, 
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hvor 7 ud af 23 lande med henstillinger har frist for at få bragt deres underskud ned under 3 
pct. af BNP. 
 

Figur 2.31 

Konsolideringskrav til EU-lande 
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Figur 2.32 

Aktive finanspolitiske lempelser (-) og  

stramninger (+), EU 
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Anm.: Figur 2.31 angiver krav til samlet finanspolitisk stramning i den angivne periode. EU angiver det 
uvægtede gennemsnit af henstillinger. Søjlerne i figur 2.32 angiver provenuvirkningen af finanspoli-
tik med virkning i hhv. 2009, 2010 og 2011. For Ungarn er der korrigeret for engangseffekten af en 
pensionsomlægning i 2011. Landene er rangeret efter størrelsen af de samlede stramninger i 2009-11. 

Kilde: EU-Kommissionen og landenes Stabilitets- og Konvergensprogrammer. 

 
I den seneste prognose fra EU-Kommissionen fra starten af november skønnes der en for-
bedring af den offentlige saldo i euroområdet som helhed fra et underskud på godt 4 pct. af 
BNP i 2011 til et underskud på 3 pct. i 2013, jf. figur 2.33. Den offentlige bruttogæld forventes 
at stige til knap 91 pct. af BNP i 2013, jf. figur 2.34. 
 

Figur 2.33 

Offentlig saldo, EU-landene og USA 
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Figur 2.34 

Offentlig bruttogæld, EU-landene og USA 
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Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose, november 2011. 
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Den økonomiske krise har afsløret svagheder og mangler i det økonomiske samarbejde i EU, 
hvor gældende regler om sunde og holdbare offentlige finanser i Stabilitets- og Vækstpagten 
ikke i tilstrækkelig grad blev efterlevet i EU-landene og håndhævet på EU-niveau. Endvidere 
er der udbredt enighed om, at der burde have været mere fokus på udviklingen af makroøko-
nomiske ubalancer i bred forstand, udover det hidtidige fokus på offentlige finanser. 
 
På den baggrund indledte EU-landene i 2010 arbejdet med en reform af det økonomiske 
samarbejde. I oktober blev der opnået enighed om en reformaftale, hvor der bl.a. lægges op 
til nye og strammere regler og sanktioner i Stabilitets- og Vækstpagten og et nyt samarbejde 
om makroøkonomiske ubalancer m.v. (den såkaldte ”six-pack”). Aftalen træder i kraft ved 
årsskiftet og skal dermed implementeres under dansk formandskab i første halvår af 2012. 
 
I lyset af den fornyede uro i løbet af efteråret 2011 var der enighed om en ny pakke af tiltag 
som respons på gældskrisen på EU27- og eurotopmøderne i slutningen af oktober. Udover 
beslutninger vedrørende nedskrivning af den græske gæld, øgede solvenskrav til banker og 
styrkelse af eurolandenes lånemekanisme EFSF blev der truffet beslutning om principper for 
en styrkelse af eurosamarbejdet og koordineringen af den økonomiske politik. Det gælder 
dels en styrkelse af eurogruppen (eurolandenes økonomi- og finansministre) og mere regel-
mæssige eurotopmøder, dels principper for styrket budgetdisciplin blandt eurolandene. 
 
Som opfølgning på disse beslutninger fremsatte Kommissionen i slutningen af november for-
slag til forordninger dels vedrørende budgetopfølgning, dels vedrørende styrket overvågning 
af eurolande i låneprogrammer. Kommissionen har samtidig fremlagt en grønbog, der under-
søger muligheden for udstedelse af fælles obligationer blandt eurolandene, populært omtalt 
som ”eurobonds”. Forslagene gælder kun for eurolandene. Den umiddelbare modtagelse på 
markedet var positiv, men er hurtigt blevet overhalet af bl.a. usikkerheden om den politiske si-
tuation i Grækenland og Italien og svag implementering af det græske program. 
 
På Det Europæiske Råd (DER) den 9. december blev der besluttet en række tiltag som skal 
bidrage til at styrke håndteringen af gældskrisen både på kort og lang sigt. Initiativerne ven-
tes at indgå i en mellemstatslig aftale, som også vil være åben for EU-lande, som ikke delta-
ger i euro-samarbejdet. Aftalen omfatter blandt andet bestemmelser om en styrkelse af de fi-
nanspolitiske regler, en tidligere aktivering og effektivisering af eurolandenes permanente lå-
nefacilitet (ESM) og tilføring af flere ressourcer til IMF i form af bilaterale lån, jf. boks 1.1. Det 
er endnu ikke besluttet hvorvidt Danmark skal tilsluttes den nye aftale. 
 
Det er ikke kun i euroområdet, at forværringen af de offentlige finanser har skabt alvorlige ud-
fordringer, det gælder også i USA. Det amerikanske offentlige underskud udgør ifølge EU-
Kommissionen 10 pct. af BNP i 2011, og den offentlige gæld ventes at stige til 107 pct. af 
BNP i 2013. Finanspolitikken er nu skiftet fra at være ekspansiv til at virke kontraktivt, og fal-
dende offentlige udgifter har bidraget negativt til BNP-væksten de seneste 4 kvartaler. 
 
Den svækkede holdbarhed af USA's offentlige finanser og den manglende politiske handle-
kraft – fx ifm. forhøjelsen af det amerikanske gældsloft – fik kreditvurderingsbureauet Stan-
dard & Poor’s til at nedjustere de amerikanske statsobligationers kreditværdighed fra AAA til 
AA+ i august. USA beholdt AAA-ratingen hos Moody’s, men blev sat på negativt outlook. I 
slutningen af november satte et tredje kreditvurderingsbureau, Fitch, USA på negativt outlook 
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og udtalte, at landet risikerede en nedjustering, hvis der ikke nås en troværdig finanspolitisk 
aftale i løbet af de næste par år, som bremser landets hurtigt stigende gæld. 
 
I aftalen om forhøjelsen af gældsloftet, Budget Control Act of 2011, blev der aftalt besparelser 
på offentlige udgifter på mindst 2,1 billioner USD over de næste 10 år. 0,9 billioner kommer 
fra et aftalt loft på diskretionære udgifter, mens 1,2 billioner skulle komme fra en tværpolitisk 
budgetkomité, som skulle fremlægge forslag til budgetforbedringer inden den 23. november. 
Komiteen lykkedes imidlertid ikke at nå til enighed om et forslag. I Budget Control Act blev 
der imidlertid indført en mekanisme som, i fraværet af en aftale baseret på budgetkomiteens 
forslag, automatisk reducerer de offentlige udgifter med 1,2 billioner USD fra 2013. 
 
I den nuværende lovgivning i USA er der således lagt op til en finanspolitisk stramning, som 
er frontloaded i 2012-13 med stramninger svarende til henholdsvis 2,3 og 3 pct. af BNP. Der 
er alligevel en vis usikkerhed knyttet til udviklingen i amerikansk finanspolitik fremadrettet. 
Stramningen forventes at blive lavere end det, der er lagt op til i øjeblikket, idet der foreligger 
en række initiativer som lægger op til en mindre kontraktiv finanspolitik i de kommende år. 
 
 

2.3 Obligations- og aktiemarkederne 
 
Der er fortsat store udsving på både aktie- og obligationsmarkederne. Navnlig den finanspoli-
tiske dagsorden i euroområdet og forholdene på de europæiske gældsmarkeder påvirker 
markederne. Annonceringen af, at Tyskland ved en auktion over 10-årige statsobligationer 
den 23. november tilbageholdt 39 pct. af den annoncerede mængde frem for at sælge blev 
modtaget som en særlig dårlig nyhed, der kan afspejle, at også Tyskland periodevist oplever 
vanskeligheder med at finansiere de løbende underskud og afdrag på gælden. Bid-offer rati-
oen har således været lav og omfanget af tilbageholdte obligationer højt ved tyske auktioner 
over statsobligationer i november1, jf. figur 2.35 og 2.36.  
 
Der er stadig en klar tendens til, at internationale investorer søger mod statsobligationer med 
høj kreditværdighed og at disse obligationer derfor handles til relativt lave renter. Det gælder 
lande som Tyskland, Nederlandene, Finland, USA, Schweiz og Danmark. Investorer kræver 
således en højere risikopræmie for obligationer fra lande med store offentlige underskud, høj 
gæld samt utilstrækkelige konsoliderings- og reformplaner end på obligationer fra lande med 
lavere underskud og gæld. Det har særligt påvirket lande som Portugal, Grækenland og Ir-
land, men også Italien og Spanien.  
 

 

1 Tyskland havde før auktionen annonceret et forventet salg af obligationer på EUR 6 mia., men endte med at 
udstede EUR 3,6 mia. til markederne. Det giver en bid-offer ratio på 0,65. Det er lavt, herunder i forhold til den 
gennemsnitlige efterspørgsel ved foregående tyske auktioner i 2010 og 2011 og signalerer, at der ikke var stor 
dybde i efterspørgslen ved auktionen. Omvendt er det ikke første gang, der sælges mindre end annonceret. Det er 
således sket ved 6 af 30 auktioner i de 2-, 5- og 10-årige lånesegmenter (ekskl. inflationsindekserede obligationer) i 
2011. Omfanget af obligationer, som blev tilbageholdt, var dog usædvanligt højt ved den seneste auktion. I 2010 
og 2011 har man typisk tilbageholdt 15-25 pct. af obligationerne ved auktionerne til senere salg på de sekundære 
markeder eller andre formål. 
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Figur 2.35 

Bid-offer-ratio ved auktioner over 2-, 5- og  

10-årige tyske statsobligationer 
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Figur 2.36 

Andel af den udbudte tyske statsobligations-

mængde, der tilbageholdes 
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Anm.: Bid-offer-rationen er beregnet som den totale mængde af bud divideret med det annoncerede for-
ventede salg.  

Kilde: Finanzagentur GmbH og egne beregninger. 

 
De seneste måneder er der imidlertid tegn på, at traditionelle euro-kernelande som Frankrig, 
Nederlandene og Finland også oplever stigende renter, herunder i forhold til Tyskland, jf. fi-
gur 2.37 og 2.38. Samtidig er renten på obligationer udstedt af lande med relativt gode fi-
nanspolitiske udgangspunkter uden for euroen faldet betragteligt. Det gælder fx danske og 
svenske statsobligationer. Renten på 10-årige danske statsobligationer handles således pri-
mo december godt 20 bps. under den tilsvarende tyske obligation, jf. figur 2.39 og tabel 2.2. 
Til sammenligning handles obligationer fra de AAA-ratede eurolande Nederlandene, Finland, 
Frankrig og Østrig til renter, der ligger knap 50-110 bps. over renten på de tilsvarende tyske 
obligationer. 
 

Figur 2.37 

10-årige rentespænd til Tyskland – PIIGS lande 
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Figur 2.38 

10-årige rentespænd til Tyskland – udvalgte 
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Kilde: Bloomberg.  
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Den 5. december satte kreditvurderingsbureauet Standard & Poor’s de seks AAA-ratede eu-
rolande (Tyskland, Frankrig, Nederlandene, Finland, Luxembourg og Østrig) på negativt out-
look, hvilket indebærer en risiko for en egentlig nedgradering inden for de kommende måne-
der. Det skete med henvisning til eurolandenes vanskeligheder ved at træffe beslutninger, 
der effektivt kan inddæmme gældskrisen og de mulige byrder, som de højest ratede lande 
potentielt påtager sig som led i håndteringen af krisen. Den 12. december annoncerede 
Moody’s, at man overvejer ratingen af alle EU-lande. En evt. nedgradering af de AAA-ratede 
eurolande vil formentlig indebære, at AAA-ratingen af eurolandenes midlertidige lånefacilitet 
EFSF, der garanteres af eurolandene, vil komme under pres, hvilket kan fordyre EFSF’s fi-
nansiering af udlån til lande med låneprogrammer og dermed øge renten på EFSF’s udlån til 
programlande.  
 

Figur 2.39 

Danske rentespænd til Tyskland 
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Figur 2.40 

5-årige CDS-priser, højt ratede eurolande samt 
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Anm.: De højt ratede lande i figur 2.44 er defineret som lande, der er AAA/Aaa-ratet ved alle de tre store 
rating-bureauer S&P, Moody’s og Fitch Rating. Luxembourg er ikke vist.   

Kilde: Bloomberg og Reuters EcoWin. 
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Tabel 2.2 

10-årige gennemsnitlige rentespænd til Tyskland, basispoint  

Land 

Ratings fra bureau-
erne S&P / Fitch / 

Moody’s 2006 2007 2008 2009 2010
2011 til 

dato1) 
1-12-
2011 

Danmark  AAA / AAA / Aaa 6 5 30 33 25 17 -23 

Nederlandene AAA / AAA / Aaa 1 5 22 42 23 36 47 

Finland  AAA / AAA / Aaa 0 6 25 45 22 36 65 

Frankrig  AAA / AAA / Aaa 1 7 24 35 37 62 105 

Østrig AAA / AAA / Aaa 1 7 27 67 41 61 115 

Belgien  AA+ / AA+ / Aa1 1 10 39 60 67 147 258 

Spanien  AA / AA+ / Aa2 2 9 36 68 148 269 361 

Italien  A+ / AA- / Aa2 22 21 59 90 120 243 446 

Irland  BBB+ / BBB+ / Ba1 0 8 45 183 295 693 703 

Portugal  BBB- / BBB- / Ba2 14 19 49 91 251 766 1.236 

Grækenland CC / CCC / Ca 29 29 77 176 630 1.550 3.971 

                    

Anm.: Årsgennemsnit. Renterne er opgjort som forskellen mellem de løbetidskorrigerede renter på statsob-
ligationer fra det pågældende land og Tyskland, dvs. svarende til forskellen på renten i de 10-årige 
punkter på rentekurverne. Ud over de angivne lande er eurolandene Tyskland og Luxembourg 
AAA-ratede ved alle de tre rating-bureauer, mens Storbritannien og Sverige – ud over Danmark – er 
AAA-ratede EU27-lande. 

1) Renterne er baseret på børsernes lukkekurser til og med den 1. december 2011. 
Kilde: Bloomberg, Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Rating og egne beregninger. 

 
Efterspørgslen efter danske udstedelser er god og udstedelserne af danske statsobligationer 
sker til historisk lave renter. I oktober og december udstedte Danmark fx 30-årige obligationer 
for nominelt godt 3,9 mia. kr., svarende til et låneprovenu på 6,5 mia. kr., til en rente på ca. 
2,4 pct., mens renten var godt 0,8 pct. ved den seneste auktion over de 2-årige statsobligati-
oner i oktober, jf. tabel 2.3. Overtegningen har i oktober og december generelt været god. 
 
Selv de højest ratede eurolande har oplevet stigninger i både renter, rentespænd og CDS-
priser, jf. figur 2.40. Prisen på en CDS på danske statsobligationer er også steget. En forkla-
ring kan være, at der kun i meget begrænset omfang er udstedt CDS’ere på danske virksom-
heders gæld, herunder danske bankers gæld. At købe en CDS på den danske stat kan derfor 
være en måde at foretage afdækning af risikoen på anden gæld. Stigningen i CDS-priserne 
på dansk statsgæld afspejler derfor – set i sammenhæng med udviklingen på obligations-
markederne – formentlig ikke alene en vurdering af den danske stats kreditkvalitet.  
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Tabel 2.3 

Resultat af danske statsobligationsauktioner siden oktober 2011  

Dato Papir 
Bud, 

mio. kr.

Nominelt 
salg, 

mio. kr.
Over-

tegning

Låne-
provenu, 

mio. kr.

Effektiv  
rente,  

pct.  

6. december  3’2021 11.740 5.440 2,16 5.889 2,07 

6. december 4,5’2039 2.125 1.485 1,43 3.007 2,43 

1. november 2,5'2016 880 800 1,10 848 1,26 

1. november 3'2021 3.100 1.340 2,31 1.448 2,10 

18. oktober 2'2014 3.440 1.600 2,15 1.657 0,82 

18. oktober 3'2021 4.210 2.110 2,00 2.256 2,23 

4. oktober 2'2014 19.070 9.670 1,97 10.068 0,66 

4. oktober 4,5'2039 5.020 2.425 2,07 3.471 2,38 

                             

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 
Forøgelsen af renterne på obligationer udstedt af de traditionelt mere sikre lande indenfor eu-
roområdet kan blandt andet skyldes udsigterne til en øget garantistillelse over for gæld ud-
stedt af andre lande indenfor euroområdet, herunder afledt af, at eurolandene på eurotop-
mødet den 26. oktober 2011 annoncerede et oplæg til en styrkelse af EFSF. På mødet mel-
lem eurolandenes finansministre den 29. november 2011 blev principperne for de nye værk-
tøjer aftalt. Styrkelsen af EFSF sker ved, at EFSF gives lov til at garantere gæld som delvis 
forsikring til investorer, der køber statsobligationer fra udsatte lande, eller foretage indskud i 
særlige investeringsfonde, som sammen med andre investorer blandt andet kan opkøbe 
statsobligationer på de primære (direkte fra udstederen) eller de sekundære markeder (hand-
lede og dermed allerede udstedte obligationer). EFSF vil under programmet tage de første 
tab på statsobligationerne, hvilket gør risikoen for tab for en privat investor mindre. Omvendt 
udhuler den øgede gearing på udlånet sikkerheden bag eurolandenes garantier i EFSF. De 
to redskaber implementeres i januar og februar 2012 og vil enten kunne benyttes enkeltvis el-
ler i kombination med hinanden.  
 
Derudover blev man på mødet den 29. november enige om, at udbetalingen af den 6. rate på 
EUR 5,2 mia. (eurolandenes andel) af lånet fra eurolandene til Grækenland kan udbetales i 
december 2012 under forudsætning af, at udbetalingen også godkendes af IMF. Den samle-
de udbetaling udgør EUR 8 mia. inkl. bidraget fra IMF. Eurolandenes samlede låneudbetalin-
ger til Grækenland vil dermed udgøre EUR 52,9 mia. af den aftalte samlede låneramme på 
EUR 80 mia. i programmet fra maj 2010. Det resterende beløb udbetales efter aftalen frem til 
juni 2013. Dertil kommer låneprogrammet på forventet EUR 130 mia. gennem EFSF.  
 
ECB’s løbende opkøb af statsobligationer har omvendt haft en stabiliserende effekt på stats-
obligationsmarkederne. Efter annonceringen af, at ECB ville genoptage sine opkøb af stats-
obligationer på de sekundære markeder under sit Securities Market Program, er ECB’s be-
holdning af statsobligationer øget fra EUR 74 mia. til EUR 203 mia., jf. også afsnit 2.4. An-
nonceringen og de efterfølgende opkøb havde i dagene efter annonceringen en afdæmpen-
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de virkning på renten på især de 2-10-årige italienske og spanske statsobligationer, hvor op-
købene formentlig primært er foretaget.  
 
Aktiemarkederne er ligesom obligationsmarkederne påvirkede af de økonomiske og især po-
litiske forhold i navnlig euroområdet. Nyheder om udviklingen i den europæiske krisehåndte-
ring påvirker i perioder aktiekurserne mærkbart. Dertil kommer usikkerhed om de generelle 
økonomiske vækstudsigter, der er mærkbart nedjusteret i flere internationale institutioners 
prognoser igennem de seneste måneder.  
 
Efter store fald i aktiekurserne over hele verden i juli og august afledt af blandt andet S&P’s 
nedgradering af USA steg de fleste aktieindeks i oktober og toppede i efteråret omkring tids-
punktet for mødet mellem de europæiske stats- og regeringschefer den 26. oktober og lå la-
vest umiddelbart efter den tyske auktion den 23. november, jf. figur 2.41.  
 
En del af faldet efter mødet den 26. oktober afspejler den græske regeringschef Pa-
pandreous annoncering af mistillidsafstemningen om den græske regering og forslaget om 
en folkeafstemning om hjælpepakken til Grækenland – få dage efter pakken var forhandlet på 
plads med de øvrige eurolande. Der er nu dannet en græsk samlingsregering under Lucas 
Papademos (tidligere vicepræsident i ECB) med støtte fra den hidtidige regering og oppositi-
on, og låneprogrammet implementeres frem til det græske parlamentsvalg i februar 2012.  
 
Genintroduktionen den 30. november af valutaswap-aftalerne mellem de store centralbanker 
løftede stemningen i markederne og medførte umiddelbare stigninger på 4-5 pct. i flere af de 
centrale aktieindeks. Usikkerheden i aktiemarkederne målt ved VIX- og VSTOXX-indeksene 
faldt ligeledes mærkbart både op til og efter annonceringen af swap-aftalerne, jf. figur 2.42. 
Niveauerne er dog fortsat relativt høje og eksempelvis kun svagt lavere end i maj 2010.   
 

Figur 2.41 
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Figur 2.42 

VIX og VSTOXX 
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Anm.: VIX og VSTOXX viser den implicitte volatilitet i 3-mdrs optionskontrakter på hhv. det amerikanske 
S&P500- og det europæiske Stoxx 50-indeks.  

Kilde: Chicago Board Options Exchange, Stoxx limited og Reuters EcoWin. 
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2.4 Penge- og kreditpolitik 
 
ECB sænkede den pengepolitiske styringsrente, minimum bud renten, med 0,25 pct.-point til 
1,25 pct. med virkning fra den 9. november 2011, hvilket var første rentenedsættelse fra ECB 
siden den 13. maj 2009, jf. figur 2.43. Rentenedsættelsen skete på trods af, at ECB vurdere-
de og fortsat vurderer, at inflationstakten vil forblive over målsætningen på 2 pct. over de 
kommende måneder og kun ca. 4 måneder efter ECB senest besluttede at hæve styringsren-
ten. Beslutningen skal således ses i lyset af, at ECB forventer en faldende inflationstakt i 
2012 samt svage og usikre og forværrede vækstudsigter for de europæiske økonomier.  
 
Danmarks Nationalbank annoncerede senere samme dag en nedsættelse af udlånsrenten, 
renten på indskudsbeviser og foliorenten med 0,35 pct.-point til henholdsvis 1,2 pct., 0,65 pct. 
og 0,55 pct. Diskontoen blev samtidig sænket med 0,25 pct.-point til 1 pct. Derudover har 
Danmarks Nationalbank sænket den centrale indskudsbevisrente af to omgange i august og 
september, og valgte, med virkning fra den 16. december, at sænke udlåns- og indskudsbe-
visrenten med yderligere 0,1 pct.-point til henholdsvis 0,7 pct. og 0,3 pct. og foliorenten med 
0,05 pct.-point til 0,25 pct. De danske pengepolitiske renter (samt korte pengemarkedsrenter) 
er nu lavere i Danmark end i euroområdet, jf. figur 2.44. Det er ikke sket siden euroens indfø-
relse.  
 

Figur 2.43  
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Figur 2.44 

Rentespænd mellem Danmark og euroområdet 
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Anm.: Det pengepolitiske spænd i figur 2.50 er spændet mellem Danmarks Nationalbanks udlånsrente og 
ECB’s minimum bud rente.  

Kilde: ECB og Reuters EcoWin. 

 
De lavere danske styringsrenter skal navnlig ses i lyset af en styrket efterspørgsel efter kro-
ner. Valutareserven er således fortsat høj og var på 490 mia. kr. i oktober 2011, ligesom kro-
nen siden sommeren er styrket overfor euroen, jf. figur 2.45 og 2.46.  
 
Den amerikanske centralbank, Fed, har ikke ændret sin centrale styringsrente siden decem-
ber 2008 og annoncerede på rentemødet den 9. august 2011, at man forventer at ville fast-
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holde de lave renter frem til mindst medio 2013. Fed fastholder samtidig fortsat udsigterne til 
en afdæmpet vækst som det primære fokus for pengepolitikken.  
 

Figur 2.45  
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Figur 2.46 
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Kilde: Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 

 
Pengepolitikken i de vestlige centralbanker er fortsat meget lempelig. Tildelingerne af likvidi-
tet ved de ugentlige auktioner i ECB er i gennem de seneste måneder steget, jf. figur 2.47. 
En del af den tildelte likviditet deponeres dog direkte hos ECB. 
 

Figur 2.47  
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Figur 2.48 

ECB’s beholdning af statsobligationer  
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Kilde: ECB, Bloomberg og Reuters EcoWin. 

 
En række tiltag er herudover gennemført med henblik på at understøtte likviditeten, den fi-
nansielle stabilitet og prisstabiliteten i euroområdet. ECB har således blandt andet øget op-



Kapitel 2 International økonomi og finansielle markeder

 

Økonomisk Redegørelse · December 2011 68 

købene under det såkaldte Securities Markets Program (SMP)2. ECB’s samlede beholdning 
af europæiske statsobligationer var således godt 200 mia. euro i november 2011, jf. figur 
2.48. Ud over opkøb i statsobligationer under SMP ligger ECB fortsat inde med europæiske 
realkreditobligationer (Covered Bonds) for 60 mia. euro. 
 
Centralbankerne i USA, Canada, England, Japan, Schweiz samt ECB annoncerede den 30. 
november 2011 i en koordineret udmelding, at man via bilaterale swap-aftaler vil stille valuta 
til rådighed for hinanden, som centralbankerne efterfølgende kan stille til rådighed for finan-
sielle institutioner. Fed sænkede samtidig tillægget for at stille dollars til rådighed fra 100 bps. 
til 50 bps. med virkning fra den 5. december 2011. Det gør det isoleret set mere attraktivt for 
fx ECB at hente dollars i Fed.  
 
Aftalerne om gensidigt at forpligte sig til at stille valuta til rådighed er ikke nye og svarer til de 
aftaler, der blev indgået mellem centralbankerne i 2007. Dengang toppede omfanget af 
swap-aftaler mellem Fed og øvrige centralbanker omkring årsskiftet 2008/2009 på godt USD 
580 mia., hvoraf langt hovedparten blev indgået med ECB, jf. figur 2.49. Siden udgangen af 
2009 har ordningen kun været i brug i meget begrænset omfang. I november 2011 udgjorde 
omfanget af swaps af dollars i Fed således USD 2,4 mia.  
 
Danmarks Nationalbank indgik ligeledes en aftale med Fed i september 2008 om gensidigt at 
stille valuta til rådighed via swaps. Udlånet af dollars fra Fed til danske modparter via auktio-
ner i Danmarks Nationalbank toppede på omtrent 116 mia. kr. omkring årsskiftet 2008/2009. 
Aftalen med Fed udløb i februar 2010 efter at være blevet forlænget to gange.  
 

Figur 2.49 
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Figur 2.50 
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Anm.: Usikrede rentesatser i figur 2.54 er xIBOR-satser, dvs. på interbank-lån, mens de sikrede satser er 
dag-dag renteswaps.  

Kilde: Fed, ECB, Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin.  

 
 

2 ECB’s Securities Markets Program er ifølge ECB rettet mod at forbedre transmissionen af de pengepolitiske be-
slutninger under svære markedsforhold, hvor enkelte markedssegmenter ikke fungerer, for dermed at sikre pris-
stabilitet i euroområdet. 
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På pengemarkederne er renterne ligeledes påvirket af den lempelige pengepolitik. Referen-
cerenten på usikrede lån mellem finansielle institutioner, xIBOR, er steget i forhold til de til-
svarende renter på lån med sikkerhed i de seneste måneder afledt af den tiltagende uro, jf. 
figur 2.50. Stigningen i spændet har været mindre i Danmark end i eksempelvis euroområdet. 
Danmarks Nationalbank foretog i april 2011 en undersøgelse af det danske pengemarked, 
der viste, at det sikrede marked for lån vinder frem i forhold til usikrede lån. Den højere andel 
af sikrede lån afspejler en generel tendens til at begrænse kreditrisikoen i lyset af finanskri-
sen.  
 
ECB skriver ligeledes i deres månedsoversigt for november, at man oplever en stigende præ-
ference for lån mod sikkerhed via elektroniske handelsplatforme frem for ved usikrede inter-
bank-lån. Det afspejler sig ifølge ECB i stigningen i den brede pengemængde. 
 
Ifølge ECB er den øgede vækst i blandt andet den smalle pengemængde i euroområdet, M1, 
der betegner den private ikke-banksektors beholdning af sedler og mønter samt bankindskud 
på anfordring, formentlig en følge af den øgede usikkerhed om de økonomiske udsigter, her-
under afspejlet ved kraftige fald i forbrugertilliden. Navnlig husholdningerne og erhvervsvirk-
somhederne har således øget deres helt kortfristede indskud. Generelt har private ifølge ECB 
øget beholdningerne af korte likvide monetære aktiver på bekostning af mere risikable aktiver 
afledt af de kraftige aktiekursfald samt usikkerheden på gældsmarkederne.  
 
Væksten i MFI-udlån er fortsat positiv i euroområdet. Udviklingen i september afspejler ifølge 
ECB styrket vækst i lån til den offentlige sektor og en mindre vækst i udlånet til den private 
sektor. Vækstraterne i udlånet til navnlig erhvervsvirksomheder har dog svinget meget, her-
under afledt af skift mellem markeds- og bankfinansiering af lån. Væksten i udlån til erhverv 
blev positiv i første halvår af 2011. Der er dog ifølge ECB stor spredning i væksten i udlånet 
mellem lande, herunder navnlig vedrørende lån til ejendomme. Selvom der således ikke er 
klare indikationer på, at de anspændte markedsforhold har påvirket udlånet i euroområdet 
som helhed, holder ECB et skærpet opsyn med udviklingen, da begrænsninger i udlånet kan 
manifestere sig med en vis forsinkelse.  
 
Ifølge Danmarks Nationalbanks udlånsundersøgelse er kreditpolitikken generelt strammet 
svagt for både husholdninger og erhverv i 3. kvartal 2011, jf. figur 2.51. Stramningerne er pri-
mært forårsaget af, at mange institutter har skærpet deres vurdering af risikoen ved udlån 
samtidig med, at institutternes finansieringsomkostninger er stigende og risikovilligheden er 
mindsket, hvilket har medført stigende priser på lån. For husholdninger er efterspørgslen fal-
det i 3. kvartal. Til gengæld er efterspørgslen uændret fra erhverv. Samlet set har der over 
det seneste år været en faldende efterspørgsel efter lån. Endelig oplever især pengeinstitut-
terne stigende nedskrivninger og tab på udlån til både husholdninger og erhverv, hvilket insti-
tutterne forventer også vil gøre sig gældende i svag grad i 4. kvartal 2011. 
 
Den tilsvarende undersøgelse fra ECB fra oktober afspejler, at stramningen af kreditvilkårene 
for bankerne i euroområdet steg i 3. kvartal 2011 – både for lån til erhverv og private, jf. figur 
2.52. De europæiske kreditchefer forventer, at stramningerne overfor udlån til erhverv vil fort-
sætte i 4. kvartal, mens der forventes mindre stramninger af kreditvilkårene til private bolig-
lån. Stramningen i kreditvilkårene skal, ifølge undersøgelsen, ses i lyset af den fornyede in-
tensivering af statsgældskrisen, der underminerer soliditetsopfattelsen af banker i euroområ-
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det. Ifølge undersøgelsen begrænser dette bankernes likviditetsstyring og forringer deres fi-
nansieringsbetingelser, hvortil kommer forventningen om svag økonomisk vækst i euroområ-
det i anden halvdel af 2011. For første gang i mere end et år oplevede bankerne i euroområ-
det et fald i efterspørgslen efter lån i 3. kvartal, hvilket afspejler et betydeligt efterspørgsels-
fald fra erhvervslivet drevet af stigende generel usikkerhed og en afdæmpning i den økono-
miske aktivitet. Med hensyn til udlån til husholdninger var der ligeledes et fald i efterspørgslen 
efter lån i 3. kvartal, blandt andet afledt af svagere udsigter for boligmarkederne og faldende 
forbrugertillid.  
 
 

Figur 2.51 

Ændring i kreditvilkår og efterspørgsel efter lån 

for eksisterende kunder i Danmark 
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Figur 2.52 

Ændring i kreditvilkår og efterspørgsel efter lån 

i euroområdet 
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Anm.: Danmarks Nationalbanks udlånsundersøgelse er kvalitativ og foretages ved, at kreditcheferne i de 
deltagende institutter besvarer spørgeskemaer vedrørende ændringer i deres udlån og udlånspolitik 
Svarende vægtes med instituttets andel af det samlede udlån og sammenfattes i nettotal. -100 svarer 
til, at der er strammet en del (efterspørgslen efter lån er mindsket en del) i forhold til kvartalet før, 
mens +100 svarer til, at der er lempet en del (efterspørgslen efter lån er øget en del). Positive tal i 
ECB’s undersøgelse angiver, at kreditvilkårene er strammet (efterspørgslen er øget), mens negative tal 
angiver at kreditvilkårene er lempet (efterspørgslen er mindsket). Af hensyn til sammenligneligheden 
til de danske forhold er aksen for efterspørgslen inverteret (højre y-akse).   

Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB og Reuters EcoWin. 

 
I USA afspejler Feds udlånsundersøgelse, at færre amerikanske banker har lettet vilkår og 
betingelser på kommercielle og industrielle lån sammenlignet med de seneste kvartaler. Det 
skyldes en kombination af usikre og mindre gunstige økonomiske udsigter. Derudover indike-
rer mange af de amerikanske respondenter, at de har strammet lånevilkårene til de europæi-
ske banker og disses datterselskaber. Efterspørgsel efter erhvervsudlån i 3. kvartal var sva-
gere, mens der var en øget efterspørgsel efter erhvervsejendomslån og private boliglån.  
 
Det samlede udlån fra kreditinstitutterne i Danmark er mindre i 2011 i forhold til året før, hvil-
ket navnlig skyldes, at pengeinstitutterne har reduceret udlånet til erhvervsvirksomheder, jf. 
figur 2.53. Opgjort i forhold til samme måned året før er udlånet til erhverv således faldet med 
191,8 mia. kr. svarende til godt 11¾ pct., mens pengeinstitutternes udlån til husholdningerne 
har været omtrent uændret i 2011 i forhold til året før. Realkreditinstitutterne øger fortsat sine 
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udlån – både til private og til erhvervsvirksomheder, jf. figur 2.54, selvom omfanget af lån til 
personligt ejede virksomheder er reduceret i forhold til i 2010. Realkreditinstitutterne har så-
ledes øget det samlede udlån med 42,7 mia. kr. svarende til godt 1¾ pct. i oktober 2011 i 
forhold til samme måned året før.  
 

Figur 2.53  
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Figur 2.54 

Vækst i realkreditinstitutternes samlede udlån 
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Kilde: Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 

 
 

2.5 Råvare- og valutamarkeder 
 
Efter den kraftige stigning fra sommeren 2010 og frem til april i år, har olieprisen svinget lidt, 
men med en vigende tendens, jf. figur 2.55. En tønde råolie (af typen Brent) blev i starten af 
december handlet til 109 USD. 
 
Olieprisen ligger dermed stadig på et højt niveau og understøttes i øjeblikket af relativt lave 
lagerbeholdninger, især i Europa, jf. figur 2.56, udbudsforstyrrelser i lande som Libyen, Ye-
men og Syrien, samt stigende geopolitiske risici i Mellemøsten i lyset af Irans atomprogram. 
Afdæmpningen i den internationale økonomi har bidraget til at moderere efterspørgslen efter 
råvarer og har virket dæmpende både på olieprisen og på andre råvarepriser, jf. figur 2.57. 
Det gælder blandt andet i Kina, hvor importen af råolie har vist tegn på en vis udfladning over 
det seneste år, jf. figur 2.58. 
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Figur 2.55 

Oliepris og skøn 
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Figur 2.56 

Lagerbeholdning af råolie og petroleums-
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Anm.: De lyseblå linjer i figur 2.56 viser henholdsvis gennemsnittet, samt laveste og højeste observation for 
lagerbeholdningen i perioden 2005-2010. 

Kilde: Reuters EcoWin, Det Internationale Energiagentur (IEA), US Energy Information Administration 
(EIA) og egne beregninger. 

 
 

Figur 2.57 

Udvalgte råvarepriser 
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Figur 2.58 

Nettoimport af råolie, Kina 
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Kilde: Reuters Ecowin og IMF. 
 

 
Olieprisskønnet er baseret på en kombination af priser på futures-kontrakter (med information 
frem til den 28. november 2011) og en tilpasning til IEA’s skøn for olieprisen i 2015 i deres 
seneste prognose3. 
 

 

3 IEA, World Energy Outlook 2011, november 2011. 
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Målt i amerikanske dollars er olieprisskønnet for 2011-12 blevet nedjusteret en smule i for-
hold til Økonomisk Redegørelse, august 2011. Nedjusteringen skal primært ses i lyset af et 
større fald i spotpriserne end forventet i augustredegørelsen. Som følge af en stigning i vær-
dien af amerikanske dollars indebærer skønnet imidlertid en lille opjustering af olieprisskøn-
net målt i danske kroner, jf. tabel 2.4. 
 
 

Tabel 2.4 

Olieprisforudsætninger 

 2010 2011 2012 2013 

  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

Pris pr. tønde       

USD 79,9 112,9 111,3 113,2 108,8 111,3 

EUR 60,4 79,7 79,9 79,1 80,9 82,8 

DKK 449,5 594,2 595,3 589,4 602,3 616,2 

                          

Kilde: Reuters EcoWin, IEA og egne skøn. 

 
 
 

I fremskrivningen antages valutakurserne at ligge stabilt på det gennemsnitlige niveau i peri-
oden 15. til 28. november. Det indebærer en opjustering af amerikanske dollar i forhold til 
Økonomisk Redegørelse, august 2011, jf. tabel 2.5. Stigningen i værdien af amerikanske dol-
lar i forhold til euro (og danske kroner) er moderat og skal ses i lyset af den amerikanske 
økonomis status som sikker havn i perioder med stor uro samt de i øjeblikket lysere konjunk-
turudsigter for amerikansk økonomi sammenlignet med de fleste europæiske lande. 
 
 

Tabel 2.5 

Valutakursforudsætninger 

 2010 2011 2012 2013 

  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

Dollar pr. 100 euro       

EUR/USD 132,4 141,6 139,3 143,1 134,4 134,4 

Kr. pr. 100 enheder 
udenlandsk valuta       

EUR/DKK  744,7 745,4 745,1 745,0 744,1 744,1 

USD/DKK 562,4 526,3 534,9 520,7 553,6 553,6 

Indeks (1980=100)       

Effektiv kronekurs 104,0 103,8 103,7 103,9 103,2 103,2 

                         

Anm.: Valutakurserne er beregningsteknisk fremskrevet med gennemsnittet af ti handelsdage fra 15. til 28. 
november. 

Kilde: Reuters EcoWin, IEA og egne skøn. 
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Den effektive kronekurs har generelt været faldende siden maj, men ligger stadig en smule 
højere end ved starten af året. Svækkelsen siden maj skyldes først og fremmest stigninger i 
værdien af japanske yen og amerikanske dollar, mens den svenske krone isoleret set har bi-
draget til en stigning i den effektive kronekurs, jf. figur 2.59 og 2.60. 
 

Figur 2.59 

Udviklingen i udvalgte valutaer 
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Figur 2.60 

Effektiv kronekurs (ændring m/m) 
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Kilde: IMF og Danmarks Nationalbank.  
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I 2011 vurderes husholdningernes reale disponible indkomst at være faldet med 1 pct. som 
følge af blandt andet fald i arbejdsstyrke, beskæftigelse og realløn. I 2012 ventes en vækst i 
indkomsterne på 1¼ pct. på grundlag af en moderat voksende arbejdsstyrke, lavere prisstig-
ninger og en forholdsvis høj satsregulering. Medregnes de skønnede tilbagebetalinger af ef-
terlønsbidrag er stigningen 2¾ pct. I 2013 skønnes en fortsat fremgang på 1 pct.  Hushold-
ningernes nettoformue ventes at falde med 8 pct. realt i år som følge af lavere ejerboligpriser 
og aktiekurser og derved nå det niveau, den havde i 2004. Gennem både 2012 og 2013 ven-
tes en moderat vækst i formuerne på omkring 3 pct. Selv om mange husholdninger har en 
høj bruttogæld, er de danske husholdninger ganske velkonsoliderede samlet set, også efter 
faldet i boligpriser og aktiekurser i 2011. 
 
Privatforbruget skønnes at falde med ¾ pct. i år, hvilket afspejler en forholdsvis høj opspa-
ringskvote og en svag indkomst- og formueudvikling. Væksten i privatforbruget forventes 
gradvist at tage til i løbet af 2012, blandt andet understøttet af udbetalingen af efterlønsbidrag 
og væksten i 2012 ventes at svare til godt ¾ pct. I 2013 forventes privatforbruget at vokse 
med 2 pct. med baggrund i mindsket jobusikkerhed og aftagende, men stadig relativt høj op-
sparingskvote. 
 
Boligmarkedet er fortsat skrøbeligt med lange liggetider og pres på boligpriserne. Selvom den 
lave rente holder hånden under boligmarkedet, ventes fortsat prisfald i 2012. I 2013 ventes 
en gradvis bedring på boligmarkedet, hvor de reale boligpriser ventes at stabilisere sig. Bolig-
investeringerne skønnes at stige med knap 10 pct. i 2011, hvilket særligt understøttes af 
fremgang i det støttede boligbyggeri. I 2012 og 2013 er der udsigt til beskeden positiv vækst.  
 
De erhvervsmæssige investeringer steg svagt i 2. og 3. kvartal 2011 efter et større fald i 1. 
kvartal, som skal ses i lyset af eksporten af en boreplatform og en særlig hård vinter. Samlet 
set skønnes et fald i erhvervsinvesteringerne på godt 5 pct. i 2011 (1¾ pct. eksklusive bore-
platforme). I lyset af udsigten til fremgang i de offentlige erhvervsmæssige investeringer (Me-
tro, Femern mv.) i prognoseperioden og fortsat lave renteniveauer mv., skønnes en vækst i 
erhvervsinvesteringerne på henholdsvis godt 2½ og godt 6½ pct. i 2012 og 2013 fra det lave 
niveau i 2011. 
 
Eksporten skønnes at vokse med 7 pct. i 2011 og er således den væsentligste drivkraft bag 
fremgangen i den samlede efterspørgsel i år. Væksten i eksporten afspejler en betydelig 
fremgang i første halvår. Til næste år ventes en svag international konjunkturudvikling at 
lægge en dæmper på eksporten, der skønnes at stige med knap 2 pct., hvorefter væksten 
ventes at tiltage til 3¼ pct. i 2013 i takt med en langsom genopretning i verdensøkonomien. 

3. Indenlandsk efterspørgsel 
og udenrigshandel 

Nyt kapitel 
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3.1 Indkomster og formue 
 
3.1.1 Husholdningernes reale disponible indkomst 
Den afdæmpede økonomiske vækst og relativt store stigning i forbrugerpriserne indebærer, 
at husholdningernes reale disponible indkomst skønnes at falde med 1 pct. i 2011 efter en 
stigning i 2010 på 2¼ pct., jf. tabel 3.1. Skønnet for 2011 er justeret væsentlig ned i forhold til 
augustredegørelsen blandt andet som følge af større fald i den reale lønsum på grund af la-
vere beskæftigelse. 
 
 

Tabel 3.1 

Væksten i de reale disponible indkomster 

 
Gnst. 
90-10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vækst, pct.         

Husholdningernes nominelle  
disponible indkomst ifølge NR1) 3,5 1,9 3,4 1,6 5,7 2,4 3,8 2,1 

Forbrugerprisindekset 2,1 1,7 3,4 1,3 2,3 2,8 1,9 1,6 

Real disponibel indkomst         

Husholdninger ifølge NR1) 1,4 0,1 -0,1 0,3 3,3 -0,3 1,9 0,5 

Husholdninger korrigeret2) ... -0,8 0,6 2,1 2,2 -1,0 1,3 1,0 

Samlet privat sektor1)3) 1,8 1,2 1,5 -2,4 4,6 1,1 1,2 -0,1 

   

Anm.: Nationalregnskabstallene for 2009-10 er foreløbige og kan erfaringsmæssigt undergå ganske store 
revisioner. 

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

fradraget for individuelle pensionsordninger mv. samt skat vedrørende SP-udbetalingerne i 2009 og 
2010. Se også tabel 3.2.  

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
I 2012 ventes på ny fremgang, og husholdningernes reale disponible indkomst skønnes at 
vokse med 1¼ pct. Medregnes de skønnede skattefri tilbagebetalinger af efterlønsbidrag1 på 
17 mia. kr. som led i tilbagetrækningsreformen (fratrukket en ventet stigning i indbetalinger til 
individuelle pensionsordninger) anslås stigningen til 2¾ pct., jf. tabel 3.2. 
 
I 2013 ventes en fortsat indkomstfremgang på 1 pct. (når der ses bort fra tilbagebetalingerne 
af efterlønsbidrag i 2012). 
 

 

1 Tilbagebetalingerne af efterlønsbidrag ventes i nationalregnskabet at blive behandlet som en kapitaloverførsel til 
husholdningerne og dermed ikke indgå i nationalregnskabets angivelse af den disponible indkomst, jf. tabel 3.3 og 
bilagstabel B.15. 
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Den fornyede reale indkomstfremgang i 2012 og 2013 skal blandt andet ses i lyset af den 
ventede vending af udviklingen på arbejdsmarkedet og den mere afdæmpede udvikling i for-
brugerpriserne i forhold til lønstigningerne. Således imødeses der i 2013 et positivt bidrag til 
indkomsterne fra udviklingen i den reale lønsum, hvilket vil være første gang siden 2008, jf. 
tabel 3.2.  
 
 

Tabel 3.2 

Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst1) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bidrag (pct.-point) fra   

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

  Pensionsbidrag3) -0,6 -0,6 0,4 -0,7 0,1 0,5 -0,1 

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

  Samlede offentlige indkomstoverførsler  -0,2 -0,3 1,5 1,1 0,0 0,8 0,2 

I alt løn (ekskl. pensionsbidrag) og overførsler 2,5 0,7 0,4 -1,2 -1,3 1,3 0,6 

Nettorenteindkomst -1,3 -0,8 -0,1 1,9 0,5 -0,0 -0,0 

Aktieudbytter mv.4) -0,2 0,2 -0,7 0,2 -0,4 -0,2 0,1 

Udbetalinger fra pensionsordninger3) 0,3 -0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 

Ændret beskatning - 0,3 1,2 2,6 -0,2 -0,3 -0,6 

I øvrigt5) -2,1 0,4 1,0 -1,5 0,1 0,0 0,5 

I alt procentvis vækst1) -0,8 0,6 2,1 2,2 -1,0 1,3 1,0 

Udbetalinger fra SP og af efterlønsbidrag6) - - 3,7 -3,2 -0,4 1,5 -1,5 

I alt inkl. SP og udbetalinger af efterlønsbidrag6) -0,8 0,6 5,8 -1,0 -1,4 2,8 -0,5 

                                  

1)  Den korrigerede indkomst, jf. tabel 3.1.  
2) Vedrørende lønmodtagere bosiddende i Danmark. 
3) Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, dvs. arbejdsmarkedspensioner mv. (men ikke indivi-

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

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

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

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 

 
Arbejdsstyrken og beskæftigelsen skønnes at vokse moderat fra henholdsvis 2012 og 2013. 
Samtidige ventes reallønnen at forøges i begge år efter fald i 2011. 
 



Kapitel 3 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 

Økonomisk Redegørelse · December 2011 80 

Ændringer i indkomstskatten indebærer negative vækstbidrag på 0,2, 0,3 og 0,6 pct.-point i 
henholdsvis 2011, 2012 og 2013. Det afspejler især ændringerne i henhold til genopretnings-
aftalen fra maj 2010 i form af suspensionen af den automatiske regulering af beløbsgrænser 
og (i 2011) loft over fradrag for faglige kontingenter samt i 2012 en begyndende reduktion af 
skatteværdien af diverse ligningsmæssige fradrag, herunder fradraget for nettorenteudgifter, 
der ligger over 50.000 kr. pr. person (dvs. 100.000 kr. for par).  
 
Hertil kommer i henhold til finanslovsaftalen for 2012 ophør af fradrag for arbejdsgiverbetalte 
sundhedsforsikringer og af skattebegunstigelse af medarbejderaktier samt genindførelse af 
beskatning af fri telefon. Disse ændringer modvirkes dog i vidt omfang af ophævelse af mul-
timedieskatten. Der er indregnet det skønnede skattenedslag i henhold til BoligJobplanen, 
der har virkning i andet halvår 2011 og i 2012, og som i 2013 forudsættes afløst af et renove-
ringstilskud. 
 
De samlede offentlige indkomstoverførsler skønnes at være realt uændrede i 2011 efter posi-
tive vækstbidrag på 1,1 pct.-point i 2010 og 1,5 pct.-point i 2009. Det skal ses på baggrund af 
et moderat fald i ledigheden og en forholdsvis lav satsreguleringsprocent på 1,9. 
 
I 2012 ventes et vækstbidrag fra overførslerne på 0,8 pct.-point. Satsreguleringsprocenten er 
fastsat til 2,9 på grundlag af lønudviklingen fra 2009 til 2010 i henhold til DA’s StrukturStati-
stik. Den forholdsvis høje satsregulering skyldes fald i pensionsbidragene for funktionærer 
antagelig på grund af loftet over indbetalingerne til ratepension med fradragsret på 100.000 
kr. Desuden forøges overførslerne i 2012 af afskaffelsen af de særlig lave ydelser i kontant-
hjælpssystemet og fjernelsen af loftet over børnefamilieydelsen svarende til i alt ½ mia. kr. 
(efter skat) i henhold til aftalen om finansloven for 2012.   
 
I 2013 ventes et lille vækstbidrag fra overførslerne på 0,2 pct.-point. Satsreguleringsprocen-
ten er skønnet til 2,1. 
 
Udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge skønnes at vokse igen – navnlig i 2012 – efter et lille 
fald i 2011. Det opvejes dog af færre udgifter til aktivering, især i 2013. I alle tre år vokser ud-
gifterne til folkepension relativt kraftigt ligesom i 2010 som følge af det stigende antal ældre i 
befolkningen. Derimod skønnes udgifterne til efterløn at falde noget i fortsættelse af udviklin-
gen siden 2008. 
 
Overførslerne i forbindelse med uddannelse ventes at vise en forholdsvis stor stigning i 2011 
blandt andet på grund af stærk vækst i udgifterne til SU i forlængelse af udviklingen i 2009-
2010 som følge af øget optag på uddannelserne. I 2012-2013 ventes udgifterne til uddannel-
se at være stort set uændrede.  
 
Vendingen af udviklingen i de samlede offentlige indkomstoverførsler fra realt fald i 2005-08 
til stigning i 2009-2013 er for en stor dels vedkommende udtryk for de såkaldte automatiske 
stabilisatorer, hvorigennem udbetalinger af ledighedsrelaterede overførsler mv. dæmper ind-
komstudsvingene over en konjunkturcyklus.  
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Den fortsatte reduktion af renten indebærer, at der skønnes et stort fald i husholdningernes 
nettorenteudgifter2 i 2011 ligesom i 2010. Nettorenteudgifterne har desuden været påvirket 
nedad af, at andelen af rentetilpasningslån er steget til knap 66 pct. i slutningen af 3. kvartal 
2011 mod 46 pct. ved udgangen af 2008. Stigningen i andelen er dog fladet ud i de senere 
kvartaler. Udviklingen i nettorenteudgifterne skønnes at yde et positivt bidrag til væksten i 
indkomsterne på ½ pct.-point i 2011 efter et positivt bidrag på knap 2 pct.-point i 2010. I 2012 
og 2013 ventes stort set uændrede nettorenteudgifter. 
 
Ud over renteudviklingen og sammensætningen af lån og indskud mv. er nettorenteudgifterne 
påvirket af udviklingen i husholdningernes nettolåntagning. Husholdningernes ”direkte” netto-
fordringserhvervelse (dvs. nettofordringserhvervelsen ekskl. pensionsopsparing), er steget 
stærkt fra -167 mia. kr. i 2007 (-22 pct. af husholdningernes disponible indkomst) til -73 mia. 
kr. i 2010 (-9 pct. af den disponible indkomst) som følge af stigningen i opsparingskvoten og 
faldet i boliginvesteringerne, jf. tabel 3.3.  
 
 

Tabel 3.3 

Husholdningernes nettolåntagning og nettofordringserhvervelse 

Mia. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Disponibel bruttoindkomst 770,9 796,7 809,3 855,3 876,2 909,8 929,1 

Privat forbrug 820,4 840,0 814,9 850,9 868,0 891,6 924,6 

Bruttoinvesteringer1) 116,3 112,5 88,1 81,9 83,4 84,7 88,8 

Nettokapitaloverførsler2) -0,8 6,6 -0,7 4,3 0,3 18,8 0,3 

”Direkte” nettofordringserhvervelse -166,5 -149,1 -94,4 -73,3 -74,9 -47,7 -83,9 

Formuetilvækst i l&p3) 85,9 88,9 79,0 70,74) 89,0 82,0 74,8 

Nettofordringerhvervelse5) -80,6 -60,2 -15,4 -2,6 14,1 34,3 -9,1 

Pct. af disponibel bruttoindkomst   

”Direkte” nettofordringserhvervelse -21,6 -18,7 -11,7 -8,6 -8,5 -5,2 -9,0 

Nettofordringserhvervelse -10,5 -7,6 -2,3 -1,5 1,6 3,8 -1,0 

   

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

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

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

4) Den relativt lille formuetilvækst i 2010 skyldes bl.a. det store provenu fra pensionsafkastskatten. 
5) Husholdningernes erhvervelse (netto) af finansielle fordringer (inkl. aktier) på andre sektorer. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Se også bilagstabel B.11. 

 

 

2 Ekskl. afkastet af pensionsformuerne i pensionskasser mv.  
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Hermed er husholdningernes direkte nettofordringserhvervelse i forhold til disponibel ind-
komst kommet op på det højeste niveau siden midten af 1990’erne. Størstedelen af hushold-
ningernes nettolåntagning består af nettooptagelse af realkreditlån i ejerboliger, der er faldet 
til et relativt lavt niveau i forhold til indkomsten. 
 
Husholdningernes samlede nettofordringserhvervelse inkluderer forøgelsen af pensionskapi-
talerne og er derfor betydelig større end den ”direkte” nettofordringserhvervelse. Husholdnin-
gernes samlede nettofordringserhvervelse har dog også (gennemgående) været negativ hi-
storisk set. Den ventes imidlertid at blive positiv i 2011 og 20123. I 2012 skønnes den at vok-
se til knap 4 pct. af den disponible bruttoindkomst påvirket af tilbagebetalingen af efterlønsbi-
drag. I 2013 ventes igen svagt negativ nettofordringserhvervelse i husholdningerne på bag-
grund af forøgelsen af forbruget og investeringerne. 
 
Aktieudbytter mv. til husholdningerne skønnes at yde moderat negative vækstbidrag i 2011 
og 2012 blandt andet på baggrund af den ventede udvikling i aktiekurserne. I 2013 ventes på 
ny en lille stigning i udbytterne. 
 
I forhold til augustredegørelsen er skønnet over væksten i husholdningernes reale disponible 
indkomst i 2011 sat betydeligt ned blandt andet som følge af opjustering af faldet i den reale 
lønsum og nedjustering af vækstbidraget fra nettorenteudgifterne, der i et vist omfang er ”flyt-
tet” til 2010, således at det samlede vækstbidrag fra lavere nettorenteudgifter over de to år er 
uændret 2½ pct.-point. Desuden er der sket en nedjustering af skønnet over indkomstover-
førslerne (navnlig folkepension). For 2012 er skønnet over indkomststigningen næsten uænd-
ret. 
 

3.1.2 Den samlede private sektors reale disponible indkomst  
Den samlede private sektor består af husholdningerne og selskaberne (her inkl. offentlige 
selskaber4). Omkring to tredjedele af den private sektors disponible bruttoindkomst ligger i 
husholdningerne, mens den resterende tredjedel ligger i selskaberne, jf. tabel 3.4.  
 
Husholdningernes væsentligste indkomstkilder er løn og offentlige indkomstoverførsler, mens 
selskabernes indkomst navnlig udgøres af bruttooverskud5. Da selskaberne ikke kan forbru-
ge (privat forbrug), er al disponibel selskabsindkomst bruttoopsparing. 
 
Den samlede private sektors reale disponible indkomst skønnes efter en stigning i 2010 på 
4½ pct. at vokse med godt 1 pct. i både 2011 og 2012, hvorefter den skønnes stort set uænd-
ret i 2013 jf. tabel 3.4 og figur 3.1 og 3.2. 
 
 

 

3 Sidst husholdningerne havde positiv nettofordringserhvervelse, var i 1980-83 (under lavkonjunkturen som følge 
af anden oliekrise), i 1991-93 (da ledigheden var over 300.000 personer) samt – med et meget lille beløb – under 
lavkonjunkturen i 2002. 
4 Offentlige selskaber er selskaber, som det offentlige har kontrol med og/eller ejer mere end halvdelen af, ek-
sempelvis DONG Energy A/S, Sund & Bælt Holding A/S og DSB. 
5 Knap ⅓ af bruttooverskuddet mv. ligger i enkeltmandsvirksomheder og tilfalder dermed direkte husholdnin-
gerne, jf. bilagstabel B.15, hvoraf ⅔ er den beregnede indkomst fra ejerboliger. Formueindkomsten i og pensions-
bidragene til pensionskasser mv. indgår som indkomst til selskaberne, og pensionsbidragene (netto for pensions-
udbetalinger) fragår følgelig ved opgørelsen af husholdningernes disponible indkomst, jf. tabel 3.2. Men formuetil-
væksten i pensionskasser mv. indgår i nationalregnskabet i husholdningernes opsparing og ikke i selskabernes, jf. 
tabel 3.3 og B.15. Aktieudbytter (til husholdningerne) er indkomst for husholdningerne og udgift for selskaberne. 
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Tabel 3.4 

Den disponible indkomst i den private sektor 

 
Mia. kr. 

2010 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  Realvækst (pct.) 

Husholdninger1) 855,3 0,1 -0,1 0,32) 3,3 -0,3 1,93) 0,5 

Selskaber 400,6 3,6 5,0   -7,6 7,4 4,1 -0,1 -1,2 

Privat sektor i alt 1.255,9 1,2 1,5 -2,3 4,6 1,1 1,2 -0,1 

Heraf:    

- Bruttooverskud mv. 502,6 -2,6 -1,6 -12,1 13,8 -0,1 1,7 1,3 

- Lønsum5) 964,7 4,1 1,8 -1,8 -1,9 -1,7 0,1 0,7 

- Offentlige overførsler 298,5 -0,5 -1,4 7,2 4,2 0,4 3,0 1,1 

- Indkomstskatter mv.6) -523,4 0,2 -1,4 -5,3 2,64) -5,54) 0,6 4,6 

   

Anm.: Nationalregnskabstallene for 2009-10 er foreløbige og kan erfaringsmæssigt undergå ganske store 
revisioner. For en fuldstændig opstilling, se bilagstabel B.15. 

1)  Nationalregnskabets definition, jf. tabel 3.1. Indkomsten i 2009 i husholdningerne og den samlede 
private sektor trækkes ned af skatten på SP-udbetalingerne. Det påvirker indkomststigningen i 2009 
nedad og i 2010 opad. 

2) Inkl. SP mv. var væksten i husholdningernes (korrigerede) reale disponible indkomst i 2009 5,8 pct., 
jf. tabel 3.1.  

3) Inkl. tilbagebetaling af efterlønsbidrag mv. er stigningen i 2012 2,8 pct., jf. tabel 3.1. 
4) Udviklingen i indkomstskatterne i 2010 og 2011 er påvirket af det meget høje niveau for pensionsaf-

kastskatten i 2010. 
5) Inkl. pensionsbidrag. 
6) Inkl. selskabsskat og pensionsafkastskat. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Bruttooverskuddet i den private sektor forøgedes kraftigt i 2010 som udtryk for en genopret-
ning af indtjeningen efter finanskrisen. I 2011 skønnes bruttooverskuddet at være realt næ-
sten uændret som følge af den ret langsomme vækst i den samlede produktion. I landbruget 
og – navnlig – søtransport ventes bruttooverskuddet at reduceres betydeligt fra de ekstraor-
dinært høje niveauer i 2010. På den anden side ventes en ret stor stigning i industriens brut-
tooverskud og en fortsat, men dog aftagende forøgelse af bruttooverskuddet ved olie- og 
gasproduktionen i Nordsøen. 
 
Når selskabernes indkomst ventes at stige ret meget i 2011 trods den svage udvikling i brut-
tooverskuddet, skyldes det et stort fald i pensionsafkastskatten6. 
 
I 2012 og 2013 ventes en moderat vækst i bruttooverskuddet. Det lille fald i selskabernes ind-
komst i 2013 skal ses i lyset af en ventet stigning i pensionsafkastskatten op mod et mere 
normalt niveau efter det ventede, ret lave provenu i 2012.  
 
 

6 En stor del af svingene i pensionsafkastskatten skyldes ændringer i aktiekurserne, der ikke indgår i indkomster-
ne. 
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Figur 3.1  

Vækst i husholdningernes og i hele den private 

sektors reale disponible indkomst 
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Figur 3.2  

Vækst i den private sektors reale disponible 

indkomst og i det reale BNP 
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Anm.: Husholdningerne indkomster er korrigeret, jf. tabel 3.1. I 2009 var stigningen i husholdningernes rea-
le disponible indkomst inkl. SP-udbetalinger 5,8 pct. I 2012 er stigningen inkl. tilbagebetalinger af ef-
terlønsbidrag mv. 2,8 pct., jf. tabel 3.1.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

3.1.3 Husholdningernes formue 
Husholdningernes ”direkte ejede” nettoformue7 skønnes at falde realt med 12 pct. gennem 
2011 som følge af faldende ejerboligpriser og lavere aktiekurser, jf. figur 3.3 og tabel 3.5. Fal-
det er opjusteret med 5 pct.-point i forhold til augustredegørelsen navnlig som følge af nedju-
stering af ejerboligpriserne. 
 
Pensionsformuerne skønnes at være realt uændrede gennem 2011. Dermed skønnes hus-
holdningernes samlede nettoformue at falde med 8 pct. gennem 2011. 
 
Gennem både 2012 og 2013 ventes husholdningernes nettoformue at vokse realt med om-
kring 3 pct. som følge af stabilisering af ejerboligmarkedet og en forøgelse af pensionsformu-
erne blandt andet som følge af en forudsætning om moderat stigende aktiekurser. 
 
I årene 2002-06 steg husholdningernes finansielle nettoformue stærkt, jf. figur 3.4. Derefter 
faldt den brat i 2008-09 som følge af finanskrisen. Frem til slutningen af 2010 førte kursstig-
ninger på aktier og obligationer til en ny vækst i formuen. Det bragte ved udgangen af 2010 
den samlede finansielle nettoformue op på et niveau svarende til det reale niveau i slutningen 
af 2005. Det ventede fald i formuen gennem 2011 skønnes at bringe niveauet ved udgangen 
af året ned på niveauet i sidste del af 2004. 
 

 

7 Som anført i note 4 til tabel 3.5 er opgørelsen ikke total. Skøn over udviklingen i formuen er behæftet med be-
tydelig usikkerhed, blandt andet fordi det afhænger af en vurdering af kursudviklingen på aktier mv., som kan 
svinge forholdsvis meget på kort sigt. Desuden er værdiansættelsen af unoterede aktier usikker (det gælder også 
for de historiske nationalregnskabstals vedkommende). 
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Husholdningernes nettogæld i forhold til disponibel indkomst steg stærkt under højkonjunktu-
ren fra 2004 til 2007. Derefter er der gennemgående sket et moderat fald i gældsandelen 
som følge af faldet i husholdningernes nettolåntagning (ekskl. pensionsopsparing), jf. oven-
for, og den tendens forventes at fortsætte frem til udgangen af 2013. 
 
 

Figur 3.3  
Husholdningernes formue, pct. af BNP 
 
 

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

95 97 99 01 03 05 07 09 11     13

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

Boligformue Direkte ejet finansiel formue
Pensionsformue - udsk. skat Finansiel formue i alt
I alt formue

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

Figur 3.4  
Husholdningernes finansielle formue,  
pct. af disponibel indkomst 
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Anm.: Formuen er opgjort ultimo året. Pensionsformuen (og dermed den samlede (finansielle) formue) er 
skønsmæssigt korrigeret for udskudt skat. I figur 3.4 er gælden vist med modsat fortegn. Forskellen 
mellem gælden og den direkte ejede finansielle nettoformue er husholdningernes beholdning af akti-
er og obligationer, idet mellemværendet med pengeinstitutter er regnet netto. Forskellen mellem den 
direkte ejede finansielle formue og den samlede finansielle nettoformue er pensionskapitalerne. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken og egne beregninger. 

 
De danske husholdninger er under ét ganske velkonsoliderede. Ganske vist er bruttogælden 
internationalt set relativt høj, men det modvirkes af betydelige aktiver i form af ejerboliger, ak-
tier og pensionsformuer mv. Den makroøkonomiske betragtning dækker over forskelle mel-
lem de enkelte familier. Den fornuftige samlede formuestilling hænger sammen med, at hus-
holdningerne de seneste årtier har haft en positiv opsparingskvote på mellem 5 og 10 pct. 
(inkl. pensionsopsparing). Kombinationen af høj (delvis kort) bruttogæld og store aktiver gør 
husholdningers formuestilling ret følsom over for renteændringer og ændringer i priserne på 
finansielle aktiver og passiver samt ejerboliger. 
 
Den gennemsnitlige (”direkte ejede”) nettoformue pr. familie ventes at udgøre knap 900.000 
kr. ved udgangen af 2011. Medregnes pensionsformuen (efter skat), er tallet op imod 1,3 
mio. kr. 
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Tabel 3.5 

Formuen 

 
Niveau 

ult. 2010
Gnst.
95-10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Husholdninger Mia. kr. Realvækst gennem året, pct. 

Boliger1) 2.865 5,4 1 -12 -6 -1 -7 -1 1 

Biler 242 1,2 3 -2 -5 -1 -1 -1 1 

Finansiel formue ”direkte ejet”  -402 … … … … … … … … 

Heraf: Gæld i realkredit mv.2) -1.757 6,3 6 -5 2 -4 -2 -3 -2 

           Aktier mv.3) og obligationer 1.356 4,9 0 -31 19 7 -11 2 2 

I alt ”direkte ejet”4) nettoformue 2.705 4,0 -2 -24 -1 5 -12 2 4 

Pensionsformuer5) 1.097 5,2 -1 -9 5 5 0 4 2 

I alt4) nettoformue 3.802 4,4 -1 -20 1 5 -8 3 3 

Heraf finansiel nettoformue 695 … … … … … … … … 

   

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 for-
brugerprisindekset. Tallene for 2009-10 er foreløbige. 

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

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

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

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

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

 
 

3.2 Det private forbrug 
 
Efter ret kraftig vækst fra foråret 2009 til 3. kvartal 2010, hvor privatforbruget steg med i alt 
3,4 pct., har privatforbruget været faldende de seneste fire kvartaler, jf. figur 3.5. Siden 3. 
kvartal 2010 er privatforbruget faldet med 2 pct. og privatforbruget ligger nu knap 1½ pct. 
over niveauet fra 1. kvartal 2009, hvor privatforbruget nåede en bund under finanskrisen. 
 
Den afdæmpede udvikling i privatforbruget skal ses på baggrund af flere faktorer. Til dels har 
forbrugerprisinflationen været ret høj, især som følge af energiprisstigninger, og husholdnin-
gernes reale disponible indkomst skønnes at være faldet i 2011, jf. afsnit 3.1. I de seneste 
måneder er forbrugertilliden desuden faldet fra et positivt niveau til nu at være negativ. Det 
skal ses i lyset af den skærpede uro knyttet til statsgældssituationen i euroområdet. I dette 
miljø præget af høj usikkerhed, og på et bagtæppe af aktiekursfald og en markant tilpasning i 
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boligpriserne under finanskrisen, vælger husholdningerne at fortsætte konsolideringen af de-
res balancer, med høj opsparing og nedbringelse af gæld. 
 
 

Figur 3.5 

Privatforbrug 
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Figur 3.6 

Udvalgte komponenters bidrag til  

kvartalsvæksten i privatforbruget 
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Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Bilkøbet, som var en vigtig drivkraft både under faldet i privatforbruget under finanskrisen og 
bag stigningen fra sidste halvdel af 2009 og halvandet år frem, har været faldende de to se-
neste kvartaler. Kvartalsvæksten i privatforbruget var i sidste halvdel af 2010 kraftigt influeret 
af usædvanlige udsving i forbruget af elektricitet og brændsel. Et yderligere fald i denne kom-
ponent har bidraget til de negative vækstrater i første halvår 2011, jf. figur 3.6. 
 
De foreliggende indikatorer peger på en fortsat afdæmpet udvikling i privatforbruget på kort 
sigt. Udover faldet i forbrugertilliden gælder det både nyregistreringer af personbiler, dankort-
omsætningen og detailomsætningsindekset 
 
Udviklingen i bilkøbet afspejles i de månedlige tal for nyregistreringer af personbiler i hus-
holdningerne. Efter et fald i antallet af registreringer fra januar og frem til juni har der været 
tegn på en udfladning fra sommeren og frem til oktober, jf. figur 3.7. 
 
Den kraftige stigning i bilkøbet frem til 1. kvartal 2011 skal ses i lyset af det markante fald un-
der finanskrisen, og selv om niveauet er højt i øjeblikket, er det ikke usædvanligt højt set i hi-
storisk sammenhæng. Til trods for det høje niveau vurderes der stadig at være potentiale for 
stigninger i bilkøbet, når den nuværende negative stemning vender. Det skyldes blandt andet 
en høj gennemsnitlig alder på bilparken, samt en kombination af høje priser på brændstof og 
fremkomsten af billige bilmodeller med lavt brændstofforbrug, jf. figur 3.8. 
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Figur 3.7 

Nyregistrerede personbiler i husholdningerne 

og bilkøb i nationalregnskabet 
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Figur 3.8 

Gennemsnitlig alder på bilparken 
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Anm.: Den stiplede linje i figur 3.7 viser det historiske gennemsnit af nyregistreringerne siden januar 1996. 
 Forholdet mellem de månedlige nyregistreringer og bilkøbet i nationalregnskabet skal ses i lyset af, at 

antallet af nyregistreringer alene er en antalsbaseret opgørelse, mens nationalregnskabets opgørelse 
er mængdebaseret og altså tager højde for hvilke typer biler, der sælges. 

Kilde: Danmarks Statistik og Nets. 

 
Både detail- og dankortomsætningen er faldet indtil nu i 2011, men begge indikatorer viser 
indtil videre tegn på en udfladning i 4. kvartal, jf. figur 3.9 og 3.10. 
 
 

Figur 3.9 

Dankortomsætning 

75

80

85

90

95

100

105

110

05 06 07 08 09 10 11

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

Dankortomsætning (deflateret) Privatforbrug (h. akse)

Indeks (2007K1=100) Mia. kr. kædede 2005-priser

 

Figur 3.10 

Detailomsætningsindeks og detailsalg i NR 
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Anm.: Dankortomsætningen i figur 3.9 er egen sæsonkorrektion og deflateret med forbrugerprisindekset. 
Den røde prik i de to figurer viser de tal som på nuværende tidspunkt foreligger for 4. kvartal. Det er 
henholdsvis et gennemsnit af dankortomsætningen i oktober/november og detailomsætningen i ok-
tober. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nets og egne beregninger. 
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Forbrugertilliden er faldet ret kraftigt siden sommer, efter at have ligget relativt stabilt og på et 
svagt positivt niveau over halvandet års tid. Forbrugertilliden ligger nu i negativt territorium, 
omkring niveauet fra starten af 2009 og markant lavere end gennemsnittet siden 1974, jf. fi-
gur 3.11. Den lave forbrugertillid forventes at bidrage til tilbageholdenhed blandt forbrugerne 
fremadrettet, jf. figur 3.12. 
 
 

Figur 3.11 

Dekomponering af forbrugertillid 
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Figur 3.12 

Forbrugertillid og årsvækst i privatforbruget 
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Anm.: Den stiplede linje i figur 3.11 viser indikatorens historiske gennemsnit siden oktober 1974. Forbru-
gertilliden i figur 3.12 er regnet om til kvartalsværdier og er rykket frem to kvartaler. Den røde prik i 
figuren viser gennemsnittet for forbrugertilliden i oktober og november 2011. 

Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Faldet i forbrugertilliden er knyttet både til forbrugernes vurdering af dansk økonomi og af fa-
miliens egen økonomi samt både til vurderingen af den nuværende situation og til forventnin-
ger til fremtidig udvikling. Forventningerne knyttet til udviklingen i familiens egen økonomi 
over det næste år har ellers været ret uændret hen over finanskrisen. Og mens vurderingen 
af familiens nuværende situation har været nogenlunde neutral siden slutningen af 2008, er 
den faldet til et negativt om end beskedent niveau over de seneste fire måneder, jf. figur 
3.13. 
 
Den svækkede tillid skal formentlig blandt andet ses i lyset af den skærpede uro på de finan-
sielle markeder, de svækkede konjunkturudsigter, den relativt svage reallønsudvikling samt 
den fortsat svage udvikling på boligmarkedet. 
 
Et (vægtet) flertal af forbrugerne forventer nu en stigning i ledigheden over det kommende år, 
men pessimismen er ikke lige så stor som da uroen toppede i 2008-2009, jf. figur 3.14. 
 
 



Kapitel 3 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 

Økonomisk Redegørelse · December 2011 90 

Figur 3.13 

Forbrugernes vurdering af egen økonomi 
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Figur 3.14 

Forventninger til ledigheden 
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Anm.: Et positivt tal i figur 3.14 angiver, at et vægtet flertal forventer en stigning i ledigheden over de kom-
mende 12 måneder. 

Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Den afdæmpede udvikling i privatforbruget efter finanskrisen modsvares af en kraftig stigning 
i opsparingskvoten. Denne udvikling skal ses i lyset af forventningerne om stigende ledighed 
og husholdningernes betydelige formuetab under finanskrisen, som følge af det kraftige fald i 
boligpriser og aktiekurser, jf. figur 3.15 og 3.16. 
  
 
 

Figur 3.15 

Husholdningernes opsparingskvote 
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Figur 3.16 

Husholdningernes formue og gæld 

0

100

200

300

400

500

600

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

0

100

200

300

400

500

600

Boligformue Finansiel nettoformue

Finansielle aktiver Finansielle passiver

Pct. af disponibel indkomst Pct. af disponibel indkomst

 

Anm.: Opsparingskvoten i figur 3.15 er korrigeret for nettoindbetalinger til SP og DMP samt afkast i pen-
sionsordninger. Den kvartalsvise opgørelse af aktiver og passiver i figur 3.16 afviger fra den årlige 
opgørelse i afsnit 3.1, som er tilpasset definitionerne i ADAM. I figuren er den disponible indkomst 
korrigeret for ændringer i pensionsformuen i pensionskassereserver. Pensionsformuen og dermed 
den finansielle nettoformue er skønsmæssigt korrigeret for udskudt skat. 

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
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Husholdningernes bruttogæld har vist tegn på udfladning og et lille fald fra slutningen af 2010 
og indtil nu i år. Udviklingen skyldes bidrag både fra de langfristede og de kortfristede lån, jf. 
figur 3.17. 
 

Figur 3.17  
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Figur 3.18 

Privatforbruget 
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Anm.: Opsparingskvoten er korrigeret for nettoindbetalinger til SP og DMP samt afkast i pensionsordnin-
ger. 

Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Efter et skønnet fald i husholdningernes reale disponible indkomster i 2011 forventes ind-
komsterne at understøtte privatforbruget med en stigning i de reale disponible indkomster på 
2¾ pct. i 2012 (inklusive tilbagebetaling af efterlønsbidrag). I 2013 forventes en fortsat frem-
gang i indkomsterne på 1 pct. (eksklusive virkningerne fra udbetaling af efterlønsbidrag i 
2012), jf. afsnit 3.1.  
 
Den skønnede årsvækst for privatforbruget er nedjusteret sammenlignet med Økonomisk 
Redegørelse, august 2011. Der forventes nu et fald i privatforbruget på godt ¾ pct. i 2011, 
mens der i 2012 og 2013 forventes en vækst på henholdsvis godt ¾ pct. og 2 pct. Nedjuste-
ringen skyldes en svagere udvikling end forventet indtil nu i 2011 samt svage indikatorer for 
det kommende kvartal og ikke mindst det markante fald i forbrugertilliden – relateret både til 
Danmarks og familiens egen økonomiske situation og udsigter. Et mere pessimistisk syn 
blandt forbrugerne på udsigterne på arbejdsmarkedet kan isoleret set føre til yderligere tilba-
geholdenhed. 
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Boks 3.1 

Tilbagebetaling af efterlønsbidrag i 2012 i medfør af tilbagetrækningsaftalen 

I en seks-måneders periode i 2012 bliver der mulighed for at udtræde af efterlønsordningen og få tidligere 

indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Hvor mange, der vælger at udtræde af ordningen, afhænger 

bl.a. af, om den enkelte derved opnår en økonomisk fordel. I skønnene over, hvor mange der vælger at få 

udbetalt deres efterlønsbidrag, er der for hver enkelt årgang taget hensyn til ændringer i efterlønsreglerne 

mv. i forhold til velfærdsaftalen fra 2006, herunder virkninger af pensionsmodregningen og andre forhold, 

der påvirker de økonomiske incitamenter til at deltage i efterlønsordningen. 

 

Det er på denne baggrund lagt til grund, at godt 30 pct. af de personer, der er tilknyttet efterlønsordningen, 

vil vælge frivilligt at forlade ordningen. Skønnet er efterfølgende blevet underbygget af spørgeundersøgelser 

fra AK-Samvirke og Gallup, der tilsvarende pegede på, at omkring 30 pct. af efterlønsindbetalerne vil forla-

de ordningen og få de indbetalte bidrag udbetalt. jf. tabel a. Efterfølgende undersøgelser fra Greens og Epi-

nion viser større spredning omkring omtrent samme niveau, navnlig når det indregnes, at en del endnu ikke 

har besluttet sig. 

 
 

Tabel a 

Andel som påtænker at forlade efterlønsordningen 

 < 40 år 40-44 år 45-49 år 50 år < I alt 

Finansministeriet, maj 2011 45 44 34 10 31 

AK-samvirke, sept. 20111) 48 44 38 14 31 

Gallup for Berlingske, okt. 20112) - - - - 27 

Green for Børsen, dec. 20113) - - - - 37 

Epinion for Nykredit, dec. 20114) - - - - 17 

    

1) Dækker over besvarelserne ” Ja, jeg har besluttet at få pengene udbetalt” (8 pct.) og ” Ja, jeg vil for-
modentlig have pengene udbetalt, men har endnu ikke besluttet mig” (23 pct.). 37 pct. svarer ” Nej, 
jeg vil formodentlig ikke have pengene udbetalt, men har endnu ikke besluttet mig”. 

2) Dækker over personer, som ifølge undersøgelsen har besluttet sig for at melde sig ud. Yderligere 28 
pct. har endnu ikke besluttet sig. De anførte 27. pct. er således meget forsigtigt anslået. 

3) Dækker over personer, som har svaret ja til: ”Forventer du at få din opsparing til efterløn udbetalt, 
når det bliver muligt fra april næste år”. 48 pct. svarer nej til spørgsmålet, mens 14 pct. svarer ved ik-
ke/vil ikke svare. 

4)  Dækker over personer, der svarer ja til: ” Vil du have udbetalt din indbetalte efterløn her i 2012, når 
det bliver muligt?”. 55 pct. svarer nej til spørgsmålet, mens 28 svarer ved ikke. 

Kilde: Finansministeriet, AK-Samvirke, Gallup, Green samt Epinion.  
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Boks 3.1 (fortsat) 

Tilbagebetaling af efterlønsbidrag i 2012 i medfør af tilbagetrækningsaftalen 

 

Såfremt de skønnede godt 30 pct. fravælger ordningen som følge af reformen, skal staten i 2012 tilbagebe-

tale efterlønsbidrag i størrelsesorden 17½ mia. kr. (2012-niveau). Ved en frivillig framelding fra efterløns-

ordningen for alle efterlønsberettigede vil tilbagebetalingen af efterlønsbidrag indbetalt i perioden 1999 til ul-

timo 2011 med nogen usikkerhed at udgøre godt 60 mia. kr. (2011-niveau). Heraf vedrører ca. 30 pct. de 

under 45-årige, ca. 45 pct. de 45-54-årige og ca. 25 pct. de over 54-årige. Tilbagebetalingen af efterlønsbi-

drag indbetalt i perioden 1999 til ultimo 2011 er opgjort på baggrund af registeroplysninger om indbetaling 

af efterlønsbidrag og efterfølgende udbetaling som følge af overgang til efterløn eller førtidspension mv. 

 

Det er forudsat, at omtrent en tredjedel af den samlede tilbagebetaling indbetales på fradragsberettigede 

pensionsopsparinger, mens de resterende ca. 11 mia. kr. forudsættes at gå til anden fri opsparing (5½ mia. 

kr.) og øget privat forbrug (5½ mia. kr.). Indbetalingerne på fradragsberettigede pensionsopsparinger med-

fører et tab af skatteindtægter, der bringer den samlede påvirkning af de offentlige finanser op på knap 21½ 

mia. kr. Det antages således, at knap 30 pct. af udbetalingen går til øget privat forbrug, hvilket skønsmæs-

sig løfter den økonomiske aktivitet i 2012 med ¼ pct. af BNP. 

 

Sammenlignet med Finansministeriets skøn viser undersøgelserne fra Gallup og AK-Samvirke, at mellem 

ca. en sjettedel og godt en tredjedel af udbetalingen forventes at gå til privat forbrug, jf. tabel b. Resultatet 

af undersøgelserne ligger således overordnet på linje med Finansministeriets skøn. 

 
 

Tabel b 

Andel af de tilbagebetalte efterlønsbidrag, som forventes at gå til privat forbrug. 

Pct. I alt 

Finansministeriet, maj 2011 29 

AK-Samvirke, sept. 20111) 16-35 

Gallup for Berlingske, okt. 20112) 27 

Green for Børsen, dec. 20113) 20-41 

Epinion for Nykredit, dec. 20114) 47 

    

Anm.: 32 pct. af de adspurgte i AK-Samvirkes undersøgelse melder, at de vil bruge efterlønsudbetalingen 
på at afvikle gæld. I Gallup-undersøgelsen er tallet 25 pct., mens det er hhv. 57 og 70 pct. i Epinion. 

1) Dækker over besvarelserne ” Jeg vil bruge pengene til forbrug” (16 pct.) og ” Jeg vil spare pengene 
op, så jeg har til uforudsete udgifter” (19 pct.). 

2) Dækker over personer, som vil lade pengene indgå direkte i det løbende private forbrug (13 pct.) 
samt personer, der vil bruge pengene på køb af varige forbrugsgoder (14 pct.). 

3) Dækker over personer, som vil anvende udbetalingen til forbrug (20 pct.) samt en kombination af 
forbrug og opsparing (21 pct.)  

4) Dækker over personer, som vil anvende udbetalingen til forbrug. I Epinions undersøgelse var det 
muligt at vælge flere svarmuligheder. 

Kilde: Egne beregninger, AK-Samvirke, Gallup for Berlingske, Green for børsen samt Epinion for Nykre-
dit. 
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Boks 3.1 (fortsat) 

Tilbagebetaling af efterlønsbidrag i 2012 i medfør af tilbagetrækningsaftalen 

 

I Gallup og AK-Samvirkes undersøgelser melder godt en fjerdedel af de adspurgte, at de vil indbetale efter-

lønsudbetalingen på en pensionsopsparing mod en tredjedel i Finansministeriets skøn. Pensionsindbetalin-

ger medfører et skattefradrag, som yderligere forøger den disponible indkomst hos de pågældende perso-

ner. Der er i de to undersøgelser ikke blevet spurgt til, hvordan disse penge forventes anvendt. I Finansmi-

nisteriets skøn er det af forsigtighedshensyn lagt til grund, at hele indkomstvirkningen af disse indbetalinger 

også indbetales på pensionsopsparinger. 

 

Der er ikke udtømmende viden om, hvad der påvirker den enkelte persons adfærd. Udover de kendte øko-

nomiske incitamenter i forbindelse med efterlønsordningen kan den enkeltes valg også være påvirket af 

særlige individuelle forhold, herunder om man fx har dyre lån, som det er hensigtsmæssigt at afvikle, aktuel-

le udgiftsbehov, likviditetsbegrænsninger mv. Derfor kan det for nogle godt være fordelagtigt at vælge at få 

de indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit i 2012, også selvom det måske bedre kan betale sig at 

blive i efterlønsordningen ud fra en stiliseret vurdering af de økonomiske fordele i ordningen på sigt – dvs. 

hvor der ikke tages hensyn til umiddelbare likviditetsbehov, afvikling af dyre lån mv. 

 

 
Den afdæmpede udvikling i privatforbruget forventes at fortsætte i starten af 2012, før væk-
sten gradvist tager til. Privatforbruget forventes understøttet af de skattefrie udbetalinger af 
indbetalte efterlønsbidrag som led i tilbagetrækningsreformen, jf. boks 3.1, lavere forbruger-
prisinflation samt virkningerne fra BoligJobordningen, hvor der gives fradrag i skatten for løn-
udgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Endvidere forventes der en genopretning af for-
brugertilliden i takt med større afklaring omkring statsgældssituationen i euroområdet. Det 
høje niveau for opsparingen giver et potentiale for ret høj vækst i privatforbruget, især ved en 
tydelig vending i forbrugertilliden. Den skønnede udvikling i privatforbruget indebærer en sta-
dig høj opsparingskvote i 2012, mens der på baggrund af en forventning om en mere mar-
kant vending i konjunkturerne og forbedret tillid forventes et fald i opsparingskvoten i 2013. 
 
Blandt underkomponenterne er det især væksten i bilforbruget, som understøtter privatfor-
bruget i 2011, mens faldet i energiforbruget bidrager negativt8. I 2012 forventes der positiv, 
men på årsbasis ret lav vækst i de fleste store forbrugsgrupper. Der forventes imidlertid grad-
vist tiltagende vækst i løbet af 2012 og skønnene for årsvæksten i 2013 afspejler en bredere 
funderet stigning på tværs af forbrugsgrupper, jf. tabel 3.6. 
 
 
 

 

8 Den kraftige nedjustering af forbruget af elektricitet og brændsel i 2011 sammenlignet med Økonomisk Redegørel-
se, august 2011, skal primært ses på baggrund af et kraftigt fald i denne komponent i 4. kvartal 2010 (ifølge revisi-
onerne i det seneste nationalregnskab), hvilket har stor betydning for årsvæksten i 2011, jf. figur 3.6. 
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Tabel 3.6 

Det private forbrugs underkomponenter 

      2011     2012 2013 

 2010  
1991-
20101) 2010 Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

 Mia. kr. Andel Realvækst i pct. 

Detailom-
sætning 277,1 32,6 1,7 0,3 -0,1 -0,4 2,3 0,4 2,2 

Heraf:                

- Fødevarer og 
nydelsesmidler 122,7 14,4 0,4 1,0 -0,13) 0,5 1,23) -0,4 0,8 

- Øvrige varer 154,4 18,1 2,8 -0,2 -0,23) -1,0 3,33) 1,1 3,4 

Bilkøb 36,6 4,3 6,1 34,3 14,0 9,9 4,2 -1,4 4,9 

Energi 78,8 9,3 1,7 6,1 -6,8 -12,2 0,6 6,0 0,2 

Heraf:                

- Brændsel 
m.m. 55,9 6,6 2,1 10,8 -8,0 -15,7 0,7 9,4 0,5 

- Benzin og  
 lignende 22,9 2,7 0,8 -4,3 -3,7 -3,7 0,4 -0,6 -0,5 

Boligbenyttelse 186,3 21,9 0,9 0,7 0,9 0,7 1,9 0,8 0,9 

Øvrige tjenester 
og kollektiv  
trafik 269,7 31,7 1,9 0,2 0,63) -0,1 3,13) 0,3 2,6 

Forbrug i alt 850,9 100,0 1,7 1,9 0,3 -0,8 2,4 0,8 2,0 

Forbrugskvote2), 
pct.    99,5 98,7 99,1 99,2 98,0 99,5 

                           

1) Gennemsnitlig stigning i årene 1991-2010. 
2) Forbrugskvoten følger af definitionen angivet i bilagstabel B.16. 
3) Forbrugsgruppen var tidligere opdelt i flere undergrupper. Skønnet fra ØR august er således en 

sammenvejning af disse. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 

 
 

3.3 Boligmarkedet 
 
Boligmarkedet, der udviste en vis stabilisering i 2010 efter de kraftige fald i forbindelse med 
finanskrisen, viser igen tegn på svækkelse i 2011. Priserne på enfamiliehuse skønnes at fal-
de med 2¼ pct. i både 2011 og 2012, mens der ventes en stigning på 1,9 pct. i 2013, jf. figur 
3.19. Skønnene har baggrund i, at fortsat lav forbrugertillid trykker boligmarkedet, hvor der 
aktuelt er lav handelsaktivitet, som ventes at strække sig ind i 2012. De reale boligpriser ven-
tes at falde i 2011 og 2012, for derefter at stabilisere sig i 2013. Siden vendepunktet på bo-
ligmarkedet i begyndelsen af 2007 er de reale huspriser på landsplan faldet godt 20 pct., og 
det vurderes, at huspriserne ved udgangen af prognoseperioden kommer tilbage på et ni-
veau, hvor priserne hverken kan siges at være over- eller undervurderet. Vurderingen af 
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2013 bunder i begyndende fremgang for dansk økonomi samt udsigten til et stigende, men 
fortsat lavt renteniveau.  
 
Boliginvesteringerne er steget pænt igennem de første tre kvartaler af 2011, og samlet set 
skønnes en vækst i boliginvesteringerne på 9,9 pct. i 2011, jf. figur 3.20, som særligt under-
støttes af fremgang i det støttede boligbyggeri. I 2012 ventes en vækst på 1 pct., som særligt 
vurderes drevet af virkninger fra BoligJobplanen samt fremrykning af tilsagn til renovering af 
almene boliger i forbindelse med kickstarten. I 2013 skønnes en vækst på 3 pct., som skal 
ses i lyset af fortsatte effekter fra kickstarten og en gradvis fremgang i det private nybyggeri i 
takt med, at konjunkturudsigterne bedres.  
 

Figur 3.19 
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Figur 3.20 

Boliginvesteringer 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

3.3.1 Huspriser 
Prisen på enfamiliehuse er faldet knap 2½ pct. igennem første halvår 2011 i forhold til slut-
ningen af 2010, når der korrigeres for sæsonudsving. Afdæmpningen af boligmarkedet kom-
mer efter en vis stabilisering af boligpriserne igennem 2010, hvor huspriserne steg med 2¾ 
pct. Homes husprisindeks peger på fortsat vigende huspriser i andet halvår 2011, jf. figur 
3.21. Home er i højere grad repræsenteret i landets største byer, hvor priserne er mere kon-
junkturfølsomme end i landet som helhed, og afdæmpningen vurderes derfor at være mindre 
på landsplan end i Homes husprisindeks. 
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Figur 3.21 

Huspriser ifølge Danmarks Statistik, Home  

og Boligmarkedsstatistikken (sk.) 
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Figur 3.22 

Realkreditrenter 
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Anm.: I figur 3.21 dækker tallet for Home i 4. kvartal 2011 over det seneste tal for oktober, som er et gen-
nemsnit over udviklingen i august, september og oktober. Egen sæsonkorrektion af Danmarks Stati-
stiks og Boligmarkedsstatistikkens tal. I figur 3.22 angiver de stiplede linjer årsskøn for renterne. 

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Re-
alkreditforeningen, Finansrådet og Home samt egne beregninger. 

 
Opbremsningen i boligpriserne i første halvår 2011 kom efter en vis stigning i både de korte 
og lange realkreditrenter i samme periode, jf. figur 3.22. I lyset af de finansielle markeders 
reaktion på gældsudviklingen i euroområdet er renterne faldet siden begyndelsen af somme-
ren 2011, hvilket isoleret set bidrager til at holde hånden under boligmarkedet. I prognosepe-
rioden skønnes et omtrent uændret renteniveau i 2012 og en rentestigning i 2013, men ni-
veauet ventes forsat at være lavt i 2013. At boligmarkedet har udviklet sig afdæmpet trods hi-
storisk lave renter og en moderat ledighed skyldes, at boligmarkedet er følsomt over for til-
lidskriser i økonomien. Det så man, da finanskrisen eskalerede i efteråret 2008. Huspriserne 
faldt nominelt med omkring 11 pct. alene fra 3. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009.  
 
Boligbyrden, der måler udgiften til bolig9 i forhold til den disponible indkomst, er fortsat gan-
ske lav og ventes at være forholdsvis uændret i 2012 og at stige en anelse i 2013. Det vil iso-
leret set lægge en svag dæmper på udviklingen i boligpriserne i 2013. Boligbyrden vil dermed 
ligge nogenlunde stabilt omkring et niveau svarende til niveauet fra 2000 til 2005, jf. figur 
3.23 og boks 3.2.  

 

9 Udgiften til bolig er her målt som ydelse efter skat, ejendomsværdiskat og grundskyld ved køb af et standardhus. 
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Boks 3.2 

Boligbyrden – udgifter til bolig i forhold til disponibel indkomst 

På landsplan blev boligbyrden i 2011 (som årsgennemsnit) reduceret med 0,4 pct. med et fastforrentet lån 

og med 0,6 pct. med et variabelt forrentet lån. Bidraget fra højere renter var på henholdsvis 0,7 og 0,4 pct.-

point, jf. tabel a. I 2011 har stigende indkomst og faldende huspriser bidraget til at reducere boligbyrden. 

Boligbyrden forventes i 2012 reduceret med 0,8 pct. med et fast forrentet lån og at være uændret med et 

variabelt forrentet lån.  

 
 

Tabel a 

Bidrag til ændring i udgifter ved huskøb i hovedstaden som andel af disponibel indkomst med  

henholdsvis 30-årigt fastforrentet realkreditlån og 30-årigt variabelt forrentet lån i forhold til året før 

 2010 2011 2012 2013 

 
Fast 

Varia-
bel Fast 

Varia-
bel Fast 

Varia-
bel Fast 

Varia-
bel 

 Pct. 

Ændring i alt -1,9 -1,7 -0,4 -0,6 -0,8 0,0 0,8 0,8 

 Pct. - point. 

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

 - Indkomst -1,0 -0,9 -0,4 -0,3 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 

 - Huspris (enfamiliehuse) 0,7 0,6 -0,9 -0,8 -0,8 -0,6 0,2 0,3 

 - Rente -1,6 -1,5 0,7 0,4 0,3 0,9 1,0 1,0 

 Pct. 

Ændring i alt ved 1 pct.-point lavere renteskøn i 2012/2013 -1,2 -0,3 -0,8 -0,4 

Ændring i alt ved 1 pct.-point højere renteskøn i 2012/2013 -0,4 0,3 2,5 2,4 
 

 

Højere renter vil i 2012 bidrage til en øget boligbyrde på henholdsvis 0,3 og 0,9 pct. for faste og variabelt 

forrentede lån. Er renteniveauet i 2012 ét pct.-point højere end det centrale skøn, vil boligbyrden samlet 

øges med omkring 0,4 pct. for fastforrentede lån og 0,3 pct. for variabelt forrentede lån ved uændret skøn 

for udviklingen i boligpriser. I 2013 vil et stigende renteniveau for både variabelt og fastforrentede lån bidra-

ge til, at boligbyrden i alt stiger med 0,8 pct. En stigende indkomst bidrager til en faldende boligbyrde, men 

indkomstpåvirkningen er ikke stor nok til at medføre et fald i den samlede boligbyrde. 
  

Anm.: Det er lagt til grund, at huset er 140 m2, at belåning sker med 80 pct. realkreditfinansiering og 20 
pct. banklån (med rente fastlåst op til 1 år), at kommuneskatten, grundskyldspromille og regule-
ringsprocent er uændret for grundværdi fra 2012-2013 samt anslåede grundværdier på baggrund af 
gennemsnitlige grundstørrelser i 2001. Beregninger er foretaget på baggrund af sæsonkorrigerede 
kvadratmeterpriser. Boligudgiften er opgjort sidst i årene, dvs. 4. kvartal. Bidragene er beregnet med 
udgangspunkt i forrige års boligbyrde for hhv. rentetilpasning og fastforrentede lån. Derved bliver 
bidragene fra indkomst og huspriser lidt forskellige for de to typer af lån.  
Den benyttede afgiftspligtige grundværdi er grundværdien forhøjet med reguleringsprocenten. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Realkreditrådet og Realkreditforeningen, Nationalbanken, 
Danmarks Statistik, Finansministeriets familietypemodel og SKAT. 
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Figur 3.23 
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Figur 3.24 

Forbrugertillid og huspriser 
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Anm.: Figur 3.23 viser udgifter ved huskøb som andel af disponibel indkomst på landsplan for en familie 
med knap 640.000 kr. i lønindkomst i 2011. Se i øvrigt tabel a i boks 3.1 for definitioner af data. I 
figur 3.24 er forbrugertillidsindikatoren for 4. kvartal 2011 baseret på gennemsnit af nettotal for ok-
tober og november. 

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

 
Forbrugertillidsindikatoren er traditionelt tæt korreleret med væksten i huspriserne, og de ne-
gative forbrugerforventninger i andet halvår 2011, jf. figur 3.24, giver isoleret set anledning til 
at forvente fortsat faldende huspriser i resten af 2011. 
 
Afdæmpningen af boligmarkedet siden begyndelsen af 2011 skal ses i lyset af, at udbuddet 
af huse steg frem til august i år, og i november fortsat ligger på et højt niveau, der er 9 pct. 
over den seneste top i begyndelsen af 2009, jf. figur 3.25. Stigningen hænger sammen med 
en nedgang i antallet af tinglyste salg10 af enfamiliehuse i begyndelsen af året. Også udbud-
det af ejerlejligheder er højere i november 2011 end i 2010, men ligger fortsat væsentligt un-
der toppen omkring midten af 2007. Det høje boligudbud skal desuden ses i sammenhæng 
med, at stabiliseringen af boligpriserne i 2010 formentlig har fået flere til at sætte deres bolig 
til salg. Liggetiderne for parcel- og rækkehuse følger den opadgående udvikling i boligudbud-
det, og er således foreløbigt i 4. kvartal 2011 på det højeste niveau siden 2004, når der korri-
geres for sæsonudsving. Det øgede udbud af boliger til salg og de fortsat lange liggetider har 
givetvis en afdæmpende effekt på boligpriserne i andet halvår 2011. 

 

10 Danmarks Statistik offentliggør pt. ikke kvartalstal for antallet af bolighandler som følge af indførelsen af elek-
tronisk tinglysning, der gør, at det hidtidige forsinkelsesmønster for indberetninger ikke kan forventes opretholdt 
herefter. Derfor offentliggøres antallet af handler først, når der er opnået tilstrækkelig erfaring med forsinkelses-
mønsteret for indberetninger under elektronisk tinglysning. Antal handler vurderes derfor ud fra Danmarks Stati-
stiks tal for antal tinglyste salg, som ventes at undervurdere de faktiske antal handler i de seneste kvartaler. 
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Figur 3.25 

Liggetider, boligsalg og -udbud (sk.) 
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Figur 3.26 

Tvangsauktioner og restancer for ejerboliger 
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Anm.: Antal tinglyste salg er i de seneste kvartaler lavere end det faktiske boligsalg som følge af forsinkelser 
ved indberetning til det elektroniske tinglysningssystem. Boligudbuddet, liggetider og antal tvangs-
auktioner i 4. kvartal 2011 er baseret på tal for oktober og november. Antallet af tvangsauktioner er i 
figuren vist som det gennemsnitlige antal pr. måned i et kvartal. Egen sæsonkorrektion.  

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Danske Ejendomsmæglerforening og Fi-
nansrådet. 

 
Efter et fald i antallet af tvangsauktioner siden medio 2010 er antallet igen steget siden som-
meren 2011 jf. figur 3.26. Det hænger isoleret set sammen med lavere boligpriser i andet 
halvår 2011. Stigning i restanceprocenten11 i første halvår 2011 viser desuden, at flere bolig-
ejere med realkreditlån har haft problemer med at betale ydelser på deres lån efter færre re-
stancer siden starten af 2010. Både antallet af tvangsauktioner og restanceprocenten ligger 
forsat væsentlig under niveauet fra begyndelsen af 1990’erne. At flere boligejere har proble-
mer med at betale for deres bolig, kan hænge sammen med, at andelen af boligejere med 
nettogæld stiger i takt med, at boligpriserne falder, jf. boks 3.3. 
 
 

 

11 Restanceprocenten måler andelen af realkreditlån, hvor terminen ikke er betalt 3½ måned efter terminstids-
punktet. 
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Boks 3.3 

Boligejere med nettogæld (ekskl. pension) 

Godt 26 pct. af boligejerne havde nettogæld i 2009. For disse boligejere var værdien af boligen (her opgjort 

efter den offentlige ejendomsvurdering) og øvrige aktiver (ekskl. værdien af pensioner og bil) mindre end 

passiverne. Der foreligger kun oplysninger frem til 2009, men frem til 2012 anslås det, at denne andel er 

omtrent uændret. Det dækker over en vis fremgang i boligformuerne i 2010 og et efterfølgende fald frem til 

2012. Fra 1993 til starten af de kraftige prisstigninger på boligmarkedet i 2004 har andelen af boligejere 

med nettogæld i gennemsnit ligget omkring 25 pct. De voldsomme prisstigninger frem mod 2007 medførte 

et kraftigt fald i andelen af boligejere med nettogæld. Set i et længere tidsperspektiv er der således ikke 

usædvanligt mange boligejere med nettogæld i 2009.  

 
 

Figur a 

Boligejere med nettogæld fordelt på alder, 2009 
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Figur b 

Indeks for over- og underrepræsentation af  

boligejere med nettogæld, 1993-2009 
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En nettogæld udgør ikke nødvendigvis et problem for den enkelte boligejer, så længe de ydelser, der er 

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

lig fx i tilfælde af ændringer i familiens indkomstforhold. Langt størstedelen af boligejerne med nettogæld – 

godt 85 pct. – var i 2009 i beskæftigelse, mens godt 12 pct. var på forskellige overførsler (folke- og førtids-

pensionister, efterlønsmodtagere, personer under uddannelse og ledige). Såfremt tilgangen til disse over-

førsler har ført til en nedgang i indkomst, der bevirker, at boligydelserne ikke kan betales, kan det risikere at 

føre til en tvangsauktion af boligen. Ud over at være i beskæftigelse er størstedelen af boligejerne med net-

togæld unge mellem 18-45 år (67 pct.), jf. figur a. Det forhold, at de yngre er overrepræsenterede blandt bo-

ligejere med negativ nettoformue, mens de ældre er underrepræsenterede, er et mønster, som ikke har 

ændret sig nævneværdigt over tid. Siden 1993 har de 18 til 35-årige stort set været overrepræsenteret i 

samme grad, som de var i 2009, jf. figur b, hvor kurven dog er faldet en anelse for de 18 til 35-årige, for-

mentlig som følge af at de unge, der er kommet ind på boligmarkedet i 2009, har betalt væsentlig mindre for 

deres bolig end blot et til to år forinden. De fleste boligejere har kun nettogæld i en kortere årrække. Med ti-

den vil de fleste gradvist afdrage gælden, og boligen vil typisk stige i værdi. 

 

Anm.: Figur a angiver andelen af boligejerne med negativ nettoformue for hver aldersgruppe og hvor stor 
en andel, hver aldersgruppe udgør af alle boligejere. Hvis indekset i figur b stiger (falder) over tid, så 
er den pågældende aldersgruppe blevet mere (mindre) overrepræsenteret blandt boligejerne med ne-
gativ nettoformue. Ekskl. værdien af bil- og pensionsformue. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger på Lovmodellen. 
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Samlet ventes husprisen på årsbasis at falde med 2¼ pct. i 2011 som følge af faldende hus-
priser i første halvår og under indtryk af en række negative indikatorer for boligmarkedet i an-
det halvår. I 2012 skønnes forsat et faldt i huspriserne på 2¼ pct., mens der ventes en vækst 
på 1,9 pct. i 2013. Det afspejler udsigten til en begyndende bedring i 2013, hvor renteniveau-
et forsat skønnes lavt samtidig med, at der i 2013 ventes nogen fremgang i de disponible 
indkomster.  
 

Boks 3.4 

Hvor langt er de danske huspriser fra ligevægt? 

 

Hvorvidt boligmarkedet er i ligevægt (eller balance) kan anskueliggøres ud fra flere forskellige modeller og 

indikatorer. Det kan fx være et samlet modelsystem for efterspørgslen på og udbuddet af boliger. En sim-

plere og mere partiel tilgang er at se på udviklingen i boligpris i forhold til indkomst, husleje eller nybygge-

omkostninger. Tanken er her, at huspriserne ”vender tilbage” til disse bestemmende variable efter et be-

stemt mønster, således at afvigelser kan være udtryk for over- eller undervurdering af husprisen. 

 

Imidlertid er det svært at påpege en klar, stationær sammenhæng mellem huspriser og de nævnte størrel-

ser – dvs. eksempelvis forholdet mellem huspris og byggeomkostninger vender ikke nødvendigvis eller sy-

stematisk tilbage til et veldefineret udgangspunkt. Den indikator, som kommer nærmest på at være statio-

nær, er huspris i forhold til løn. En forklaring kan være, at de fleste personer over tid måske ønsker at an-

vende en nogenlunde uændret andel af deres indkomst på bolig. En konkret sammenligning af huspris i for-

hold til løn peger på, at husprisen i 2011 ventes at være godt 3 pct. over sit historiske gennemsnit for perio-

den fra 1970 til 2010, jf. figur a. 

 
 
 

Figur a 
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Figur b 

Real huspris 
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Anm.: I figur b er ligevægtsprisen beregnet på baggrund af Skaarup og Bødker (2010) samt de skønnede 
profiler for huspriser og forbrugerpriser. 
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Boks 3.4 (fortsat) 

Hvor langt er de danske huspriser fra ligevægt? 

 

At de andre ”forhold” (fx forholdet mellem huspriser og byggeomkostninger og mellem huspriser og husleje) 

ikke nødvendigvis vender tilbage til deres historiske gennemsnit kan blandt andet afspejle, at der ikke eksi-

sterer et frit lejemarked, mens nybygningsomkostningerne evt. fejlvurderes på grund af utilstrækkelig infor-

mation om prisen på byggegrunde. Dertil kommer, at grundpriserne over tid vil have tendens til at stige med 

indkomsterne (dvs. mere end inflationen og byggeomkostningerne), hvis grunde er i relativt fast udbud. 

 

I den økonomiske litteratur vurderes den faktiske boligpris ofte i forhold til en estimeret ligevægtspris for at 

afgøre, om boligmarkedet er i ligevægt eller ej. I et arbejdspapir (se Skaarup og Bødker, 20101) estimeres 

en samlet udbuds- og efterspørgselsmodel for det danske boligmarked, som viser, at boligpriserne på efter-

spørgselssiden afhænger af udviklingen i disponible indkomster, finansiel formue, boligbeholdning og bolig-

omkostninger. På boligmarkedets udbudsside gælder, at boliginvesteringerne i forhold til boligbeholdningen 

afhænger af forholdet mellem boligpriser og byggeomkostninger. 

 

Ved at anvende de estimerede langsigtssammenhænge til at simulere ligevægtsniveauer for boligpriser pe-

ger arbejdspapiret på, at de seneste års tilpasning i boligpriserne har betydet, at deres aktuelle reale niveau 

er ganske tæt på deres langsigtsligevægt, jf. figur b. 

 

Samlet peger denne model på, at huspriserne ligger omkring 3 pct. over det opgjorte ligevægtsniveau i 2. 

kvartal 2011. Den skønnede profil for huspriserne i 2012 og 2013 indebærer, at huspriserne falder under 

den estimerede langsigtsligevægt, hvilket svarer meget godt til det indtryk, man får ved at se på huspriser i 

forhold til lønudviklingen. Der er dog stor usikkerhed om det præcise niveau, og som nævnt kan boligpriser-

ne afvige meget og i længere tid fra en eventuel ligevægt. 

 

Det skal understreges, at den beregnede forskel mellem faktisk huspris og den estimerede lang-

sigtsligevægt afhænger af modelspecifikationen og den valgte estimationsperiode. Inddrages perioden med 

unormalt store prisstigninger fra 2006 til 2009, som i ovenstående estimation, fås en hurtigere trendmæssig 

stigning og dermed også alt andet lige en mindre afstand fra faktisk til estimeret langsigtsligevægt.  

 

Siden vendepunktet på boligmarkedet i begyndelsen af 2007 er de reale boligpriser på landsplan faldet godt 

20 pct., og det vurderes, at huspriserne ved udgangen af prognoseperioden kommer tilbage på et niveau, 

hvor priserne hverken kan siges at være over- eller undervurderet. Således ventes de reale boligpriser at 

falde yderligere i 2011 og 2012, for derefter at begynde at stabilisere sig i 2013. De Økonomiske Råd12 har 

vurderet, at de reale boligpriser falder til og med 2013, hvor de vurderes at være tilbage på det langsigtede 

niveau.  

 
 

1)  Skaarup og Bødker (2010), “House prices in Denmark: are they far from equilibrium?”, Working Pa-
per no. 21/2010, www.fm.dk. 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

3.3.2 Boliginvesteringer 
Boliginvesteringerne er steget siden midten af forrige år, således at investeringerne i 3. kvar-
tal 2011 er på niveau med 2003, dvs. inden de kraftige stigninger frem til 2006, jf. figur 3.27. 
Boliginvesteringerne udgjorde forrige år 4¼ pct. af BNP, hvilket er væsentligt lavere end un-

 

12 Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2011. 
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der byggeboomet i 2004-07, men forholdsvis tæt på det historiske gennemsnit siden 1980, jf. 
figur 3.28.  
 

Figur 3.27 
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Figur 3.28 

Boliginvesteringers andel af BNP 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Boliginvesteringerne bestod sidste år hovedsageligt af investeringer i hovedreparationer af 
boliger (60 pct.), mens nybyggeriet af boliger udgjorde ca. halvt så meget (knap 30 pct.). Ny-
byggeriet er – drevet af boligprisudviklingen – faldet til et lavt niveau, mens hovedreparatio-
nerne har været relativt upåvirket af de seneste års kraftige konjunkturudsving, jf. figur 3.29. 
Flere boligejere har formentlig valgt at forbedre boligen i stedet for at købe eller bygge en ny 
bolig, og samtidig er der sket en aldring af den gennemsnitlige boligmasse, herunder de 
mange boliger fra byggeboomet i slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne.   
 
Hovedreparationerne har ligget en anelse højere i første halvår 2011 end i 2010 og samme 
udvikling gør sig gældende for den stikprøvebaserede beskæftigelse inden for reparation og 
vedligeholdelse, som desuden er fortsat med at stige i 3. kvartal 2011, jf. figur 3.30. I resten 
af 2011 og i 2012 ventes hovedreparationerne at stige, herunder som følge af BoligJobpla-
nen, der trådte i kraft den 1. juni 2011 og løber frem til udgangen af 2012, samt aktivitetsvirk-
ningerne efter skybruddet i København i juli13. Renoveringer af almene boliger i regi af Lands-
byggefonden ventes at bidrage positivt til væksten i hovedreparationer i årene fra 2011 til 
2013, jf. boks 3.5.  
 
Også nybyggeriet er forsat med at stige i første halvår 2011 og ligger således knap 23 pct. 
over gennemsnittet for 2010. Den betydelige stigning skal ses i forhold til de kraftige fald si-
den toppen i 2006, og nybyggeriet ligger således på niveau med 2000, inden det kraftige 
byggeboom i midten af det seneste årti. Den stikprøvebaserede beskæftigelse inden for ny-
byggeri og tilbygning er steget støt fra midten af 2010 til 3. kvartal 2011, hvilket isoleret set 
giver anledning til at forvente fremgang i nybyggeriet i andet halvår 2011.  
 
 

13 Danmarks Statistik vurderer at skybruddet i juli 2011 giver anledning til øgede investeringer i boligbyggeri og 
øvrigt byggeri på 1,2 mia. kr. i 3. kvartal 2011. Danmarks Statistik har oplyst, at der også bliver en positiv effekt 
på investeringerne i 4. kvartal, men mindre end i 3. kvartal. 
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Figur 3.29 
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Figur 3.30 

Byggebeskæftigelse (sk.) 

20

30

40

50

60

70

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

20

30

40

50

60

70

Nybyggeri og tilbygning i alt

Reparation og vedligeholdelse

1.000 personer 1.000 personer

 

Anm.: Øvrige boliginvesteringer dækker over sort boligbyggeri, værditilvækst for gør-det-selv hovedrepara-
tioner, handelsomkostninger og afgifter på nybyggeri og hovedreparationer. Egen sæsonkorrektion. 

Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Det påbegyndte boligbyggeri, som typisk afspejler sig i ændringer i nybyggeriet op til et år ef-
ter, steg kraftigt i andet halvår 2010. Niveauet har i de første tre kvartaler af i år været noget 
lavere, men er i gennemsnit fortsat højere end i samme periode året før14, jf. figur 3.31. Ud-
viklingen omkring årsskiftet er sket på baggrund af, at der som en del af Forårspakke 2.0 er 
indført moms på erhvervsmæssigt salg af nye bygninger og tilhørende jord og byggegrunde 
fra januar 2011. Det har formentlig givet incitament til at fremrykke en del investeringer, sær-
ligt i byggegrunde. Også det fuldførte byggeri har udvist samme udvikling som påbegyndel-
serne, men i en mere afdæmpet grad.   
 
Nybyggeriet ventes at stige i resten af 2011, særligt i kraft af fremgangen i det støttede bolig-
byggeri, som i 2011 vurderes at bidrage med 6⅔ pct. af de samlede boliginvesteringer, jf. 
boks 3.5. Der ventes forsat byggeri af støttede boliger i 2012 og 2013, men i kraft af det høje 
aktivitetsniveau i 2011, ventes det ikke at bidrage positivt til væksten i nybyggeriet i 2012 og 
2013. I lyset af udsigten til et lavt renteniveau i prognoseperioden og et gradvis bedrende 
konjunkturbillede fra slutningen af 2012 og i 2013 ventes det private boligbyggeri omtrent 
uændret i 2012 og svagt stigende i 2013.  
 
 
 

 

14 Danmarks Statistik anviser, at der må påregnes nogen usikkerhed på opgørelsen af byggeaktiviteten i de seneste 
kvartaler som følge af mange forsinkede indberetninger, således vurderes de registrerede antal påbegyndelser i de 
seneste kvartaler at være noget lavere end de faktiske antal påbegyndelser. 
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Boks 3.5 

Støttet boligbyggeri og renovering af almene boliger   

Boliginvesteringerne understøttes af fremgang i det almene nybyggeri i 2011, hvor der skønnes mere end 

en fordobling i antal påbegyndelser i forhold til 2010, mens der i 2012 og 2013 skønnes et niveau, som om-

trent svarer til gennemsnittet for perioden 2006-09, jf. tabel a.  

 
 

Tabel a 

Antal påbegyndelser inden for støttet boligbyggeri 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal påbegyndte boliger   

Alment boligbyggeri 5.300 3.700 3.000 3.100 5.000 12.400 3.100 4.600 

Støttede private boliger 800 600 300 100 300 100 0 0 

Støttet boligbyggeri, i alt 6.100 4.300 3.300 3.200 5.300 12.500 3.100 4.600 

     

De mange påbegyndelser af alment boligbyggeri i 2011 har baggrund i den kraftige stigning i antallet af til-

sagn i 2010, som skal ses i relation til, at grundkapitalen (dvs. det kommunale tilskud til alment nybyggeri) 

ved en lovændring blev midlertidigt nedsat fra 14 til 7 pct. for alle almene boligtyper med tilsagn afgivet in-

den for perioden 1. juli 2009 til 31. december 2010. Desuden har indførelsen af moms på byggegrunde fra 

januar 2011 samt indhentning af ”efterslæb” på familieboliger sandsynligvis også bidraget til det høje til-

sagnsomfang i 2010. 

 

I nationalregnskabets opgørelse af boliginvesteringerne registreres byggeriet løbende i opførelsesperioden, 

og en del af det påbegyndte byggeri i 2011 vil således blive opgjort i boliginvesteringerne i efterfølgende år. 

På baggrund af kommunernes indberetninger skønnes det, at opførelse af almene boliger med 2010-tilsagn 

i gennemsnit tager 16 måneder fra påbegyndelsestidspunktet, og derfor vurderes 60 pct. af aktivitetsvirk-

ningen fra det påbegyndte byggeri at have effekt i indeværende år, 30 pct. i det efterfølgende år og 10 pct. 

to år efter. 

 

Aktivitetsvirkningen fra stigningen i det støttede byggeri fra 2010 til 2011 skønnes at udgøre godt 5 mia. kr. 

(årets priser) i 2011 svarende til 6⅔ pct. af de samlede boliginvesteringer, jf. tabel b. Som følge af det eks-

traordinært høje aktivitetsniveau i 2011 ventes et fald på godt 2¾ mia. kr. i 2012 og yderligere 1¼ mia. kr. i 

2013, svarende til hhv. 3⅔ og 1½ pct. af boliginvesteringerne i 2012 og 2013.  

 

Landsbyggefondens grundlæggende investeringsramme til renovering af almene boliger har ligget stabilt på 

2,6 mia. kr. fra 2007 til 2010. I boligaftalen fra efteråret 2010 blev der aftalt et ekstraordinært løft af Lands-

byggefondens renoveringsramme på i alt 5 mia. kr. i perioden 2011-13. Løftet sker på baggrund af, at 

Landsbyggefonden i perioden 2008-12 har opbygget en venteliste for projekter for 8 mia. kr. Boligaftalens 

løfte ville sætte Landsbyggefonden i stand til at afvikle ventelisten i starten af 2014. For at sikre, at Lands-

byggefondens venteliste afvikles allerede i 2011, fremrykkes i forbindelse med kickstarten yderligere 5,5 

mia. kr. af renoveringsrammen til 2011. Dermed kan Landsbyggefonden i 2011 give tilsagn inden for en 

samlet ramme på 10,6 mia. kr. svarende til 8 mia. kr. mere end basisniveauet på 2,6 mia. kr. 
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Boks 3.5 (fortsat) 

Støttet boligbyggeri og renovering af almene boliger   

Almene renoveringsprojekter har gennemsnitlig en tidshorisont på fire år blandt andet som følge af den be-

boerdemokratiske proces og for at mindske udgifter til genhusning15. Den grundlæggende investerings-

ramme og fremrykningerne i forbindelse med kickstarten skønnes samlet set at bidrage til en aktivitetsvirk-

ning på godt ¼ mia. kr. i 2011, 2¾ mia. kr. i 2012 og 2 mia. kr. i 2013, svarende til hhv. knap ½, 3½ og 2½ 

pct. af boliginvesteringerne i 2011 til 2013. 

 

Tabel b 

Bidrag til boliginvesteringerne fra ændringer i det støttede nybyggeri og renovering af almene  

boliger, løbende priser 

 2011 2012 2013 

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

Støttede boliginvesteringer, i alt 5,4 (7,1) -0,2 (-0,2)  0,7 (0,8) 

 - Støttet boligbyggeri 5,1 (6,7) -2,8 (-3,6)  -1,3 (-1,5) 

 - Landsbyggefonden 0,3 (0,4) 2,7 (3,4)  2,0 (2,4) 

   heraf kickstart  - 2,1 (2,6)  1,6 (1,9) 
 

De støttede boliginvesteringer ventes at bidrage med godt 7 pct.-point til væksten i de samlede boliginve-

steringer i 2011 og hhv. knap -¼ og godt ¾ pct. i 2012 og 2013. 

 

Anm.: Alment boligbyggeri dækker over almene familieboliger, ungdomsboliger og ældre- og plejeboliger 
(inkl. friplejeboliger), mens de støttede private boliger dækker over støttede private andelsboliger, 
ungdomsboliger og udlejningsboliger. Antallet af påbegyndelser er for perioden 2006-10 baseret på 
de faktiske påbegyndelsestal, mens tallene for 2011-13 er baseret på en skønnet påbegyndelsesprofil 
for de faktiske tilsagn, som endnu ikke er påbegyndt samt tilsagnsskøn for 2012 og 2013. 

Kilde: Finansloven for 2012 samt egne beregninger på baggrund af tal fra Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter. 

 
De samlede boliginvesteringerne skønnes at stige med 9,9 pct. i 2011, 1 pct. i 2012 og 3 pct. 
i 2013. I 2011 ventes hovedsageligt nybyggeriet, herunder fra det støttede boligbyggeri, at 
trække op, mens hovedreparationerne, særligt fra BoligJobordningen og fra fremrykninger af 
renoveringer i regi af Landsbyggefonden som led i kickstarten, overvejende ventes at bidrage 
til væksten i 2012. I 2013 vurderes en mere lige fordeling af vækst i nybyggeri og hovedrepa-
rationer.  
 

 

15 Der påregnes en gennemsnitlig fordeling af aktiviteten på 10 pct. i tilsagnsåret og 30 pct. i hvert af de efterføl-
gende år. For tilsagn givet i forbindelse med kickstarten, hvor tilsagnstidspunktet vil ligge omkring årsskiftet 
2011/12, er der regnet med, at 40 pct. af aktiviteten falder i 2012, 40 pct. i 2013 og 20 pct. i 2014. Dette skyldes 
først og fremmest, at disse tilsagn afviger fra gennemsnittet og gives primo året, men også at der er foretaget en 
mere konkret vurdering af projekterne, der indikerer, at planlægningen er længere fremme end normalt, herunder 
i forhold til beboerdemokratiet. 
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Figur 3.31 
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Figur 3.32 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Etagearealet er korrigeret for forsinkelser, men statistikken over byggeaktivi-
teten er fortsat præget af mange forsinkede indberetninger i de seneste kvartaler. Den relative hus-
pris er opgjort som forholdet mellem prisindekset for enfamiliehuse og et vægtet indeks af prisen på 
boliginvesteringer og prisen på byggegrunde. Indeksåret er valgt til 2001, idet husprisen var tæt på 
sin langsigtsligevægt i 2001. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Forventningerne til fremgang i boliginvesteringerne og opbremsning i husprisen indebærer, at 
de seneste års afvigelse mellem udviklingen i boliginvesteringerne og den relative huspris 
(købsprisen i forhold til byggeprisen på et hus) – som traditionelt følger hinanden relativt tæt 
– indsnævres i prognoseperioden. Der vil dog stadig være et betydeligt gab, svarende til at 
boliginvesteringerne i 2013 er under det niveau, som den relative huspris umiddelbart skulle 
tilsige, jf. figur 3.32. 
 
 

3.4 Erhvervsmæssige investeringer 
 
De erhvervsmæssige investeringer steg svagt i 2. og 3. kvartal 2011 efter et større fald i 1. 
kvartal, som skal ses i lyset af eksporten af en boreplatform og en særlig hård vinter, der for-
mentlig har dæmpet bygge- og anlægsaktiviteten i starten af 2011.  
 
Niveauet for erhvervsinvesteringerne er meget lavt efter kraftige fald i forbindelse med krisen, 
jf. figur 3.33. Opgjort som andel af bruttoværditilvæksten (BVT) har erhvervsinvesteringerne 
ikke været lavere siden 1981, jf. figur 3.34. Dermed er der et potentiale for vækst i erhvervs-
investeringerne i takt med udsigten til en svagt stigende kapacitetsudnyttelse i økonomien i 
prognoseperioden. De offentlige erhvervsmæssige investeringer i bygge- og anlægsarbejde i 
forbindelse med Femern-forbindelsen og udbygningen af metroen samt baneinvesteringer 
forventes at bidrage til fremgang i erhvervsinvesteringerne i 2011 og 2012. I 2013 ventes 
væksten understøttet af investeringer afledt af energiaftalen (vindenergi, omstilling til biomas-
se mv.). Samlet ventes erhvervsinvesteringerne at falde med godt 5 pct. i 2011 og at stige 
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med henholdsvis godt 2½ og godt 6½ pct. i 2012 og 2013, jf. tabel 3.7. Eksklusive boreplat-
forme skønnes erhvervsinvesteringerne at falde med godt 1¾ pct. i 2011.  
 

Figur 3.33 
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Figur 3.34 
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Anm.: I figur 3.34 angiver investeringskvoten investeringsniveauet i forhold til BVT i den private sektor. 
Investeringskvoterne er beregnet på baggrund af løbende priser. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Den forudsatte vækst i erhvervsinvesteringerne indebærer en stigende investeringskvote i 
2012 og 2013, som primært ventes drevet af fremgang i kvoten for materielinvesteringerne. 
Niveauet for den samlede investeringskvote vil fortsat være lav i 2013, og dermed er der po-
tentiale for kraftigere fremgang, hvis vækstudsigterne forbedres, og investeringslysten vender 
hurtigere tilbage.  
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Figur 3.35 
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Figur 3.36 
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Anm.: Nettoinvesteringer er de samlede faste bruttoinvesteringer minus den økonomiske nedslidning af 
beholdningen af kapital. Nettokapitalbeholdning er den økonomiske værdi af kapitalbeholdningen 
ultimo året. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Set i et historisk perspektiv er også det nuværende niveau for nettoinvesteringerne ekstraor-
dinært lavt. Faktisk faldt investeringsniveauet i selskabssektoren16 i 2010 så meget, at de net-
op ikke var tilstrækkelige til at dække den løbende nedslidning af selskabernes maskiner og 
bygninger, jf. figur 3.35. Det er særligt for erhvervsbygninger, at investeringerne var util-
strækkelige til at fastholde størrelsen af det eksisterende kapitalapparat, jf. figur 3.36. 
 

Tabel 3.7 

Erhvervsmæssige investeringer 

 
2010

Gnst. 
1990-2010 2010 2011 2012 2013 

 Mia. kr.1) Årlig realvækst i pct. 

Samlede erhvervsinvesteringer 193,0 4,2 -4,6 -5,1 2,6 6,6 

- materiel 148,1 4,1 1,8 -3,9 2,8 7,8 

- bygninger og anlæg 45,0 -2,5 -20,6 -9,1 1,8 2,7 

    

1) Løbende priser.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Industriens kapacitetsudnyttelse, der er steget fra et ekstraordinært lavt niveau siden begyn-
delsen af 2010, er bøjet af i slutningen af 3. kvartal 2011, og samlet set er kapacitetsudnyttel-

 

16 Der er nogle mindre afvigelser mellem selskabssektoren og de erhvervsmæssige investeringer, idet at selvstæn-
diges investeringer indgår i erhvervsinvesteringerne men ikke i selskabssektoren i nationalregnskabet. 
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sen fortsat meget lav i 2011, jf. figur 3.37. Udviklingen i kapacitetsudnyttelsen understøtter 
isoleret set svage udsigter for væksten i materielinvesteringer17 i 2011.  
 
Ifølge industriens konjunkturindikatorer er virksomhedernes vurdering af ordrebeholdningen 
forværret i andet halvår 2011 efter at være blevet styrket igennem første halvår, jf. figur 3.38. 
Foreløbigt i 4. kvartal 2011 har der desuden været en forøgelse af virksomhedernes vurde-
ring af mængden af ledig produktionskapacitet, ligesom der har været en forværring af virk-
somhedernes investeringsforventninger. Antallet af virksomheder, der oplever manglende ef-
terspørgsel som den primære produktionsbegrænsning, er dog faldet svagt igennem 2011 og 
svarer til det gennemsnitlige niveau i årene før krisen (2000-2008). 
 

Figur 3.37 
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Figur 3.38 

Konjunkturbarometer for industrien 
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Anm.: I figur 3.37 angiver den stiplede linje den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse i industrien fra 1990 til 
2010. Indikatoren for ledig produktionskapacitet er standardiseret ved at dividere med fire. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Forventningen om lavere materielinvesteringer i 2011 understøttes af, at de seneste kvarta-
lers stigning i antallet af nyregistrerede erhvervskøretøjer, der traditionelt er tæt knyttet til 
væksten i materielinvesteringerne, er bøjet af siden august i år, jf. figur 3.39. Importen af ma-
skiner og andet kapitaludstyr steg fortsat igennem de første ti måneder i 2011 efter vækst si-
den bunden i midten af 2009. 
 
Samlet set skønnes de erhvervsmæssige materielinvesteringer at falde med knap 4 pct. i 
2011 og stige med henholdsvis godt 2¾ og 7¾ pct. i 2012 og 2013. Det skønnede fald i 2011 
skal ses i sammenhæng med det store fald i 1. kvartal som følge af eksporten af en boreplat-
form. Eksklusive boreplatforme skønnes materialeinvesteringerne at stige med knap ¼ pct. i 
2011, hvilket dækker over en fremgang i første halvår 2011, mens hovedparten af indikato-
rerne peger på en afmatning i slutningen af 2011. Væksten i 2012 og 2013 skal ses på bag-
grund af udsigten til et forsat lavt niveau for renter på erhvervsudlån, et gradvist bedrende  
 
 
 

17 Materielinvesteringer dækker over investeringer i maskiner, inventar, transportmidler, software mv. 
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konjunkturbillede fra slutningen af 2012 samt af stigende offentlige erhvervsmæssige investe-
ringer som følge af energiaftalen i forbindelse med kickstarten. 
 

Figur 3.39 
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Figur 3.40 
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Anm.: Kvantumindekset er angivet som et 5-måneders centreret glidende gennemsnit. Indekset for nyregi-
strerede erhvervskøretøjer er et 3-måneders glidende gennemsnit af et vægtet indeks af nyregistrere-
de person-, vare- og lastbiler i erhverv. Egen sæsonkorrektion. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
De offentlige erhvervsmæssige investeringer i Femern-Bælt, Metro Cityring, og baneinveste-
ringer på sammenlagt henholdsvis 8, 9½ og 10 mia. kr. (2011-priser) i 2011, 2012 og 2013 
giver anledning til positiv vækst i bygge- og anlægsinvesteringerne fra 2012 til 2013. I 2011 
ventes de offentlige erhvervsmæssige investeringers positive bidrag ikke, at kunne modsvare 
de ventede negative bidrag fra de private bygge- og anlægsinvesteringer, således skønnes 
et fald på godt 9 pct. i 2011. I 2012 og 2013 skønnes de erhvervsmæssige bygge- og an-
lægsinvesteringerne at stige med henholdsvis 1¾ og 2¾ pct. 
 
Det påbegyndte erhvervsmæssige nybyggeri, der traditionelt påvirker investeringerne i sam-
me og i det efterfølgende kvartal, er øget en anelse igennem de først tre kvartaler af 2011 i 
forhold til niveauet i 2010, jf. figur 3.40, men vurderes ikke isoleret set at kunne trække de er-
hvervsmæssige byggeinvesteringer væsentligt op i 2011. I figuren ses desuden et betydeligt 
fald i de erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer i 1. kvartal 2011 på godt 12½ pct., 
som medvirker væsentligt til det lave årsskøn for bygge- og anlægsinvesteringerne i 2011.  
 
Det kraftige fald i bygge- og anlægsinvesteringerne i 1. kvartal 2011 kan formentlig tilskrives 
en særlig hård vinter, således vurderede en historisk stor andel af virksomheder, at dårligt 
vejr var en afgørende produktionsbegrænsning i 1. kvartal 2011, jf. figur 3.41. Konjunkturindi-
katorer for bygge- og anlægsbranchen såsom ordrebeholdningen og indekset for importen af 
varer til direkte anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed er foreløbigt steget pænt i 2011 
fra lavere niveauer i 2010, mens den sammensatte konjunkturindikator har ligget mere fladt i 
2011.  
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Figur 3.41 
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Figur 3.42 
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Anm.: Den erhvervsmæssige bygge- og anlægsbeskæftigelse er stikprøvebaseret. Beskæftigelsesforventnin-
gerne for 4. kvartal 2011 er et gennemsnit af forventningerne i oktober og november. Egen sæson-
korrektion. 

Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Flere bygge- og anlægsvirksomheder har foreløbigt i 4. kvartal 2011 dæmpet forventningerne 
til både omsætningen og beskæftigelsen i de kommende tre måneder, men både beskæfti-
gelsesforventningerne og beskæftigelsen ligger fortsat højere end i 2010 og navnlig i 2009, jf. 
figur 3.42. 
 
 

3.5 Udenrigshandel og betalingsbalance 
 
Dansk eksport steg de første tre kvartaler i år. I forhold til samme periode sidste år lå ekspor-
ten i 1.-3. kvartal 2011 næsten 8 pct. højere, og eksporten er nu samlet øget med 12¼ pct. 
siden bunden i 2. kvartal 2009. Det dækker over en pæn stigning i eksporten af både varer 
og tjenester, jf. figur 3.43. Eksporten har dermed været den væsentligste drivkraft for frem-
gangen i den samlede efterspørgsel siden 2009 og frem til 3. kvartal 2011. 
 
 

Samlet set er skønnet for eksportvæksten i 2011 opjusteret i forhold til augustvurderingen, 
hvilket skal ses på baggrund af fremgangen i 1.-3. kvartal. Fremgangen i eksporten har fun-
det sted i et internationalt økonomisk klima, hvor væksten i både verdenshandel og import i 
alle dele af verden er aftaget i løbet af året, jf. figur 3.44.  
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Figur 3.43 
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Figur 3.44 
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Kilde: Danmarks Statistik og Reuters EcoWin.  

 
Udsigterne for den internationale økonomi i 2012 er forværret kraftigt siden augustvurderin-
gen. Skønnet for eksportvæksten næste år er i lyset heraf nedjusteret til knap 2 pct. I 2013 
ventes en langsom genopretning af den internationale økonomi at bidrage til en fornyet – 
men fortsat begrænset – fremgang i eksporten, der skønnes til 3¼ pct. 
 
 

Tabel 3.8 

Realvækst i eksport og import 

 2010 2011 2012 2013 

 

Gnst. 
årlig vækst 

2000-10 Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

Pct.   

Eksport 3,3 3,2 5,7 7,1 3,6 1,9 3,2 

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

Eksportens bidrag til  
BNP-væksten (pct.-point) 1,2 1,2 0,7 0,3 0,7 

  

Anm.: Eksportens bidrag til BNP-væksten er beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode, 
hvor bidraget bliver korrigeret for importindholdet, jf. boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, december 
2006. Pga. overgang til ny model er der sket enkelte ændringer i beregningen. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
På baggrund af nationalregnskabsoplysningerne for de første tre kvartaler i år skønnes væk-
sten i importen også at være noget højere end sidste år. Det afspejler blandt andet den bety-
delige fremgang i eksporten, som traditionelt har et højt importindhold. I 2012 ventes væksten 
i den samlede efterspørgsel at aftage kraftigere end antaget i augustvurderingen, og skønnet 
for importvæksten er derfor nedjusteret til 2½ pct. I 2013 ventes importen at vokse lidt hurti-
gere med 3½ pct. som følge af forøget vækst i den samlede efterspørgsel. Korrigeret for im-
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portindholdet ventes eksportens bidrag til væksten i BNP i 2011, 2012 og 2013 at være hen-
holdsvis knap 1¼, ¼ og ¾ pct.-point, jf. tabel 3.8. 
 

3.5.1 Udviklingen i varehandlen 
De seneste nationalregnskabstal viser en fremgang i vareeksporten målt i mængder i de før-
ste tre kvartaler i år – også større end forventet i august. De reviderede nationalregnskabstal 
for 2008-10 viste et lidt svagere fald i vareeksporten i løbet af krisen, og den efterfølgende 
genopretning har også været tilsvarende mindre. Vareeksporten er ifølge nationalregnskabet 
vokset med knap 13½ pct. fra bunden i 2. kvartal 2009 og frem til 3. kvartal 2011. 
 
Den ret betydelige vækst i vareeksporten i de tre første kvartaler i år skal til dels ses i lyset af 
eksporten af en boreplatform i 1. kvartal, som bidrog med skønsmæssigt 2,4 pct.-point til den 
samlede stigning i vareeksporten på 6,8 pct. i kvartalet. Fremgangen i vareeksporten skal 
imidlertid også tilskrives andre varegrupper, og eksporten af varer er fortsat med at stige 
svagt i 2. og 3. kvartal i år. 
 

Figur 3.45 
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Figur 3.46 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Prikkerne angiver værdien i oktober. Figur 3.43 viser vareeksporten omreg-
net til ADAM-grupper i mængder (kvantumindeks). Definitionen af varegrupper kan afvige fra 
udenrigshandelsstatistikken. Maskiner og transport i figur 3.44 inkluderer blandt andet boreplatfor-
me.  

Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Det er især industrieksporten, som er vokset i løbet af 2011, også når der ses bort fra det 
midlertidige bidrag fra eksporten af en boreplatform i 1. kvartal, jf. figur 3.45. Også eksporten 
af landbrugsvarer er vokset, mens energieksporten målt i mængder fortsat falder svagt med 
baggrund i faldende produktion i Nordsøen. 
 
Udsigterne for eksporten fremadrettet vurderes at være afdæmpede. Det knytter sig især til 
de forværrede udsigter for udviklingen på de vigtigste danske eksportmarkeder siden august-
vurderingen, jf. kapitel 2. Særligt udviklingen i industrieksporten påvirkes af konjunkturud-
sving. Det er især eksporten af maskiner og transportmidler, der er relativt konjunkturfølsom, 
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og hvor der ifølge udenrigshandelsstatistikken var et betydeligt fald i 3. kvartal, jf. figur 3.46. 
Maskiner og transportmidler udgjorde omkring en fjerdedel af den samlede danske vareeks-
port i løbet af de seneste 12 måneder. Omvendt forventes eksporten af kemikalier (der især 
består af medicinalprodukter) at påvirkes relativt lidt af de forværrede konjunkturudsigter. 
Eksporten af kemikalier faldt således også kun begrænset i løbet af finanskrisen og har – i 
modsætning til andre industrivaregrupper – mere end genvundet det tabte, jf. figur 3.46. Ke-
mikalier udgjorde ca. 16 pct. af den samlede vareeksport i løbet af de seneste 12 måneder. 
 
De tilgængelige oplysninger fra udenrigshandelsstatistikken peger på en betydelig fremgang i 
industrieksporten i år, selv med en svag udvikling i andet halvår. På den baggrund er skønnet 
for væksten i industrieksporten opjusteret i forhold til augustredegørelsen til knap 9 pct. I 
2012 og 2013 ventes en vækst i industrieksporten på henholdsvis 3 pct. og knap 4 pct., jf. ta-
bel 3.9. 
 
 
 
 

Tabel 3.9 

Industrieksportens markedsandele og lønkonkurrenceevne 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct.    

Eksportmarkedsvækst 6,6 9,9 8,8 1,4 -10,0 8,0 6,3 3,3 4,9 

Industrieksport 7,9 4,8 3,2 1,4 -12,7 5,6 8,9 3,0 3,9 

Markedsandele 1,3 -4,6 -5,2 0,0 -3,0 -2,3 2,5 -0,3 -1,0 

Arb. omk. pr. time            

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

- Udlandet 2,2 2,8 3,2 2,6 0,8 2,4 2,6 2,5 2,4 

Effektiv kronekurs -0,6 0,0 1,6 2,5 1,9 -3,5 -0,3 -0,4 0,0 

Relativ lønudvikling  
korrigeret for valutakurs -0,8 -1,0 -3,0 -4,0 -4,1 2,9 0,4 0,7 0,0 

Lønkonkurrenceevne -2,1 -0,8 -5,0 2,0 2,8 3,2 … … … 

  

Anm.: Industrieksporten er opgjort ekskl. skibe og fly mv. Der er anvendt vægte fra den effektive krone-
kurs til sammenvejning af lønudviklingen i udlandet, der udgøres af 21 OECD-lande. I prognosepe-
rioden er det antaget, at væksten i de samlede arbejdsomkostninger for industrien er de samme som 
lønstigningstakten i det respektive land. For Danmark er skønnene for udviklingen i industriens ar-
bejdsomkostninger for DA-området, mens de historiske tal kun dækker fremstillingsindustrien. 
Lønkonkurrenceevnen er angivet ved udviklingen i de relative enhedslønomkostninger korrigeret for 
valutakursudviklingen. 

Kilde: BLS, OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Fremgangen i industrieksporten indebærer, at industrien ventes at vinde markedsandele i år, 
selv når der ses bort fra det midlertidige bidrag fra eksporten af boreplatformen i 1. kvartal, jf. 
tabel 3.9. Næste år ventes igen et svagt tab af markedsandele, som dog begrænses af, at 
den danske industrieksport ventes at være relativt mindre følsom over for konjunkturudsving 
end andre landes industrieksport. I 2013 forventes der en fornyet fremgang i den danske in-
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dustrieksport men et større tab af markedsandele end året før, hvilket skal ses i sammen-
hæng med, at konkurrenceevnen samlet set er forringet over en længere årrække. 
 
Lønstigningerne ventes i prognoseperioden at være lidt under lønstigningstakten i udlandet, 
hvilket sammen med en lidt svækket krone isoleret set ventes at styrke lønkonkurrenceev-
nen, jf. tabel 3.9. Det skal imidlertid ses i lyset af en løbende svækkelse af lønkonkurrence-
evnen, målt ved de relative enhedslønomkostninger, siden årtusindskiftet, der på trods af 
fremgang de seneste år ikke er genvundet, jf. figur 3.47. 
 
Svækkelsen af konkurrenceevnen i løbet af de seneste ti år skyldes både en højere dansk 
lønstigningstakt end i udlandet, en svag dansk produktivitetsudvikling og en styrket dansk 
krone. De seneste par år har der været et fald i industriens enhedslønomkostninger (målt i 
lokal valuta), men faldet er ikke lige så stort som i andre lande, fx Tyskland og Sverige, og 
skal ses på baggrund af en længere periode med højere stigninger i enhedslønomkostnin-
gerne (målt i lokal valuta) i Danmark i forhold til i udlandet, jf. figur 3.48. Kun Storbritannien 
havde i 2010 haft højere stigninger i enhedslønomkostningerne i perioden siden 2000, hvilket 
dog modvirkes af, at pundet i samme periode er blevet svækket med omkring 30 pct. i forhold 
til den danske krone. Det vil kræve en længere periode med lavere dansk lønudvikling 
og/eller vedvarende højere produktivitetsvækst end i udlandet for at genvinde tabet af løn-
konkurrenceevne. 
 
 

Figur 3.47 

Akkumuleret udvikling i lønkonkurrenceevnen 
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Figur 3.48 

Industriens enhedslønomkostninger i udvalgte 
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Anm.: Lønkonkurrenceevnen i figur 3.45 er målt ved de relative enhedslønomkostninger i Danmark og ud-
landet. Enhedslønomkostninger beregnes her som forholdet mellem lønsummen og den reale brut-
toværditilvækst som opgjort i nationalregnskabet og udtrykker lønomkostningerne pr. produceret 
enhed. Revisioner af nationalregnskaberne i Danmark og andre lande kan medføre ændringer i op-
gørelsen. De relative enhedslønomkostninger er opdelt i den relative udvikling for løn og produktivi-
tet mellem Danmark og udlandet og udviklingen i den effektive nominelle kronekurs. Opdelingen er 
baseret på nationalregnskabets opgørelse af timeproduktiviteten og lønsum pr. arbejdstime, som er 
forbundet med nogen usikkerhed. 

Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. 
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Eksporten af energi har udvist en faldende tendens i løbet af i år, jf. figur 3.43. Forudsætnin-
gerne om udviklingen i eksporten af energi afhænger i høj grad af produktionen af olie og 
gas, og fortsatte fald i produktionen ventes at slå igennem på eksporten af energi i progno-
seperioden, og der skønnes et fald på 5 pct. i alle årene, jf. tabel 3.10. Omvendt er land-
brugseksporten steget pænt i de første tre kvartaler i år, og de tilgængelige tal tyder på en 
vækst i år omtrent på linje med det forudsatte i august. Der ventes en vækst i landbrugseks-
porten på godt 4 pct. i år og på godt 2¼ pct. de to efterfølgende år. 
 
Samlet skønnes vareeksporten at vokse med 7¼ pct. i år, 1¾ pct. næste år og 2¾ pct. i 
2013. 
 
Vareimporten er steget støt i de første tre kvartaler i år ifølge nationalregnskabsstatistikken, 
så der selv med en begrænset udvikling i 4. kvartal er udsigt til en kraftig vækst. For hele 
2011 skønnes en vækst i importen af varer på 6½ pct., mens vareimporten ventes at stige 
noget mindre i 2012 og 2013 med henholdsvis 2½ pct. og knap 3 pct. 
 
 

Tabel 3.10 

Realvækst for vareeksport og -import 

 2011 2012 2013 

 Mia. kr. 2010 2010 Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

Pct.   

Vareeksport 538,3 3,7 6,3 7,2 3,2 1,7 2,8 

- Landbrug 97,6 1,6 … 4,1 … 2,3 2,3 

- Energi 58,1 -4,2 -6,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

- Industri 347,2 5,6 … 8,9 … 3,0 3,9 

Vareimport 502,7 3,9 5,5 6,5 4,6 2,4 2,9 

Vareimportkvoten (pct. af BNP)  31,4 32,7 33,1 34,0 33,5 34,0 

d.o. (pct. af samlet eftersp.)  21,0 21,6 21,8 22,2 22,0 22,2 

   

Anm.: Pga. overgang til ny varegruppering er det ikke for alle varegrupper muligt at sammenligne skøn med 
augustredegørelsen. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

3.5.2 Udviklingen i handlen med tjenester 
Tjenesteeksporten målt i mængder er ifølge nationalregnskabet fortsat med at stige pænt i 
2011, mens væksten målt i værdier har været mere afdæmpet med et fald i de to seneste 
kvartaler, jf. figur 3.49. Tjenesteeksporten består for en stor del af søtransport, og forskellen 
mellem udviklingen i mængder og værdier skal derfor fortrinsvis ses i lyset af faldende fragt-
rater siden årsskiftet. 
 
På grund af det store indhold af søtransport i tjenesteeksporten vil en stigning i verdenshand-
len normalt medføre en stigning i den danske tjenesteeksport. De seneste kvartalers afdæm-
pede vækst i verdenshandlen afspejles således også i eksporten af tjenester, der imidlertid 



Kapitel 3 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 

Økonomisk Redegørelse · December 2011 119 

på baggrund af en ret kraftig stigning i slutningen af sidste år fortsat ser ud til at stige pænt 
set over 2011 som helhed, jf. figur 3.50. Fremadrettet lægger svagere udsigter for udviklingen 
i verdenshandlen en dæmper på vækstudsigterne for tjenesteeksporten. 
 
 

Figur 3.49 

Udviklingen i tjenesteeksporten i 2011 
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Figur 3.50 
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Kilde: Danmarks Statistik og Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). 

 
Samlet set ventes der en vækst i tjenesteeksporten på 7 pct. i 2011, 2¼ pct. i 2012 og på 
godt 4 pct. i 2013, jf. tabel 3.11.  
 
 

Tabel 3.11 

Realvækst for tjenesteeksport og -import 

  2011 2012 2013 

 Mia. kr. 2010 2010 Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

Pct.       

Tjenesteeksport 344,8 2,5 4,8 7,0 4,3 2,3 4,1 

- Søtransport 166,9 5,2 5,5 8,6 5,8 2,1 5,9 

- Turistindtægter 38,4 6,9 2,0 -3,6 1,3 -0,1 0,3 

- Øvrige tjenester 139,6 -1,2 4,5 8,0 3,0 3,2 2,9 

Tjenesteimport 288,0 2,8 4,0 4,4 5,2 2,8 4,6 

- Turistudgifter 40,8 3,3 2,0 -4,6 2,5 -0,6 2,2 

   

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Tjenesteimporten følger i ret stor udstrækning tjenesteeksporten, hvilket især skyldes et ret 
højt importindhold i eksporten af søtransport (herunder i form af chartring af skibe). Samtidig 
påvirkes udviklingen i tjenesteimporten af, at import af varer også indebærer tjenesteimport i 
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form af transportydelser. Tjenesteimporten ventes at stige med knap 4½ pct. i 2011, hvilket er 
lidt højere end skønnet i august, jf. tabel 3.11. Næste år ventes en begrænset vækst i den 
samlede efterspørgsel at virke dæmpende på tjenesteimporten, som skønnes at stige med 
godt 2¾ pct. I 2013 ventes tjenesteimporten at stige lidt kraftigere med godt 4½ pct. 
 

3.5.3 Betalingsbalancens løbende poster og Danmarks nettoaktiver 
over for udlandet 

Der er igen udsigt til et rekordstort overskud på betalingsbalancen i år. I løbet af de første ti 
måneder af 2011 har overskuddet på betalingsbalancens løbende poster udgjort 101 mia. kr., 
hvilket primært dækker over et samlet overskud på vare- og tjenestebalancen på 85 mia. kr. 
Heraf stammer godt halvdelen – 44¼ mia. kr. – fra overskud på varebalancen, jf. figur 3.51. 
 
 

Figur 3.51 

Betalingsbalancen og dens underkomponenter 
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Figur 3.52 

Udvikling i bytteforholdet 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
Det store overskud skyldes en meget stor privat, finansiel opsparing, som mere end opvejer 
det store opsparingsunderskud i den offentlige sektor. Det aktuelt store overskud på beta-
lingsbalancen kan således ikke ses som et udtryk for god konkurrenceevne for danske virk-
somheder. Konkurrenceevnen er tværtimod blevet svækket løbende gennem de seneste ti 
år, jf. kapitel 4.3 og ovenfor. Modstykket til konkurrenceevneudviklingen er, at der de seneste 
årtier er sket en forbedring af bytteforholdet, særligt for varer, jf. figur 3.52. Danske virksom-
heder har således til trods for tabet af konkurrenceevne været i stand til at bevare en høj 
værdi af dansk eksport. 
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Tabel 3.12 

Betalingsbalancens løbende poster 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.    

Varebalancen 35,0 8,1 -8,3 -10,7 30,5 35,6 45,3 41,4 41,0 

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

- Landbrugsvarer 38,4 40,2 37,8 37,5 39,8 39,0 44,4 46,7 48,9 

- Energivarer 10,7 7,9 0,8 -15,0 -7,5 -11,6 -30,7 -42,4 -51,2 

- Industrivarer 8,0 -13,4 -15,8 -1,3 30,4 30,0 53,7 59,2 66,4 

- Andre varer -21,6 -26,6 -31,2 -31,8 -32,2 -21,8 -22,1 -22,1 -23,0 

Tjenestebalancen 40,8 43,8 47,1 66,3 32,1 56,8 53,8 52,6 51,8 

- Turister 1,7 1,6 -1,8 -1,4 -2,3 -2,4 0,0 1,0 0,8 

- Øvrige tjenester 39,1 42,2 48,8 67,6 34,4 59,2 53,8 51,5 50,9 

Vare- og tjenestebalance 75,8 51,9 38,7 55,6 62,6 92,4 99,1 93,9 92,8 

D.o. i pct. af BNP 4,9 3,2 2,3 3,2 3,8 5,3 5,5 5,1 4,9 

Formueindkomst, netto 20,1 29,7 25,4 37,2 32,4 46,4 49,1 49,1 49,1 

Lønindkomst, netto -3,7 -4,6 -11,9 -13,6 -11,5 -9,6 -11,1 -11,1 -11,1 

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

Andre løbende overførsler -18,1 -19,9 -19,7 -18,8 -19,4 -21,9 -21,9 -23,2 -22,7 

Løbende poster, i alt 67,1 48,6 23,0 50,5 54,6 96,9 104,8 97,2 96,0 

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

  

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Nettoformueindkomsten er steget markant de seneste år i takt med, at udlandsgælden er 
vendt til en nettoformue over for udlandet. Nettoformueindkomsten var rekordhøj på 46½ mia. 
kr. i 2010, og de tilgængelige tal for 2011 tyder også på en betydelig fremgang. På den bag-
grund er skønnene for nettoformueindkomsten i prognoseperioden opjusteret i forhold til au-
gustredegørelsen til godt 49 mia. kr., jf. figur 3.53. 
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Figur 3.53 

Løn- og formueindkomst 
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Figur 3.54 

Danmarks nettoaktiver over for udlandet 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster ventes at udgøre knap 105 mia. kr. i år 
(knap 6 pct. af BNP) primært som følge af et betydeligt overskud på vare- og tjenestebalan-
cen, jf. tabel 3.12. I 2012 og 2013 forventes overskuddet at reduceres lidt til henholdsvis 97¼ 
mia. kr. (5¼ pct. af BNP) og 96 mia. kr. (godt 5 pct. af BNP), hvilket især kan henføres til, at 
der forventes en lidt kraftigere udvikling i importen end i eksporten. Parallelt hermed ventes 
Danmarks nettoaktiver over for udlandet at øges fra knap 10½ pct. af BNP i 2010 til 24¼ pct. 
af BNP i 2013, jf. tabel 3.13 og figur 3.54. 
 
 

 
 

Tabel 3.13 

Betalingsbalancens løbende poster og nettoaktiver over for udlandet 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.    

Løbende poster, i alt 67,1 48,6 23,0 50,5 54,6 96,9 104,8 97,2 96,0 

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

Nettoaktiver, ultimo 60,6 -3,1 -96,0 -91,5 73,0 181,0 262,8 360,7 457,4 

D.o. i pct. af BNP 3,9 -0,2 -5,7 -5,2 4,4 10,3 14,7 19,7 24,2 

Værdireguleringer 75,1 -111,5 -115,5 -45,5 109,4 11,5 -22,5 0,0 0,0 

  

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Efter fremgang i det første halve år af 2011 har den stigende internationale og hjemlige usik-
kerhed i forbindelse med den europæiske gældskrise været med til at dæmpe fremgangen i 
produktionen. For året som helhed ventes en vækst i BNP på 1,0 pct., hvor der især har væ-
ret fremgang i den eksportorienterede del af den private sektor og i bygge- og anlægserhver-
vet. Fremadrettet ventes den indenlandske efterspørgsel at drive en større andel af fremgan-
gen i produktion. Væksten ventes at blive henholdsvis 1,0 og 1,4 pct. i 2012 og 2013.  
 
Det mere afdæmpede vækstbillede smitter af på arbejdsmarkedet, og der ventes nu en lave-
re beskæftigelse og en højere ledighed end vurderet i augustredegørelsen. Der er forudsat 
en mindre afmatning af arbejdsmarkedet i andet halvår 2011, som for den private sektor ven-
tes at fortsætte gennem 2012. Beskæftigelsen ventes nu at bunde i andet halvår 2012 og sti-
ge svagt i 2013. Kickstartpakken bidrager til at understøtte beskæftigelsen i 2012 og 2013. 
 
Både brutto- og nettoledigheden er tiltaget lidt i de seneste måneder på linje med vurderin-
gen i Økonomisk Redegørelse, august 2011, men ledigheden er fortsat lavere end i de fleste 
historiske år og lavere end i flertallet af EU-lande. Der ventes stigninger i ledigheden året ud 
og frem til andet halvår 2012, hvor den topper. Det indebærer en bruttoledighed på hen-
holdsvis 163.000 og 172.000 personer i 2011 og 2012. I 2013 ventes bruttoledigheden redu-
ceret til 163.000 personer, herunder som følge af afkortningen af dagpengeperioden i forhold 
til i dag. 
 
Lønstigningerne på det private arbejdsmarked ventes at udgøre 2,3 pct. i år og 2,1 pct. næ-
ste år. For 2013 skønnes en lønstigning på 2,3 pct. Virksomhedernes arbejdsomkostninger 
ventes at stige nogenlunde på linje med udlandets i 2012 og 2013. På det offentlige område 
skønnes de aftalte lønstigninger på grundlag af de offentlige overenskomster i foråret at in-
debære en budgetvirkning på 0,3 pct. i 2011 og 1,8 pct. i 2012. For 2013, hvor der skal ind-
gås nye offentlige overenskomster, er forudsat en budgetvirkning på 1,5 pct. hvilket skal ses i 
lyset af den forventede afdæmpede private lønudvikling. Satsreguleringsprocenten er 1,9 pct. 
i år, 2,9 pct. næste år og skønnes til 2,1 pct. i 2013. 
 
Skønnet for forbrugerprisinflationen er uændret på 2,8 pct. 2011. Skønnet for 2012 er 1,9 pct. 
I dette skøn er afgiftsforhøjelser inkluderet. Den aftagende inflation fra 2011 til 2012 afspejler 
primært et mindre bidrag fra energi. Forbrugerprisinflationen skønnes at falde til 1,6 pct. i 
2013. Faldet i inflationen fra 2012 til 2013 afspejler blandt andet et mindre bidrag fra afgifter. 

4. Produktion, 
arbejdsmarked, ledighed 
og kapacitetspres 
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4.1 Produktion 
 
Efter fremgang i første halvår 2011, viste nationalregnskabet for 3. kvartal 2011 et fald i BNP 
på 0,8 pct., jf. figur 4.1. I årets tre første kvartaler er BNP knap 1¼ pct. højere end i samme 
periode i 2010. Samlet er BNP nu knap 3 pct. højere end da niveauet var lavest i 3. kvartal 
2009. Dermed er fremgangen i BNP ikke foregået i samme tempo i 2011 som i 2010, jf. figur 
4.2. Det er såvel indenlandsk som udenlandsk efterspørgselsvækst, som er aftaget i 2011. 
 

Figur 4.1 

Kvartalsvækst i nationalregnskabet 
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Figur 4.2 

Udviklingen i BVT og BNP siden 2005 
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Anm.: Beregningerne er foretaget på det seneste nationalregnskab. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Denne udvikling genfindes også i forventningerne til den fremtidige omsætning, som siden 
sommeren er faldet for alle tre hovederhverv, jf. figur 4.3. Både indikatoren for service- og for 
bygge- og anlægserhvervene befinder sig på et niveau, der indikerer tilbagegang i omsæt-
ningen, mens indikatoren for industrien befinder sig på et neutralt niveau. Det indikerer, at der 
vil være en svag udvikling ind i 2012.  
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Figur 4.3 

Forventninger til produktion/omsætning (sk) 
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Figur 4.4 

Omsætning og produktion i hovederhverv 
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Anm.: Konjunkturindikatoren for service består af Danmarks Statistik konjunkturindikator for serviceer-
hvervet som de afsluttede i maj 2011, og af Danmarks Statistiks efterfølger for serien. Nettotal i fi-
gur 4.3 er forskellen mellem andelen af virksomhederne, der forventer fremgang i produktionen, i 
forhold til andelen, der forventer nedgang (korrigeret for beskæftigelse). I figur 4.4 er der anvendt et 
3-mdrs. glidende gennemsnit af tal fra momsstatistikken, som for tiden kun indeholder det inden-
landske salg. Service samt bygge- og anlæg er deflateret med forbrugerpriserne. Industriproduktio-
nen er i mængder. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Den aktuelle afmatning understreges også af industriens ordreindgang, som på det seneste 
har vist en stagnerende tendens og et fald i den samlede ordrebeholdning. Opbremsningen 
inden for industrierhvervene hænger især sammen med de forværrede eksportudsigter og 
det lave investeringsniveau. Samlet set indikerer dette en svag udvikling i industriproduktio-
nen i de næste kvartaler, jf. figur 4.5 og 4.6.  
 
Momsstatistikken (firmaernes indenlandske salg) viser, at serviceerhvervene har haft en 
stagnerende udvikling i det indenlandske salg gennem 2011, dog med mindre fremgang i det 
seneste kvartal, jf. figur 4.4. Det indenlandske salg undervurderer formentlig udviklingen i 
sektoren, da der har været pæn fremgang i eksporten af tjenester igennem snart to år. På det 
seneste er der dog flere servicevirksomheder, der melder om manglende efterspørgsel som 
begrænsning for omsætningen, jf. figur 4.7, hvilket kan indikere en vækstafmatning også in-
den for serviceerhvervene. 
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Figur 4.5 
Industriproduktion og ordreindgang (nominel) 
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Figur 4.6 

Ordrebeholdning og mangel på efterspørgsel i 

industrien 
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Anm.: Begge serier er to kvartalers glidende gen-
nemsnit. Ordresituationen er leaded et kvt.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Anm.: Den sidste observation for efterspørgslen i 
industrien er fra september 2011. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
For bygge- og anlægserhvervene har der været fremgang i det indenlandske salg igennem 
hele 2011, jf. figur 4.4. Udviklingen er blandt andet stimuleret af BoligJobplanen fra og med 
midten af året, samt høje offentlige investeringer og fremgang i boliginvesteringerne. Andelen 
af virksomheder inden for byggeriet, som angiver manglende efterspørgsel som produktions-
begrænsning, er faldet stødt igennem året, jf. figur 4.7.  
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Figur 4.7 

Manglende efterspørgsel som begrænsning 
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Figur 4.8 

Industriens vurdering af egne lagre 
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Anm.: I figur 4.7 er det andelen af virksomhederne, som beretter om manglende efterspørgsel som en pro-
duktionsbegrænsning i Danmark Statistiks konjunkturundersøgelse. Når nettotallet i figur 4.8 er ne-
gativt, betyder det, at de virksomheder, som angiver, at deres lagerbeholdning er mindre end nor-
malt/utilstrækkeligt, repræsenterer en større andel af beskæftigelsen end de virksomheder, som angi-
ver, at deres lagre er større end normalt/mere end tilstrækkelige. 

Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger. 

 
På den baggrund skønnes en omtrent uændret aktivitet i resten af året, hvilket indebærer en 
vækst i BNP på 1 pct. i 2011. Indtrykket af en opbremsning i BNP-væksten igennem 2011 
understøttes af udviklingen på de finansielle markeder, som gradvist er blevet forværret i an-
det halvår 2011. Indikatoren for finansielle forhold (FCI) har traditionelt udvist en god sam-
menhæng med udviklingen i outputgabet, jf. figur 4.10. Siden sommeren er der sket en for-
værring af indikatoren for de finansielle forhold, hvor udviklingen i bankudlån, huspriserne og 
aktiekurser har trukket indikatoren ned, jf. figur 4.9.  
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Figur 4.9 

Dekomponering af FCI på månedsbasis 
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Figur 4.10 

FCI og outputgabet 
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Anm.: Financial Condition Index (FCI) sammenvejer finansielle data til et samlet mål, som illustrerer, om 
den finansielle sektor har en ekspansiv eller kontraktiv indvirkning på den økonomiske aktivitet, jf. 
boks 4.1 i Økonomisk Redegørelse, december 2010. Den røde streg i figur 4.10 angiver skøn for output-
gabet i 2012 og 2013. Sidste observation i figur 4.9 er oktober 2011 og 3. kvartal 2011 i figur 4.10. 
Homes Husprisindeks er anvendt som indikator for udviklingen i huspriserne i andet halvår 2011. 

Kilde: Danmarks Statistik, Ecowin, Nationalbanken, Homes Husprisindeks og egne beregninger. 

 
I 2011 kommer det største vækstbidrag på efterspørgselssiden fra eksporten, som renset for 
importindhold bidrager med knap 1¼ pct.-point til væksten i real BNP, jf. tabel 4.1. En vækst i 
de offentlige investeringer på knap 3½ pct. medfører et vækstbidrag fra investeringerne på 
godt 0,1 pct.-point på trods af faldende erhvervsinvesteringer. Nedgangen i privatforbruget 
giver det største negative bidrag på godt ¼ pct.-point til væksten i real BNP. Et forventet fald i 
det offentlige forbrug bidrager med et fald på 0,1 pct.-point til væksten. Igennem 2011 er der 
sket en stigning i lagerinvesteringerne, hvilket bidrager til væksten, men renset for importind-
holdet er vækstbidraget på godt 0,1 pct.-point. I 2012 og 2013 ventes der ikke væsentlige bi-
drag til BNP-væksten fra lagerinvesteringer (korrigeret for importindhold). Det skal ses i lyset 
af, at virksomhederne vurderer, at deres lagre er tilstrækkelige, jf. figur 4.8.  
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Tabel 4.1 

Vækstbidrag 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vækstbidrag fra:       

- privat forbrug 0,0 -1,8 0,6 -0,3 0,2 0,6 

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

- bruttoinvesteringer -0,8 -2,0 -0,2 0,1 0,5 0,0 

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

- eksport -0,2 -1,6 0,4 1,2 0,3 0,7 

BNP-vækst, pct. -0,8 -5,8 1,3 1,0 1,0 1,4 

      

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 
Realvæksten i BNP ventes at blive 1 pct. i 2012. En forventet fremgang i det private forbrug – 
foranlediget blandt andet af efterlønsudbetalinger – vil bidrage til væksten med ¼ pct.-point 
når der renses for importindhold i privatforbruget. Det største vækstbidrag i 2012 kommer 
imidlertid fra bruttoinvesteringerne med ½ pct.-point. Det dækker blandt andet over investe-
ringsinitiativerne i kickstarten. Vækstbidraget fra eksporten bliver som følge af den forventede 
lavere internationale aktivitet forholdsvis beskedent i 2012. Endelig vil en forventet fremgang i 
det offentlige forbrug i 2012 bidrage med 0,1 pct.-point til væksten i 2012. 
 
I 2013 vil vækstbidragene primært komme fra privatforbruget og eksporten, jf. tabel 4.1. Inve-
steringerne vil til gengæld ikke bidrage til væksten i efterspørgslen, da fremgang i erhvervsin-
vesteringerne modsvares af fald i de offentlige investeringer  
 
Bruttoværditilvæksten (BVT) ventes at stige med 0,9 pct. i 2011, jf. tabel 4.2. Det dækker 
over fremgang i alle private erhverv, med undtagelse af udvinding af olie og gas som følge af 
en forventet nedgang i udvindingen i Nordsøen. På trods af et fald i det private forbrug i 
2011, medfører fremgangen i eksporten, at henholdsvis de private serviceerhverv og fremstil-
lingsindustrien oplever en fremgang i BVT på knap 2½ og 3 pct.  
 
I 2012 ventes den samlede vækst i BVT at blive knap 1 pct. Den lavere vækst i eksporten og 
privatforbruget i 2012 medfører lavere vækst i BVT i de private serviceerhverv og i fremstil-
lingsindustrien.  BVT i bygge- og anlægsvirksomheder skønnes at vokse med godt 5½ pct., 
blandt andet på baggrund af initiativerne i kickstarten, hvor et element er en kraftig stigning i 
de offentlige investeringer på godt 7 mia. kr. i blandt andet veje, kloaker, skoler, mv.  
 
I takt med den ventede normalisering af konjunkturudviklingen i andet halvår 2012 forventes 
fremgangen i privatforbruget og eksporten at trække BVT-væksten op i de private serviceer-
hverv og fremstillingserhvervene. For bygge- og anlægsvirksomhederne vil aktiviteten være 
omtrent uændret fra 2012 til 2013, idet normaliseringen af de offentlige investeringer modsva-



Kapitel 4 Produktion, arbejdsmarked, ledighed og kapacitetspres

 

Økonomisk Redegørelse · December 2011 132 

res af en fremgang i næsten samme størrelsesorden i de private bygge- og anlægsinveste-
ringer, jf. tabel 4.2.  
 

Tabel 4.2 

Vækst i BVT på udvalgte erhverv  

  Andel Gnst. 2010 2011 2012 2013 

BVT-Vækst 2010 
1995-
2010  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

 Realvækst i pct. 

Samlet 100 1,4 1,0 1,3 0,9 1,7 0,9 1,4 

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

Udvinding af olie og gas mv. 2 1,8 -5,0 -8,2 -10,4 -8,2 -8,2 -8,2 

Bygge- og anlægsvirksomhed 5 0,2 -8,8 4,2 0,5 1,4 5,6 -0,2 

Fremstilling 14 0,1 2,0 2,4 2,9 3,5 0,7 2,8 

Private serviceerhverv 46 2,1 2,2 1,9 2,4 2,5 1,4 2,3 

Offentlige tjenester 23 1,1 0,9 -0,2 -1,3 0,4 0,6 0,5 

Øvrige erhverv 9 2,2 1,6 1,8 0,4 2,4 1,2 1,6 

Privat sektor 77 1,4 1,0 1,8 2,1 2,2 1,1 1,7 

Private byerhverv 64 1,5 1,2 2,2 2,4 2,6 1,5 2,2 

BNP-vækst  1,4 1,3 1,3 1,0 1,8 1,0 1,4 

     

Anm.: Øvrige erhverv omfatter søtransport og boligbenyttelse. Private byerhverv er ekskl. søtransport og 
boligbenyttelse. Andelene i 2010 er beregnet i forhold til real samlet BVT. På baggrund af nye grup-
peringer i erhvervene er prognoserne for august og december ikke helt sammenlignelige.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Fremgangen i efterspørgslen i 2011 har ikke resulteret i øget beskæftigelse. Beskæftigelsen 
forventes at falde med 14.000 personer i 2011, hvilket i høj grad hænger sammen med en 
nedgang i den offentlige beskæftigelse på 9.000 personer. Den private beskæftigelse ventes 
at falde med omkring 5.000 personer. Tilbagegangen ventes hovedsagligt i servicesektoren. 
 
Heller ikke i 2012 er væksten i efterspørgslen tilstrækkelig kraftig til at øge beskæftigelsen. 
Samlet set forventes den private beskæftigelse at falde med 8.000 personer. Faldet afspejler 
tilbagegang i både industrien og i de private serviceerhverv, mens der er fremgang i beskæf-
tigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne på 2.000, blandt andet som følge af de stigende 
offentlige investeringer. Først mod udgangen af 2012 og ind i 2013 vil efterspørgselsvæksten 
være tilstrækkelig høj til at kunne sikre en fremgang i beskæftigelsen, der ventes at stige med 
4.000 personer i 2013.  
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Tabel 4.3 

Ændring i beskæftigelsen i udvalgte erhverv 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ændring, 1.000 personer   

Privat sektor 80 54 -107 -73 -5 -8 1 

Offentlig sektor -3 -10 17 10 -9 4 3 

I alt 77 44 -90 -63 -14 -4 4 

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

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

Industri 10 8 -40 -25 -1 -6 0 

Private serviceerhverv 68 44 -48 -35 -5 -4 0 

Offentlige tjenester -6 -9 20 9 -9 4 3 

     

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

 

Produktivitet  
Der forventes en fremgang i produktiviteten i de private byerhverv på godt 2½ pct. i 2011 ef-
ter en produktivitetsfremgang på over 5 pct. i 2010, jf. tabel 4.4. Det er væsentligt højere end 
den gennemsnitlige vækstrate på godt 1 pct. i perioden 1995 til 2006. 
 
De markante vækstrater i produktiviteten i 2010 og 2011 skal ses på baggrund af en meget 
svag forudgående produktivitetsudvikling – især i 2008 og 2009.  De store udsving i produkti-
vitetsvæksten afspejler konjunkturudviklingen. Store tilbageslag i efterspørgslen som i 2008 
og 2009 giver sig ikke udslag i samtidige reduktioner i beskæftigelsen. Tilsvarende vil begyn-
dende vækst i efterspørgslen først med nogen forsinkelse vise sig i beskæftigelsen.  
 
Samlet set er det vurderingen, at efterslæbet i produktiviteten i forbindelse med den seneste 
krise er tæt på at være overstået med udgangen af 2011. I industrien vurderes tilpasningen at 
være mest fremskreden. Produktiviteten for industrien er sidst i 2011 tilbage på det historiske 
trendniveau, mens produktiviteten i de private serviceerhverv endnu ikke er kommet tilbage 
på det historiske trendniveau, jf. figur 4.12. På grund af den forventede produktivitetsstigning 
vil den forventede efterspørgselsfremgang inden for serviceerhvervene næppe kunne resulte-
re i øget beskæftigelse i prognoseperioden, jf. tabel 4.3. Inden for bygge- og anlægserhver-
vene er der en tæt sammenhæng mellem produktion og beskæftigelse. Den forudsatte efter-
spørgselsfremgang for bygge- og anlægserhvervene i 2012 og 2013 ventes at være tilstræk-
kelig stærk til at kunne øge beskæftigelsen mærkbart. Der ventes en fremgang på 2 pct. i 
produktiviteten i de private byerhverv i 2012. 
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I 2013 forventes ligeledes en fremgang i produktiviteten i de private byerhverv på godt 2 pct., 
herunder som følge af højere vækst i serviceerhvervene. I forbindelse med krisen har mange 
mindre effektive virksomheder formentlig været nødsaget til at lukke, hvilket kan bidrage til en 
generel højere produktivitetsvækst i den private sektor end det historiske gennemsnit. 
  

Figur 4.11  
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Figur 4.12 
Mandeproduktivitet på erhverv  
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Anm.: Den stiplede linje i figur 4.11 angiver den gennemsnitlige årlige vækst i private byerhverv fra 1995 til 
2006, som er på 1,2 pct.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel 4.4 

Produktiviteten i udvalgte erhverv  

  Gnst. Gnst.   

Realvækst i pct. 
1995-
2006

1995-
2010 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mandeproduktivitet   

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

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

Private byerhverv 1,2 0,7 -2,8 -3,5 5,1 2,6 2,0 2,2 

Service 1,3 0,8 -3,3 -3,6 5,0 2,7 1,7 2,4 

Service, ekskl. søtransport 0,8 0,5 -2,8 -3,4 5,0 2,7 1,6 2,2 

Fremstilling 2,6 2,1 -4,7 -1,6 9,6 3,2 2,5 2,7 

Bygge- og anlæg 0,2 -0,6 2,3 -4,0 -2,5 0,2 4,7 -0,6 

    

Timeproduktivitet          

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

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

Private byerhverv 1,0 0,7 -2,8 -2,7 5,1 2,6 1,9 2,1 

Service 1,1 0,8 -3,2 -3,1 5,2 2,7 1,6 2,3 

Service, ekskl. søtransport 0,8 0,5 -2,8 -3,4 5,0 2,7 1,6 2,2 

Fremstilling 2,3 2,0 -4,7 -0,6 8,8 3,1 2,4 2,5 

Bygge- og anlæg -0,4 -0,8 2,1 -1,4 -3,2 0,1 4,6 -0,7 

      

Anm.: Private byerhverv er ekskl. søtransport og boligbenyttelse og gennemsnittet er kun beregnet fra 
1997. Mandeproduktiviteten er opgjort som væksten i BVT per beskæftiget. Årsagen til at den sam-
lede udvikling i produktiviteten i den private sektor kan være lavere end produktivitetsudviklingen i 
alle tre hovederhverv skyldes, at den samlede private sektor indeholder boligbenyttelse. Produktivi-
tetsvæksten i den private sektor er per definition højere end den samlede produktivitetsvækst, da 
produktivitetsvæksten i den offentlige sektor i nationalregnskabet per definition er meget beskeden, 
fordi den alene afspejler værdiforøgelse af input og ikke effektivisering mv.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 

4.2 Beskæftigelse, arbejdsstyrke, ledighed og 
kapacitetspres 

 
Efter det store fald i forbindelse med det internationale tilbageslag i 2008-09 har beskæftigel-
sen ligget forholdsvis stabilt siden 1. kvartal 2010, jf. figur 4.13. Også bruttoledigheden har 
været omtrent uændret i det seneste år til halvandet og er fortsat lav i historisk sammen-
hæng. Både beskæftigelsen og bruttoledigheden er omtrent på samme niveau som i 2005-
06. 
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Vækstudsigterne er i lyset af gældskrisen nedjusteret mærkbart siden augustvurderingen, og 
der ventes nu et fald i den private beskæftigelse i år og til næste år, mens der ventes en 
gradvis, svag vækst i den private beskæftigelse fra første halvår 2013 og for året som helhed. 
Den offentlige beskæftigelse ventes at falde med i alt 9.000 personer i år, mens der ventes 
en stigning på 4.000 og 3.000 personer i 2012 og 2013. 
 
I alt ventes dermed et fald i den samlede beskæftigelse på 14.000 personer i år og et yderli-
gere fald på 4.000 personer til næste år. I takt med at konjunktursituationen forbedres lidt 
ventes en mindre fremgang i beskæftigelsen på 4.000 personer i 2013. Beskæftigelsen ligger 
dermed ca. 2¾ pct. under det estimerede strukturelle niveau gennem prognoseperioden. 
 
Ledigheden har hidtil udviklet sig omtrent på linje med vurderingen i Økonomisk Redegørel-
se, august 2011, men der ventes større stigninger i de kommende måneder end lagt til grund 
i augustvurderingen, jf. figur 4.14. Det skal ses i lyset af det ventede fald i beskæftigelsen i år 
og til næste år. Der forventes en fortsat stigning i bruttoledigheden frem til andet halvår 2012, 
hvor den topper på 174.000 personer. For 2012 som helhed ventes bruttoledigheden at ud-
gøre 172.000 personer (6,0 pct. af arbejdsstyrken), hvilket er en opjustering på 11.000 per-
soner i forhold til augustvurderingen. Dagpengereformen, som indfases fra og med første 
halvår 2013, skønnes isoleret set at reducere antallet af (brutto)ledige med samlet 11.000 
personer i 2013, hvor bruttoledigheden ventes at falde til 163.000 personer. 
 
Nettoledigheden skønnes at udgøre 109.000 personer i 2011. I 2012 og 2013 bidrager en 
række ændringer i arbejdsmarkedspoltikken til at reducere antallet af ledige, der aktiveres, 
herunder navnlig afskaffelsen af fuldtidsaktiveringen efter 2½ års ledighed i 2012 og ændrin-
gerne i dagpengeperioden i 2013. Samlet skønnes der at være henholdsvis 122.000 og 
126.000 nettoledige personer i 2012 og 2013. 
 
 

Figur 4.13 

Samlet beskæftigelse (ekskl. orlov) 
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Figur 4.14 

Brutto- og nettoledighed 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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4.2.1 Beskæftigelse og arbejdsstyrke 
Den private beskæftigelse (ekskl. orlov) har ifølge nationalregnskabet ligget relativt fladt i de 
seneste knap to år på niveau med 2005, jf. figur 4.15. Antallet af private beskæftigede kan 
imidlertid være undervurderet fra 2009 til 2011, idet faldet fra ultimo 2008 til ultimo 2009 in-
deholder ændringer i personers sekundære beskæftigelse, hvilket ikke påvirker antallet af 
beskæftigede., jf. boks 4.1. 
 

Boks 4.1 

Faldet i beskæftigelsen efter krisen kan være overvurderet 

Beskæftigelsen i nationalregnskabet (NR) bygger på opgørelsen af beskæftigelsen i arbejdstidsregnskabet 

(ATR), som blandt andet har til formål at beregne løn og beskæftigelsesdata til nationalregnskabet. ATR 

bygger igen på bl.a. registerarbejdsstyrkestatistikken (RAS), som er en ultimo november opgørelse over be-

folkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, der henføres til 1. januar året efter.  

 

Den kvartalsvise beskæftigelse i ATR (og dermed NR) fremkommer ved at fremskrive årlige strukturopgø-

relser ved hjælp af forskellige konjunkturstatistikker. Data fra månedlige indberetninger af A-indkomst til 

Skat (såkaldte MIA data) benyttes til at fremskrive lønmodtagerbeskæftigelsen i ATR fra 4. kvartal året før 

ind i det nye års kvartaler. 

 

En række definitoriske forskelle mellem de tre statistikker gør, at de ikke er direkte sammenlignelige – fx in-

kluderer NR-beskæftigelsen grænsearbejdere og sort arbejde, som hverken indgår i ATR eller RAS.  

 

Hertil kommer, at de datakilder der anvendes til fremskrivning af antal beskæftigede i ATR indeholder både 

hoved- og bijob, fordi det ikke er muligt at identificere, hvilket job der er hovedjobbet i disse datakilder. Det 

er problematisk, fordi beskæftigelsen begrebsmæssigt kun bør indeholde personernes hovedjob. 

 

Der er databrud i RAS i 2009 (november 2008), hvor statistikken overgik til ny datakilde, eIndkomst. Det nye 

RAS er endnu ikke er indarbejdet i ATR for 2009 og 2010 på grund af databruddet. I det årlige ATR er 

2008-10 alene fremskrevet med de konjunkturstatistikker, som anvendes til det kvartalsvise ATR, og ikke – 

som de ellers ville have været uden databrud i RAS – hægtet på niveauerne i strukturopgørelserne (bl.a. 

RAS). Undersøgelser har vist, at antal job steg mere end antal beskæftigede fra 2007 til 2008, hvor der var 

økonomisk fremgang, og antal job faldt mere end antal beskæftigede fra 2008 til 2009, hvor der var tilbage-

gang i økonomien. Den anvendte fremskrivningsmetode i ATR betyder derfor, at lønmodtagerbeskæftigel-

sen falder mere i ATR og NR end i RAS fra 2008 til 2009. Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 faldt den 

samlede beskæftigelse med 117.000 ifølge RAS, mens den iflg. ATR og NR faldt med hhv. 141.000 og 

154.000. Danmarks Statistik skønner groft, at der i sidstnævnte periode kan være tale om en overvurdering 

af lønmodtagerbeskæftigelsen med 28.000 personer som følge af, at antallet af lønmodtagere fremskrives 

med antal job og ikke med beskæftigelsen for lønmodtagere (Danmarks Statistik: Forskel i beskæftigelses-

udvikling mellem RAS, ATR og NR fra referenceåret 2008 til 2009) 

 

Da databruddet i RAS medførte en forbedret afgrænsning af beskæftigelsen ultimo november, vil de nye 

data ikke blot medføre nye beskæftigelsesudviklinger, men også nye beskæftigelsesniveauer – med revide-

rede fordelinger på både brancher og sektorer. Danmarks Statistik forventer at inkludere de reviderede RAS 

data i ATR ultimo 2012 med reviderede data fra og med 1. kvartal 2008. Når der foreligger et revideret ATR 

i slutningen af 2012, vil beskæftigelsen kunne fremskrives med antal beskæftigede personer i stedet for 

med antal job. Ændringerne vil formentlig blive indarbejdet i NR ved hovedrevisionen i 2014. 
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Ifølge den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet for 3. kvartal faldt den private beskæf-
tigelse med 9.000 personer. Den private beskæftigelse i arbejdstidsregnskabet (ATR) faldt i 
omtrent samme omfang, mens AKU-statistikken og en ny statistik for beskæftigelsen for pri-
vate lønmodtagere steg i 3. kvartal, jf. figur 4.15 og 16. 
 

Figur 4.15 
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Figur 4.16 
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Anm.: Den private AKU-beskæftigelse i figur 4.15 angiver den samlede beskæftigelse ekskl. offentlig admi-
nistration, undervisning og sundhed (egen sæsonkorrektion og databrud i 2007). Lønmodtagerbe-
skæftigelsen i figur 4.16 er opgjort i fuldtidspersoner, mens lønmodtagerne i nationalregnskabet er 
opgjort i antal personer. Antallet af timer pr. lønmodtager er uændret og bidrager derfor ikke til at 
forklare forskellen. Lønmodtagere udgør ca. 91 pct. af den private beskæftigelse i nationalregnska-
bet. 

Kilde: Danmarks Statistiks og egne beregninger. 

 
Antallet af nyopslåede jobannoncer pr. måned inden for det private område er kun steget 
med ca. 4.000 siden bunden i 2009, jf. figur 4.17. Der bliver fortsat slået mindre end halvt så 
mange jobannoncer op på internettet pr. måned som i 2007, hvor arbejdsmarkedet dog var 
præget af ophedning. I gennem 2011 har antallet af nye jobannoncer været omtrent uændret. 
 
I 2. og 3. kvartal faldt antallet af beskæftigede, der har skiftet eller fået job inden for det sene-
ste år, og jobomsætningen var i 3. kvartal knap 60.000 personer under gennemsnittet siden 
2000, jf. figur 4.18. Det understøtter billedet af en afmatning i efterspørgslen på arbejdskraft i 
andet halvår 2011. 
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Figur 4.17 
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Figur 4.18 
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Anm.: Jobomsætningen i figur 4.18 angiver antallet af beskæftigede, som har skiftet arbejde inden for det 
seneste år, dvs. hvor mange jobåbninger, som er blevet besat. Både skift fra arbejdsløshed til beskæf-
tigelse, fra uddannelse til beskæftigelse samt fra job til job tæller med i opgørelsen af jobomsætnin-
gen. Jobskift inden for samme virksomhed medregnes også i opgørelsen. Der er databrud i 2007. 

Kilde: Dansk Jobindex, Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 

 
Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsesudviklingen i konjunkturbarometrene er forvær-
ret hen over sommeren. Service- og bygge- og anlægsvirksomheder vurderer, at beskæfti-
gelsen er faldet i 3. kvartal, mens industrien anser beskæftigelsen som omtrent uændret. 
Fremadrettet venter virksomhederne i alle tre sektorer et fald i beskæftigelsen i 4. kvartal, jf. 
figur 4.19. 
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Figur 4.19 
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Figur 4.20 

Dekomponeret arbejdsstyrke 
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Anm.: Databrud i konjunkturbarometret for service i maj 2011. Det kraftige fald i november 2011 kan være 
forårsaget af et brudt sæsonmønster sfa. databruddet. I figur 4.20 er andelen af aktiverede i støttet 
beskæftigelse i 3. kvartal 2011 beregningsteknisk holdt fast i forhold til 2. kvartal 2011. Se boks 4.2 i 
Økonomisk Redegørelse, august 2010 for en diskussion af register- og AKU-arbejdsstyrken i figur 4.20.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Med afsæt i udsigten til en relativ afdæmpet vækst i produktionen, som i år og til næste år vil 
ligge under den potentielle vækst, forventes et mindre fald i den private beskæftigelse på 
5.000 personer i år og 8.000 personer i 2012. Fremrykningen og igangsættelse af investerin-
ger i kickstarten bidrager til at mindske faldet i beskæftigelsen i 2012 og understøtte beskæf-
tigelsen i 2013. I takt med at konjunktursituationen normaliseres, og tilliden til de europæiske 
økonomier og på de finansielle markeder vender tilbage, ventes en øget produktion at bidra-
ge til en mindre fremgang i den private beskæftigelse på 1.000 personer i 2013. 
 
I 2011 skønnes en reduktion i den offentlige beskæftigelse på 9.000 personer, efter stignin-
ger på 17.500 personer i 2009 og 10.000 personer i 2010. Med afsæt i en forventet realvækst 
i det offentlige forbrug på 0,6 pct. i 2012 og 0,3 pct. i 2013 skønnes stigninger i den offentlige 
beskæftigelse på henholdsvis 4.000 og 3.000 personer i 2012 og 2013. 
 
Dermed ventes beskæftigelsen (ekskl. personer på orlov) samlet set at falde med henholds-
vis knap 14.000 og 4.000 personer i 2011 og 2012. I 2013 ventes en stigning på 4.000 per-
soner. 
 
Den traditionelle opgørelse af arbejdsstyrken (registerarbejdsstyrken1) inkluderer ikke aktive-
rede personer (som ikke er i støttet beskæftigelse), selv om de står til rådighed for arbejds-
markedet. Registerarbejdsstyrken overvurderer dermed faldet efter det internationale kon-
junkturtilbageslag med skønsmæssigt ca. 16.000 personer, svarende til stigningen i aktive-
ringsomfanget (ekskl. støttet beskæftigelse), jf. figur 4.20 og boks 4.2. 
 
 

1 Defineret som summen af beskæftigelsen (ekskl. orlov) i nationalregnskabet og nettoledigheden. 
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(Register)arbejdsstyrken skønnes reduceret med 20.000 personer i 2011 som følge af fald i 
både beskæftigelsen og ledigheden, jf. tabel 4.5. Den underliggende demografiske udvikling 
reducerer isoleret arbejdsstyrken med i alt knap 10.000 personer frem mod 2013, mens re-
formtiltag som fx jobplanen og afkortningen af dagpengeperioden vil øge arbejdsstyrken. I 
både 2012 og 2013 ventes en fremgang i arbejdsstyrken på 8-9.000 personer, hvilket skal 
ses i lyset af de nævnte arbejdsmarkedsreformer og en række tiltag, som reducerer antallet 
af ledige, som er aktiverede uden for arbejdsstyrken, jf. afsnit 4.2.2 
 
 

Boks 4.2 

Bruttoarbejdsstyrke 

Arbejdsstyrken består af personer i beskæftigelse og ledige personer. Traditionelt defineres (regi-

ster)arbejdsstyrken som summen af beskæftigelsen i nationalregnskabet (ekskl. personer på orlov) og net-

toledigheden (ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere). Dvs. jobklare personer i aktivering indgår ik-

ke i registerarbejdsstyrken, selv om de står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

 

De aktiverede personer, der indgår i bruttoledigheden, består af jobklare personer i ordinær uddannelse og 

virksomhedspraktik samt i øvrig vejledning og opkvalificering og jobklare personer i støttet beskæftigelse, fx 

job med løntilskud. Støttet beskæftigelse indgår i nationalregnskabsbeskæftigelsen. Medtages jobklare per-

soner i aktivering (ekskl. personer i støttet beskæftigelse) i arbejdsstyrken, er faldet i (”brutto”) registerar-

bejdsstyrken skønsmæssigt 16.000 personer mindre end i den traditionelle registerarbejdsstyrke, jf. tabel a 

og figur 4.20.  

 

Den spørgeskemabaserede arbejdskraftundersøgelse (AKU) opgør ligeledes antallet af beskæftigede og 

ledige personer. Faldet i AKU-arbejdsstyrken er mindre end i registerarbejdsstyrken, hvilket afspejler, at 

AKU-ledigheden er steget mere end bruttoledigheden, idet faldet i beskæftigelsen er omtrent identisk i nati-

onalregnskabet og AKU-statistikken, jf. tabel a. Det skyldes, at AKU-ledigheden omfatter flere personer end 

bruttoledigheden, herunder fx pensionister og studerende (inkl. gymnasie- og skoleelever) og øvrige jobsø-

gende personer, der ikke er arbejdsløshedsforsikrede. En række af disse personer søger arbejde i forment-

lig blot ganske få timer, og for dem udgør ledighed ikke et ”problem” på samme måde som for mange fuld-

tidsledige, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2010 (boks 4.2). 

 

Tabel a 

Arbejdsstyrkebegreber 

1.000 personer 
Register-

arbejdsstyrke 
Bruttoregister-
arbejdsstyrke 

AKU- 
arbejdsstyrke 

Niveau 4. kvartal 2008 2.974 2.990 2.933 

Ændring 4. kvartal 2008 - 2. kvartal 2011 -125 -109 -72 

 - heraf beskæftigelse -175 -175 -170 

 ledighed 51 66 98 

   

Anm.: Aktiverede personer indgår i AKU-ledigheden i AKU-arbejdsstyrken i tabel a. Faldet i nationalregn-
skabsbeskæftigelsen kan være overvurderet, jf. boks 4.1. 

Kilde: Det Økonomiske Råd, Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Den gennemsnitlige arbejdstid forudsættes at være uændret i år og at øges svagt i 2012 og 
2013. Reformer som fx skattereformen i forårspakke 2.0 bidrager til at øge den gennemsnitli-
ge arbejdstid i prognoseperioden, og i takt med at konjunkturerne normaliseres, vil arbejdsti-
den formentlig også blive øget. Modsat medfører den demografiske udvikling i de kommende 
år relativt flere ældre i arbejdsstyrken, hvis arbejdstid typisk er lidt kortere end de yngres. 
 
 

Tabel 4.5 

Arbejdsstyrke samt bidrag til ændringer i arbejdsstyrken 

1.000 personer 2010 2011 2012 2013 

Faktisk arbejdsstyrke 2.865 2.847 2.855 2.864 

 - heraf grænsearbejdere 62 60 60 60 

Faktisk arbejdsstyrke ekskl. grænsearbejdere 2.803 2.786 2.795 2.803 

Bidrag til ændring i arbejdsstyrke ekskl. grænsearbejdere (=1+2+3) -45 -17 8 9 

1. Demografi (alderssammensætning, nettoindvandring mv.) -1 -2 -1 -1 

2. Bidrag fra overførselsmodtagere, arbejdsmarkedsreformer mv. 1 3 -1 2 

3. Konjunkturer mv. -45 -18 11 8 

    

Anm.: Nettoindvandring opvejer i prognoseperioden virkningerne af ændret alderssammensætning blandt 
herboende personer, der isoleret set trækker arbejdsstyrken ned. Summen kan afvige fra totalen på 
grund af afrunding. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

4.2.2 Ledighed 
Ledigheden inkl. aktiverede jobklare personer er tiltaget siden april i år efter en generelt afta-
gende tendens siden sommeren 2010, jf. figur 4.14. Det skal ses i sammenhæng med vækst-
afmatningen omkring årsskiftet og uroen på de finansielle markeder hen over sommeren som 
følge af statsgældsproblemerne i en række europæiske lande. Overordnet set har ledigheden 
stort set været uændret siden slutningen af 2009. Både brutto- og nettoledigheden har udvik-
let sig omtrent som ventet i Økonomisk Redegørelse, august 2011. 
 
Ledighedsstigningen siden april gælder de fleste a-kasser, dog er ledigheden blandt bygge-
fagene faldet siden forsommeren, jf. figur 4.21. På trods af de seneste måneders stigning er 
ledigheden for byggefagene, metalarbejdere og medlemmer af 3F’s a-kasse, som er blandt 
de mere konjunkturfølsomme grupper, fortsat et stykke under det det seneste toppunkt i 
2009-10. Ledigheden i 3F’s a-kasse faldt ifølge 3F’s egne tal med 1.200 personer i novem-
ber. 
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Figur 4.21 

Dagpengeledighed fordelt på a-kasser 
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Figur 4.22 
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Anm.: Figur 4.21 viser ledige dagpengemodtagere i forhold til det samlede antal forsikrede personer i a-
kasserne. I januar 2011 fusionerede forbundene Træ-Industri-Byg og 3F, og tallene for 3F og bygge-
fag er korrigeret tilbage til 2007. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Fordelt på alder er bruttoledigheden fortsat lavest for de unge mellem 16 og 24 år og for de 
ældre end 60-årige, jf. figur 4.22. Med undtagelse af de over 60-årige er ledigheden for de 
16-24-årige fortsat mindre end for de øvrige aldersgrupper, og de unge er samtidig i mindre 
grad ramt af langtidsledighed. For aldersgrupperne blandt de 16-49-årige ligger ledigheden 
lidt under toppen i 2010. 
 
I forhold til en række andre lande er ledigheden (ifølge den internationalt sammenlignelige 
AKU-opgørelse) steget relativt meget i Danmark, jf. figur 4.23. Det skal imidlertid ses i sam-
menhæng med, at arbejdsmarkedet var under betydeligt pres, da ledigheden var lavest, og at 
Danmark på det tidspunkt var blandt de lande, hvor ledigheden var lavest. Ledigheden i 
Danmark er fortsat relativt lav og ligger fx under EU som helhed. Hertil kommer, at en stor del 
af stigningen i AKU-ledigheden skyldes flere jobsøgende studerende og øvrige personer, der 
ønsker at supplere en eventuel overførselsindkomst med arbejdsindkomst. I den seneste 
rapport fra De Økonomiske Råd blev det også påvist, at gruppen der er nettoledige, men ikke 
indgår i AKU-ledigheden er faldet. Denne gruppe er enten på deltid, søger ikke arbejde, eller 
kan ikke tiltræde på et arbejde inden for 14 dage. Den relative større stigning i AKU-
opgørelsen i forhold til nettoledigheden kan på den baggrund blandt andet tolkes som et ud-
tryk for, at arbejdsmarkedspolitikken er blevet mere effektiv.  
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Figur 4.23 

Ledighed i udvalgte lande 
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Figur 4.24 

Varslinger og ledighed 
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Anm.: For Grækenland, Italien, Letland og Storbritannien er ledigheden angivet for 2. kvartal 2011. 
Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
I de seneste måneder er antallet af personer, der er omfattet af varslinger, reduceret i forhold 
til niveauet hen over sommeren, som lå lidt over gennemsnittet for 2010, jf. figur 4.24. Det er 
varslingerne på det private område, der er gået ned, jf. figur 4.25. Varslingerne slår igennem 
med forsinkelse afhængig af opsigelsesperiode, og det forhøjede antal midt på året kan der-
for bidrage til øget ledighed i de kommende måneder.  
 
Siden slutningen af 2008 har tilgangen af lønmodtagere, som er dækket af Lønmodtagernes 
Garantifond (LG), generelt været faldende, jf. figur 4.26. I anden halvdel af i år er antallet 
imidlertid steget og ligger nu lidt over 2010 som helhed. Udviklingen skal ses i lyset af flere 
konkurser i perioden. 
 
 

Figur 4.25 
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Figur 4.26 

Lønmodtagere dækket af LG 
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Kilde: ATP, Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Med afsæt i en mere afdæmpet vækst i produktionen skønnes bruttoledigheden at stige 
svagt året ud og stigningen forventes at fortsætte igennem det meste af 2012 og toppe i an-
det halvår 2012. Det indebærer, at bruttoledigheden på årsbasis ventes at udgøre 163.000 
personer i 2011 og 172.000 personer i 2012 (svarende til henholdsvis 5,6 og 6,0 pct. af ar-
bejdsstyrken), jf. tabel 4.6. Bruttoledigheden er således opjusteret med 1.000 personer i 2011 
og 11.000 personer i 2012 i forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2011. 
 
I 2013 er skønnet for bruttoledigheden påvirket af dagpengereformen, der indfases i første 
halvår 2013. I fravær af dagpengereformen vurderes bruttoledigheden underliggende at stige 
med 2.000 personer. Dagpengereformen skønnes imidlertid isoleret set at reducere antallet 
af bruttoledige med samlet 11.000 personer, og bruttoledigheden ventes dermed at falde 
med 9.000 personer til 163.000 personer i 2013, jf. tabel 4.6. 
 
Antallet af aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtage-
re, der indgår i bruttoledigheden, skønnes på linje med Økonomisk Redegørelse, august 
2011, at udgøre ca. 53.000 personer i 2011. I 2012 bidrager en række tiltag blandt andet på 
finansloven for 2012, herunder navnlig afskaffelsen af fuldtidsaktivering efter 2½ års ledighed 
i 2012 og dagpengereformen i 2013, til at reducere antallet af aktiverede personer, og på 
årsbasis ventes et fald i antallet af aktiverede jobklare personer på 3.000 personer i 2012 og 
14.000 personer i 2013.  
 
 

Tabel 4.6 

Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 

2010-
niveau 

Gnst. 
2000-10 2010 2011 2012 2013 

   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

 Antal Ændringer 1.000 personer 

Beskæftigelse    

- Privat sektor 1.911 1 -73 1 -5 4 -8 1 

- Offentlig sektor 840 3 10 -3 -9 3 4 3 

I alt 2.751 4 -63 -2 -14 7 -4 4 

    

Arbejdsstyrke 2.865 2 -47 -8 -19 6 8 9 

Nettoledighed 114 -2 16 -6 -5 -1 12 5 

Bruttoledighed 164 1)  -3 35 -2 -1 -1 9 -9 

   

Anm.: Summen kan afvige fra totalen pga. afrunding. 
1) Gennemsnit 2001-2010. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Nettoledigheden ventes dermed at udgøre 109.000 personer i 2011, svarende til 3,8 pct. af 
arbejdsstyrken og ca. 12.000 personer over det estimerede strukturelle niveau. Som følge af 
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beskæftigelsesskønnet og reduktionen i aktiveringsomfanget i 2012 og 2013 ventes stignin-
ger i nettoledigheden på henholdsvis 12.000 og 5.000 personer, jf. figur 4.14. 
 

4.2.3 Langtidsledighed 
Langtidsledigheden (registrerede ledige og aktiverede) er steget godt 40.000 personer som 
følge af konjunkturtilbageslaget i kølvandet på finanskrisen. Historisk set er langtidsledighe-
den fortsat relativ lav og svarer til niveauet i 2005-2006, jf. figur 4.27. 
 
I oktober 2011 udgjorde langtidsledigheden knap 58.000 fuldtidspersoner eller 2,2 pct. af ar-
bejdsstyrken. Dermed er der færre langtidsledige i dag end i 2002, hvor langtidsledigheden 
nåede det laveste niveau efter højkonjunkturen i 1990’erne. Samtidig har langtidsledigheden 
– både samlet set og fordelt på aldersgrupper – været omtrent uændret de seneste 10 må-
neder. 
 
 

Figur 4.27 
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Figur 4.28 

Langtidsledighed i EU, 2. kvt. 2011 
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Anm.: Bruttoledigheden omfatter ledige og aktive-
rede. Langtidsledigheden er opgjort som 
personer, der har modtaget dagpenge, kon-
tanthjælp, feriedagpenge eller deltaget i ak-
tivering i 80 pct. af tiden de seneste 12 må-
neder. 

Kilde: CRAM, RAM, AMFORA, Bestandsstati-
stikken og egne beregninger. 

Anm.: Opgørelsen er foretaget på baggrund af den 
survey-baserede Arbejdskraftundersøgelse 
(AKU) og kan ikke sammenlignes med regi-
sterbaserede opgørelser af langtidsledighed. 

Kilde: EUROSTAT og egne beregninger. 

 
Set i et internationalt perspektiv er langtidsledigheden også forholdsvis lav, jf. figur 4.28. Dan-
mark har den 7. laveste langtidsledighed blandt EU-medlemslandene set i forhold til arbejds-
styrken.  
 
Den lave langtidsledighed afspejler blandt andet den høje jobomsætning på det danske ar-
bejdsmarked. Jobdynamikken indebærer henover årene, at 250-300.000 job, svarende til ca. 
hver 10. arbejdsplads, nedlægges hvert år, og at et tilsvarende antal oprettes. Mellem 12 og 
16 pct. af de beskæftigede personer forlader hvert år deres hidtidige arbejdsplads til fordel for 
beskæftigelse et andet sted, jf. figur 4.29. Det er en høj andel i europæisk sammenhæng. De 
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mange jobåbninger gør det lettere for langtidsledige at finde beskæftigelse og bidrager derfor 
til at reducere langtidsledigheden. 
 
Jobdynamikken skyldes blandt andet, at Danmark har forholdsvis fleksible ansættelses- og 
afskedigelsesregler sammenlignet med andre europæiske lande. Der er en tendens til, at EU-
medlemslande med længere opsigelsesvarsel og højere fratrædelsesgodtgørelse har højere 
langtidsledighed end lande med kortere opsigelsesvarsel og lavere fratrædelsesgodtgørelser, 
jf. figur 4.30. 
 
 

Figur 4.29 

Jobskifte inden for ét år 
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Figur 4.30 

Opsigelsesvarsel og langtidsledighed i EU 
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Anm.: Figuren viser andelen af beskæftigede perso-

ner, der skifter job i løbet af et år.  
Kilde: Konkurrenceevne redegørelsen (KER) 2007, 

2008, 2009 og 2010. 

 
Anm.: Indeks for længde på opsigelsesvarsel mv. er 

et sammenvejet indeks for opsigelsesvarsel og 
fratrædelsesgodtgørelse ved mindst 3. måne-
ders godtgørelse. 

Kilde: OECD og egne beregninger. 

 
Derudover afspejler den relativt lave langtidsledighed bl.a. den aktive beskæftigelsespolitik, 
der tilskynder ledige til at søge ledige stillinger hurtigt og medvirker til, at ledige har efter-
spurgte kvalifikationer.  
 
Aktiveringsindsatsen forebygger således, at ledige mister kontakten til arbejdsmarkedet. Lø-
bende reformer af arbejdsmarkedet siden midten af 1990’erne har fokuseret på nedbringelse 
og forebyggelse af langtidsledighed. Det er sket gennem aktiv deltagelse med fokus på op-
kvalificering og aktivering, effektive rådighedskrav og ændringer i ydelsesstrukturen, der øger 
tilskyndelsen til at søge uddannelse og beskæftigelse.  
 
Der er de seneste år gennemført tiltag, der fremadrettet bidrager til at reducere langtidsledig-
heden yderligere. Dagpengereformen fra 2010 øger jobsøgningen tidligere i ledighedsforlø-
bet og bidrager til større faglig og geografisk mobilitet.  
 
 



Kapitel 4 Produktion, arbejdsmarked, ledighed og kapacitetspres

 

Økonomisk Redegørelse · December 2011 148 

4.2.4 Kapacitetspres 
Igennem 2010 og i første halvdel af 2011 var der tegn på genopretning af kapacitetsudnyttel-
se i økonomien, jf. figur 4. 31. Et fald i indikatoren for kapacitetsudnyttelsen i industrien i 3. 
kvartal peger sammen med faldende produktion i 3. kvartal imidlertid på en ny svækkelse af 
kapacitetsudnyttelsen.  
 
Udviklingen indebærer sammen med de svagere vækstudsigter for perioden frem mod 2013, 
at der kan forventes en længere periode, før konjunktursituationen er normaliseret igen.  
 
Der er i 2011 og 2012 udsigt til en forskel mellem faktisk og potentiel produktion – målt ved 
outputgabet – på lidt over 2 pct. af BNP.  Outputgabet indsnævres gradvist igennem 2013 
som følge af lidt kraftigere økonomisk fremgang. I augustvurderingen blev det skønnet, at 
outputgabet blev reduceret til omkring 1 pct. af BNP i 2013. Genopretningen efter den inter-
nationale finanskrise er således blevet mere langvarig. 
 

Figur 4.31 

Outputgab og kapacitetsudnyttelse 
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Figur 4.32 

Mangel på arbejdskraft i industrien og  
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Anm.: Kapacitetsudnyttelsen er angivet som afvigelser fra historiske gennemsnit. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Arbejdsmarkedet er fortsat svagt og de tegn på stabilisering af den private beskæftigelse og 
svagt aftagende ledighed, der har været siden midten af 2010, er blevet afløst af svagt sti-
gende ledighed siden april og et mærkbart fald i den private beskæftigelse i de foreløbige na-
tionalregnskabstal for 3. kvartal. Meldingerne fra industrien og byggeriet peger også fortsat 
på, at rekruttering af arbejdskraft ikke udgør nogen begrænsning på produktionen. Således 
ligger indikatorerne for mangel på arbejdskraft fortsat tæt på nul, jf. figur 4.32. 
 
Hertil kommer, at mange har trukket sig ud af arbejdsmarkedet som følge af svækkelsen af 
beskæftigelsen i forbindelse med finanskrisen – og i stedet nu er eksempelvis uddannelses-
søgende eller i aktivering uden for arbejdsstyrken. Det har resulteret i et markant fald i ar-
bejdsstyrken på mere end 100.000 personer fra 2008 til 2011. I takt med at konjunkturerne 
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forbedres senere i forløbet er der således et betydeligt potentiale for en stigning i arbejdsstyr-
ken fremadrettet, jf. nedenfor2. 
 
Den ledige produktionskapacitet i økonomien (målt ved outputgabet) afspejler derfor overve-
jende ledige arbejdskraftressourcer, mens udnyttelsen af produktionsapparatet (og produkti-
vitetsniveauet) i højere grad er blevet genoprettet i løbet af 2010 og 2011. Det indebærer 
blandt andet, at stærkere vækst end forventet i prognosen relativt hurtigt kan vise sig i frem-
gang i beskæftigelsen. Tilpasningen af produktionsapparatet afspejler blandt andet et mar-
kant lavere investeringsniveau efter produktionsnedgangen under den internationale lavkon-
junktur. Det resulterede i en svækkelse af den potentielle (strukturelle) produktion i 2009 og 
2010 under ét, hvor potentiel BNP skønsmæssigt er faldet med samlet godt 2 pct. Den poten-
tielle vækst i BNP skønnes i perioden 2011-2013 til i størrelsesordenen 1¼ pct. årligt. 
 
Presset på arbejdsmarkedet og omfanget af ledige ressourcer på arbejdsmarkedet afspejles 
blandt andet i det såkaldte ledighedsgab – målt ved forskellen mellem den faktiske og struk-
turelle ledighed. Den strukturelle bruttoledighed (registrerede ledighed inkl. aktivering) skøn-
nes med usikkerhed at udgøre knap 4½ pct. af arbejdsstyrken i perioden 2011-2012 med et 
fald i 2013 til godt 4 pct. som følge af indfasningen af dagpengereformen, som navnlig redu-
cerer antallet af aktiverede, jf. figur 4.33. Den strukturelle bruttoledighed er det niveau, som 
er foreneligt med stabil løn- og prisudvikling på 2-3 års sigt. 
 
 

Figur 4.33 

Strukturel bruttoledighed 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

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

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Strukturledighed Bruttoledighed

Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken

 

Figur 4.34 

Lønstigningstakt og ledighedsgab 
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Anm.: Niveauet for den strukturelle bruttoledighed er estimeret på baggrund af en statistisk model, som 
først og fremmest inddrager løn- og prisudviklingen, men også udnytter information om kapacitets-
udnyttelse og mangel på arbejdskraft. Den beregnede strukturledighed er behæftet med en betydelig 
usikkerhed, og strukturledigheden er anslået med en statistik usikkerhed på i størrelsesordenen ± ¾ 
pct.-point (angivet som 95 pct. konfidensinterval). Den anførte statistiske usikkerhed er ekskl. mo-
delusikkerhed. De stiplede linjer i figur 4.30 viser den skønnede lønstigningstakt for DA’s Struktur-
Statistik, jf. også afsnit 4.3. 

Kilde: Danmarks Statistik, DA og egne beregninger. 

 

 

2 Faldet i arbejdsstyrken er formentlig overvurderet. Det skyldes, at faldet i beskæftigelsen fra 4. kvartal 2008 til 4. 
kvartal 2009 inkluderer bijobs, jf. boks 4.1. 
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Bruttoledigheden skønnes i 2011 at ligge omkring 1¼ pct.-point over det beregnede struktu-
relle niveau, jf. figur 4.34. De kraftige udsving i ledighedsgabet siden 2008, hvor lønpresset 
og gabet var betydeligt, understøttes af, at lønudviklingen har været vigende siden 2008. I 
takt med at bruttoledigheden skønnes at stige, som følge af de svækkede konjunkturudsigter, 
udvides ledighedsgabet til knap 1¾ pct. i 2012 og 2013. I de kommende år vurderes lønpres-
set dermed fortsat at være lavt, jf. også afsnit 4.3. 
 
Bruttoledighedsgabet, som også omfatter aktiverede, er som udgangspunkt et mere samlet 
mål for omfanget af ledige ressourcer på arbejdsmarkedet end nettoledighedsgabet. Brutto-
ledighedsgabet vurderes at være omtrent 1 pct.-point større end nettoledighedsgabet i 2011-
2013, jf. figur 4.35. I 2013 er der en vis indsnævring af forskellen, som navnlig afspejler et la-
vere aktiveringsomfang i takt med at dagpengereformen indfases i andet halvår 2013. 
 
Det er særligt under højkonjunkturen 2005-08 og lavkonjunkturen fra 2009, at der er betydeli-
ge forskelle mellem de beregnede brutto- og nettoledighedsgab. Det afspejler blandt andet, 
at antallet af aktiverede steg markant under tilbageslaget i 2008/09, og bruttoledigheden der-
for steg kraftigere end nettoledigheden.   
 
 

Figur 4.35 
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Figur 4.36 

Bidrag til beskæftigelsesgabet 
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Anm.: Forskellen mellem de beregnede ledighedsgab i figur 4.31 afspejler udover forskellen i ledighedsbe-
greberne, desuden forskelle i de anvendte estimationsmodeller. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
Det begrænsede nettoledighedsgab i perioden skal også ses i sammenhæng med, at ar-
bejdsstyrkegabet (beregnet på den registrerede arbejdsstyrke) er udvidet markant i takt med 
faldet i arbejdsstyrken under tilbageslaget, jf. figur 4.36.  
 
En tilsvarende beregning af arbejdsstyrkegabet baseret på bruttoledighedens arbejdsstyrke-
begreb vil inkludere de aktiverede, som ikke er registreret som beskæftigede. Dette arbejds-
styrkemål er på grund af en kraftig stigning i antallet af aktiverede faldet mindre under tilba-
geslaget end den registrerede arbejdsstyrke. Modstykket til at bruttoledighedsgabet er større 
end nettoledighedsgabet er derfor, at det tilhørende arbejdsstyrkegab er mindre. 
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Det samlede beskæftigelsesgab er forskellen mellem faktisk og strukturel beskæftigelse. Den 
faktiske beskæftigelse vurderes at være 2¾ pct. lavere end det strukturelle niveau i 2011. Det 
udgøres dels af et nettoledighedsgab på ½ pct. og dels et arbejdsstyrkegabet på 2¼ pct. i 
2011. Arbejdsstyrkegabet er væsentlig mere negativt i prognoseperioden end under tidligere 
tilbageslag. De ledige arbejdskraftressourcer i økonomien udgøres dermed først og fremmest 
af ledig arbejdskraft uden for arbejdsstyrken, jf. figur 4.36. 
 
Med faldet i beskæftigelsen i 2012 udvides beskæftigelsesgabet til knap 3 pct., hvorefter der i 
2013 sker en vis indsnævring i lyset af fornyet fremgang på arbejdsarbejdsmarkedet. 
 
 

4.3 Løn 
 
Lønstigningstakten (inkl. genetillæg) på DA-området har ifølge DA’s kvartalsvise Konjunktur-
Statistik ligget på godt 2 pct. set over det seneste halvandet års tid, jf. figur 4.37, når der kor-
rigeres for ændrede branchekoder i statistikken og virkningen af multimedieskat, som ikke af-
spejler en reel lønstigning3.  
 

 

3 Indførelsen af multimedieskatten mv. registreres i DA’s KonjunkturStatistik som et positivt bidrag til lønstig-
ningen på 0,2 pct.-point. i 2010. Tilsvarende vil afskaffelsen medføre et negativt bidrag i 2012. Multimedier mv. 
stillet til rådighed for medarbejderen er fra årsskiftet 2009-2010 blevet A-skattepligtige og fremgår derved som et 
positivt bidrag til den skattepligtige indkomst i lønstatistikken, selv om aflønningen til den enkelte medarbejder 
ikke er ændret som følge heraf. Lønstatistikken baseres på de oplysninger for den samlede lønindkomst, som 
virksomhederne indberetter til SKAT. Den opgjorte lønstigning skyldes således udelukkende ændrede beskat-
ningsregler. Bidraget fra multimedieskatten mv. er midlertidigt og påvirker kun den kvartalsvise årsstigningstakt 
til og med 4. kvartal 2010. Den måletekniske fejl knytter sig til indførelsen af nye arbejdsfunktionskoder i stati-
stikken, som medfører, at en del af de nyansatte i 2010 ikke indgår i beregningsgrundlaget. Dermed overvurderes 
stigningstakten med ca. 0,2 pct.-point i 2.-4. kvartal 2010.  
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Figur 4.37 

Stigningen i timefortjenesten (inkl.  

genebetalinger, korrigeret for multimedieskat 

og målefejl), fordelt på brancher 
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Figur 4.38 

Overenskomstmæssigt referenceforløb  

og faktisk lønstigning (ekskl. genetillæg) på 

DA-området 
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Anm.: De kvartalsvise stigninger i referenceforløbet er baseret på de i foråret 2010 indgåede overenskom-
ster for fremstilling (44 pct.), service (41 pct.) samt bygge- og anlægssektoren (15 pct.). Vægtningen 
mellem brancherne for indeværende overenskomstperiode er beregnet på baggrund af præsterede 
timer for voksne lønmodtagere i StrukturStatistikken (SS) 2009. Opgørelsen af referenceforløbet for 
fremstillingssektoren er baseret på overenskomsten for industrien (arbejdere) mellem DI og CO-
industri, referenceforløbet for servicesektoren er baseret på overenskomsterne for hhv. transport-
området (DI og 3F) og handel (Dansk Erhverv og HK Handel), mens referenceforløbet for bygge- 
og anlægssektoren er baseret på overenskomsterne mellem Dansk Byggeri og hhv. 3F og TIB. De 
kvartalsvise stigninger i referenceforløbet er baseret på den midterste månedsobservation i kvartalet, 
hvilket omtrent svarer til måleperioden i KonjunkturStatistikken (KS). Lønstigningstakten i referen-
ceforløbet er opgjort ekskl. genetillæg. 

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

 
Lønstigningstakten for 2. og 3. kvartal 2011 er på linje med referenceforløbet, der blandt an-
det afspejler udviklingen i de aftalte satsstigninger på DA-området i overenskomsterne fra for-
året 2010, jf. figur 4.38. Overenskomsterne er gældende frem til den 1. marts 2012, og ar-
bejdsmarkedets parter skal således påbegynde nye overenskomstforhandlinger i starten af 
det nye år. Referenceforløbet er baseret på en beregningsteknisk antagelse om procentuelt 
(fuldt relativt) gennemslag af ændringerne i overenskomsternes lønsatser og andre overens-
komstelementer4. 
 

 

4 På hovedparten af overenskomstområderne fastsættes alene mindstebetalings- og minimallønssatser centralt, 
mens de faktiske lønreguleringer forhandles lokalt og påvirkes af blandt andet konjunktur- og konkurrencesitua-
tionen og muligheden for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Disse forhold vil være væsentlige kil-
der til afvigelser mellem den faktiske lønstigningstakt og det beregnede referenceforløb for den private sektor. 
Hertil kommer de forskellige lønsystemers funktionsmåde. Referenceforløbet er derfor et forholdsvist usikkert 
pejlemærke for den faktiske lønudvikling. 



Kapitel 4 Produktion, arbejdsmarked, ledighed og kapacitetspres

 

Økonomisk Redegørelse · December 2011 153 

Set over det seneste halvandet års tid har lønudviklingen inden for service- og fremstillings-
virksomhed ligget tæt og stabilt på omkring 2¼ pct., jf. figur 4.37.  Lønstigningstakten inden 
for bygge- og anlægsvirksomhed har derimod haft kraftige udsving i samme periode og lå i 3. 
kvartal 2011 under 1 pct. Det skal blandt ses i lyset af de ekstraordinært store lønstigninger i 
byggeriet frem til 2008. 
 
Aftagende genebetalinger i første halvår kan forklare godt halvdelen af faldet i lønstignings-
takten inden for bygge- og anlægsvirksomhed, hvilket i 1. kvartal formentlig skal ses i lyset af 
lavere aktivitet som følge af dårligt vejr. Genebetalinger afspejler blandt andet overarbejdsbe-
taling. Fra 2. til 3. kvartal steg genebetalingerne derimod inden for bygge- og anlægsvirk-
somhed, jf. figur 4.39, mens lønstigningstakten fortsatte med at falde. For DA-området som 
helhed aftog bidraget fra genebetalinger til nul i 3. kvartal, efter at have ligget stabilt på 0,2 
pct.-point fra 2. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. 
 
 

Figur 4.39 

Bidrag fra genebetalinger til væksten  

i timefortjenesten fordelt på brancher 
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Figur 4.40 

Nominel og real lønstigningstakt samt  

ledighedsgab 
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Anm.: Reallønsstigningerne i figur 4.40 er beregnet som lønudviklingen i StrukturStatistikken deflateret 
med forbrugerprisindekset. 

Kilde: DA’s KonjunkturStatistik, DA’s StrukturStatistik og egne beregninger. 

 
Den nominelle lønstigningstakt har historisk vist en sammenhæng med udviklingen i ledig-
hedsgabet (forskellen mellem den faktiske og strukturelle ledighed), jf. figur 4.40. Den gen-
nemsnitlige stigningstakt i reallønnen i perioden 1990 til 2010 var godt 1½ pct. 
 
Lønstigningstakten – opgjort som stigningen i timefortjenesten ekskl. genetillæg i StrukturSta-
tistikken – skønnes at blive 2,3 pct. i 2011. Skønnet er nedjusteret med 0,2 pct.-point i forhold 
til augustvurderingen. Nedjusteringen afspejler blandt andet en forventning om et reduceret 
bidrag fra uregelmæssige betalinger, herunder særligt bonus, i lyset af den forværrede kon-
junktursituation i andet halvår 2011.  
 
Sammenlignet med erfaringerne fra tidligere år med ledige ressourcer på arbejdsmarkedet 
ligger den skønnede nominelle lønstigning i 2011 generelt på linje med skønnet for ledig-
hedsgabet, mens skønnet for reallønsudviklingen ligger relativt lavt, jf. figur 4.40. Ledigheds-
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gabet var omtrent på det samme høje niveau i 1993 som skønnet i 2011, og den nominelle 
lønstigning var 2,3 pct. i begge år. Den reale lønstigningstakt var derimod godt 1½ pct.-point 
højere i 1993. Forskellen skyldes en meget lav inflation på 1¼ pct. i 1993, mens inflationen 
skønnes til godt 2¾ pct. i 2011. 
 
For 2012 skønnes lønstigningstakten at udgøre 2,1 pct. Det er en nedjustering på 0,7 pct.-
point i forhold til augustvurderingen, hvilket overvejende afspejler en forværret konjunktursi-
tuation, herunder et arbejdsmarked med stigende ledighed. De kommende centrale overens-
komstforhandlinger vil således komme til at foregå i et svagere økonomisk klima, end det var 
tilfældet i 2010. Som følge af aftagende inflation medfører lønudviklingen en skønnet real-
lønsstigning på knap ¼ pct. i 2012. 
 
For 2013 skønnes en lønstigning på 2,3 pct. Reallønnen skønnes at stige med knap ¾ pct.-
point i 2013, og samlet konvergerer reallønsudviklingen således i perioden 2011-2013 mod et 
historisk gennemsnit for de seneste 20 år, jf. figur 4.40. 
 
Virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger pr. time ventes at stige med 2,5 pct. i 
2011 og 2,3 pct. i 2012. Det er i begge år knap ¼ pct.-point højere end skønnet for stigningen 
i timefortjenesten, jf. tabel 4.7. Stigningen i de øvrige medarbejderomkostninger kan i 2011 
overvejende henføres til et højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), en lavere 
godtgørelse ved deltagelse i voksen- og efteruddannelse (VEU) samt højere deltagerbetaling 
for personer med videregående uddannelse. I 2012 kan stigningen primært skyldes en udvi-
delse af arbejdsgiverperioden i forbindelse med betaling af sygedagpenge fra tre uger til fire 
uger og to dage, et højere bidrag til AER samt indførelsen af arbejdsskadeafgiften pr. 1. sep-
tember. I 2013 ventes en stigning i de øvrige medarbejderomkostninger på knap 0,1 pct. som 
følge af overhænget fra arbejdsskadeafgiften i 2012. 
 
Enhedslønomkostningerne i de private byerhverv og særligt i fremstillingsvirksomhederne 
blev reduceret markant i 2010 efter kraftige stigninger i de foregående år, jf. tabel 4.7. Udvik-
lingen i 2009 og 2010 afspejler aftagende lønstigninger og i 2010 konjunkturbetingede stig-
ninger i produktiviteten i kraft af, at produktionen i 2010 voksede, mens beskæftigelsen faldt, 
jf. boks 4.3.   
 
Enhedslønomkostningerne forventes fortsat reduceret i år. I 2012 og 2013 ventes en lille stig-
ning i enhedslønomkostningerne i de private byerhverv, mens de ventes uændrede i fremstil-
lingsvirksomhederne i 2012 og ventes at falde lidt i 2013. Den større tilpasning af enhedsløn-
omkostningerne i fremstillingsvirksomhed i 2010 og 2011 afspejler højere produktivitetsstig-
ninger end i service- og bygge- og anlægserhvervene. 
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Tabel 4.7  

Lønstigninger og beregningstekniske forudsætninger 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Stigning, pct.   

Privat sektor       

- StrukturStatistikken, samlede medarbejder- 
 omkostninger pr. time 4,5 2,7 3,0 2,5 2,3 2,4 

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

- Arbejdere, årsløn 4,2 2,9 1,3 2,0 2,1 2,3 

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

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

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

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

Enhedslønomkostninger, private byerhverv
 

5,6 4,7 -2,7 -0,3 0,2 0,2 

- Enhedslønomkostninger, fremstilling 7,6 2,3 -5,8 -1,8 0,0 -0,3 

   

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

Kilde: DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 

 
Lønstigningstakten i Danmark ventes at være nogenlunde på niveau med udlandets i 2011-
2013, jf. afsnit 3.5. De foregående ti år har lønstigningerne i fremstillingssektoren generelt lig-
get væsentligt højere end i udlandet, jf. figur 4.41. 
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Figur 4.41 

Lønstigninger i Danmark og udlandet  
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Figur 4.42 

Udviklingen i lønkonkurrenceevnen  

(akkumuleret) siden 2000 (målt ved relative  

enhedslønomkostninger), dekomponeret 
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Anm.:  I figur 4.41 er angivet de kvartalvise stigningstakter for timefortjenesten inden for fremstillingsvirk-
somhed som angivet i DA’s internationale lønstatistik. For Danmark er der ikke korrigeret for mul-
timedieskat og målefejl i 2010. I figur 4.42 er fremstillingsvirksomhed for Danmark defineret uden 
mineralolieindustri samt energi- og vandforsyning. For udlandet er anvendt manufacturing. 

Kilde: Danmarks Statistik, DA’s KonjunkturStatistik, DA’s Internationale Lønstatistik, OECD og egne be-
regninger. 

 
Lønkonkurrenceevnen – målt ved de relative enhedslønomkostninger for fremstillingsvirk-
somhederne5 – er blevet markant svækket frem til 2008 som følge af en højere dansk løn-
stigningstakt i forhold til udlandet, en svag produktivitetsudvikling og en apprecierende effek-
tiv kronekurs, jf. figur 4.42. Derimod blev lønkonkurrenceevnen styrket i 2009 og 2010, over-
vejende som følge af relativt højere konjunkturbetingede produktivitetsstigninger i 2009 og en 
deprecierende kronekurs i 2010. Over de seneste ti år er der samlet set fortsat tale om en be-
tydelig svækkelse af lønkonkurrenceevnen, og det vil kræve en længere periode med lavere 
lønstigninger eller højere produktivitet i forhold til udlandet at genvinde konkurrenceevne. 
 

4.3.1 Offentlig lønudvikling 
De faktiske offentlige lønstigninger lå i perioden 2008-10 væsentligt over de private lønstig-
ninger, som under den økonomiske krise har været mere afdæmpede, jf. figur 4.43. Efter den 
meget store stigning i 2009 er de offentlige lønstigninger imidlertid faldet, og i 3. kvartal i 
2011 lå de faktiske offentlige lønstigninger væsentligt under de private lønstigninger.  
 

 

5 Enhedslønomkostninger beregnes her som forholdet mellem lønsummen og den reale bruttoværditilvækst som 
opgjort i nationalregnskabet og udtrykker lønomkostningerne pr. produceret enhed. Revisioner af nationalregn-
skaberne i Danmark og andre lande kan medføre ændringer i opgørelsen. De relative enhedslønomkostninger er 
opdelt i den relative udvikling for løn og produktivitet mellem Danmark og udlandet og udviklingen i den effek-
tive nominelle kronekurs. Opdelingen er baseret på nationalregnskabets opgørelse af timeproduktiviteten og løn-
sum pr. arbejdstime, som ikke er fuldt sammenlignelig med den lønstatistiske opgørelse i figur 4.5 og forbundet 
med nogen usikkerhed. 
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Med afsæt i overenskomsterne, jf. boks 4.3, vurderes de aftalte lønforbedringer inkl. bidrag 
fra reguleringsordningen, men ekskl. reststigninger6, at indebære en budgetvirkning på 0,3 
pct. i 2011 og 1,8 pct. i 2012. I forhold til augustvurderingen er skønnet for budgetvirkningen i 
2012 nedjusteret med 0,2 pct.-point, fordi reguleringsordningen i 2012 skønnes at udmønte 
mindre end tidligere forventet afledt af de lavere private lønstigninger i 2. og 3. kvartal i 2011.  
 
 

Boks 4.3 

Overenskomstaftaler på det offentlige område (OK11) 

I starten af 2011 blev der indgået 2-årige overenskomstaftaler på det offentlige område for perioden 1. april 

2011 til 31. marts 2013.  

 

Reguleringsordningen, der sikrer en nogenlunde parallel lønudvikling over tid ved at udjævne ca. 80 pct. af 

forskellen mellem offentlige og private lønstigninger, er i OK11 aftalt videreført i både stat, kommuner og 

regioner. Parterne på det kommunale arbejdsmarked har ændret beregningsgrundlaget for deres regule-

ringsordning til kun at benytte lønudviklingen for kommunalt ansatte i sammenligningen med de private løn-

stigninger. Reguleringsordningen for regionalt ansatte tager stadig afsæt i lønudviklingen i både kommuner 

og regioner. 

 

Med noget større offentlige lønstigninger end private lønstigninger i 2008-10 er overenskomstperioden 

2011-13 for offentligt ansatte indledt med negative udmøntninger fra reguleringsordningen. 

 

Parterne har på denne baggrund aftalt en såkaldt ”nulløsning” i 2011. Dette indebærer, at de negative løn-

reguleringer i 2011 afledt af reguleringsordningen fuldt ud modsvares af generelle lønstigninger i samme 

størrelse. Budgetvirkningen i 2011 er svagt positiv, idet lønstigninger i 2010 har budgetvirkning i 2011. 

 

 
I foråret 2013 skal der forhandles nye overenskomster på det offentlige område. I lyset af den 
forventede private lønudvikling er der beregningsteknisk forudsat en budgetvirkning af offent-
lige lønstigninger (ekskl. reststigning) på 1,5 pct. i 2013.  
 
 

 

6 Forskellen mellem de faktiske stigninger og de aftalte stigninger i referenceforløbet. Den generelt større rest-
stigning i staten i forhold til kommuner og regioner, jf. figur 4.44-4.46, kan blandt andet forklares ved, at midler til 
lokal løndannelse ikke indregnes i referenceforløbet på statens område.  
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Figur 4.43 

Faktiske lønstigninger stat, kommuner, 

regioner og privat sektor 
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Figur 4.44 

Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  

staten 
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Figur 4.45 

Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  

kommunerne  
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Figur 4.46 

Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  

regionerne  
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Anm.: Referenceforløbet i figurerne er baseret på overenskomstaftalerne mellem finansministeren/CFU i 
staten, KL/KTO for kommuner og RLTN/KTO/AC/FOA samt RLTN/Sundhedskartellet for re-
gioner. Parterne har aftalt en såkaldt ”nulløsning” i 2011. Budgetvirkningen i 2011 er dog stadig 
svagt positiv, idet lønstigninger i 2010 har budgetvirkning i 2011. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 

4.4 Priser 
 
Forbrugerprisinflationen har været stigende gennem første halvdel af indeværende år og har 
generelt været aftagende de seneste måneder, jf. figur 4.47. Indførelsen af afgiften på mættet 
fedt bidrog til en stigning i inflationen fra september til oktober, jf. figur 4.48. 
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Figur 4.47 

Forbrugerprisinflation fordelt på varer og  

tjenesteydelser 
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Figur 4.48 

Bidrag til forbrugerprisinflationen i 2011 fordelt 

på forbrugskomponenter 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Den stigende inflation fra 2,7 pct. i januar til 3,1 pct. i maj skyldes et større inflationsbidrag fra 
varer, herunder særligt fra fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer samt beklædning og fod-
tøj, mens prisudviklingen på tjenesteydelser, herunder særligt på charterrejser, trak ned i in-
flationen. Det efterfølgende fald i inflationen til 2,5 pct. i september skyldtes overvejende 
prisudviklingen på varer, herunder blandet andet på fødevarer og tobak, og i et mindre om-
fang prisudviklingen på tjenesteydelser. Det lavere inflationsbidrag fra tobak skyldes udeluk-
kende bortfaldet af effekten af afgiftsforhøjelsen i juli sidste år. 
 
Prisen på energi svinger meget over tid, og det er historisk set ubetinget den mest volatile 
post i forbrugerprisindekset. Energi har gennemsnitligt bidraget med en tredjedel af den sam-
lede inflation i indeværende år, jf. figur 4.48, selv om energivarer (brændstof og brændsel 
mv.) kun udgør 10 pct. af det samlede forbrugerprisindeks. Forbrugerprisinflationen ekskl. 
energi var på 2,0 pct. i november, og i september (inden fedtafgiften trådte i kraft i oktober) 
faldt den til 1,8 pct. 
 
Udviklingen i olieprisen påvirker forbrugerprisen på energi, herunder særligt på brændstof og 
i mindre grad på brændsel, jf. figur 4.49. Prisen på råolie toppede i april i år – på et niveau 
svarende til midten af 2008 – efter en kraftig stigning på næsten 50 pct. i det foregående hal-
ve år. Siden har olieprisen ligget nogenlunde stabilt, dog med udsving omkring et niveau sva-
rende til prisen i marts.  
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Figur 4.49 

Forbrugerpriser på brændsel mv. og brændstof 

samt nettopris på råolie  
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Figur 4.50 

Prisen på importvarer og danske varer  

(engrospriser) og effektivt kronekursindeks 
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    Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Engrosprisindekset (prisindekset for indenlandsk vareforsyning) måler prisudviklingen i første 
omsætningsled ekskl. afgifter, dvs. det måler prisen for danske varer til hjemmemarkedet 
målt ved producenternes salgspriser samt importudviklingen målt ved importørens købspris. 
Siden februar har engrosprisindekset ligget nogenlunde stabilt, hvilket både er gældende for 
de danske og importerede varer, jf. figur 4.50. Igennem 2010 var væksten i engrosprisindek-
set dog høj – især for danske varer. Engrospriserne kan have et gennemslag på forbrugerpri-
serne med en vis forsinkelse, men udviklingen i engrosprisindekset afspejler i højere grad 
end forbrugerprisindekset udviklingen i olieprisen. 
 
Kerneinflationen – dvs. forbrugerprisinflationen fratrukket energi og uforarbejdede fødevarer 
– har omtrent fulgt udviklingen i forbrugerprisinflationen i indeværende år. Den steg fra 1,9 
pct. i januar til 2,5 pct. i maj og juni, for herefter at falde til 1,9 pct. i september, mens fedtaf-
giften bidrog til at øge kerneinflationen til 2,1 pct. i oktober. I november faldt kerneinflationen, 
som giver et bedre billede af det underliggende inflationspres i økonomien, til 2,0 pct.  
 
Målt ved det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) var kerneinflationen højere i Dan-
mark end i euroområdet fra januar 2008 til og med august i år. Fra september i år har kerne-
inflationen derimod været ¼ pct.-point lavere i Danmark end i euroområdet, jf. figur 4.51. Va-
reinflationen var 1 pct.-point lavere i Danmark sammenlignet med euroområdet i november, 
mens tjenesteinflationen var ens, jf. figur 4.52. 
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Figur 4.51 

Inflation og kerneinflation i Danmark og  

euroområdet (HICP) 
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Figur 4.52 

Tjenesteydelse- og vareinflation i Danmark og 

euroområdet (HICP) 
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Kilde: Eurostat.  

 
Inflationsudsigterne 
Forbrugerprisinflationen skønnes at aftage kraftigt gennem første halvår 2012 fra godt 2½ 
pct. i starten af året til 1½ pct. medio 2012, jf. figur 4.53. Udviklingen afspejler primært et la-
vere inflationsbidrag fra energi, efterhånden som effekten af de høje prisstigninger året før 
bortfalder, jf. figur 4.54. Inflationen påvirkes således fortsat af energiprisstigningerne i starten 
af indeværende år, hvor olieprisen steg meget kraftigt, mens energiprisniveauet fremadrettet 
kun ventes at stige svagt.  
 

Figur 4.53 

Forbrugerprisinflation 
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Figur 4.54 

Dekomponering af forbrugerprisinflationen på 

bidrag fra hovedposter 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Udviklingen i 2013 afspejler overvejende et stigende inflationsbidrag fra øvrige tjenesteydel-
ser samt et svingende inflationsbidrag fra øvrige varer, hvilket blandt andet skyldes en række 
sæsonprægede varer. Husleje, fødevarer og energi skønnes derimod at udgøre nogenlunde 
stabile inflationsbidrag gennem 2013. 
 
De planlagte afgiftsforhøjelser i næste års finanslov på husholdningernes forbrug påvirker 
udviklingen i forbrugerprisinflationen med ca. 0,3 og 0,2 pct.-point i henholdsvis 2012 og 
2013, jf. boks 4.4. 
 
 

Boks 4.4 

Afgiftsforhøjelser på husholdningerne i FFL12 

Regeringens finanslovforslag for 2012 indeholder en række planlagte afgiftsforhøjelser, hvoraf hovedparten 

ventes at træde i kraft pr. 1. januar 2012. Undtagelserne er cigaretter, luftforurening og udvidelsen af af-

giftsgrundlaget for sukkerholdige fødevarer, som ventes at træde i kraft hhv. den 1. april 2012, den 1. juli 

2012 og den 1. januar 2013. 

 

Mio. kr. (2012-prisniveau) 2012 2013 Ændring  

Øl og vin 865 865 0 

Sukkerholdige fødevarer 775 1.975 1.200 

- Sodavand 150 150 0 

- Sukkerholdige fødevarer 525 525 0 

- Udvidelse af grundlag  0 1.200 1.200 

- Konsum-is 100 100 0 

Luftforurening 122 238 116 

Cigaretter 600 900 300 

I alt 2.362 3.978 1.616 

Bidrag til forbrugerprisinflation, pct.-point 0,3 0,2  

 

Der indføres afgiftsforhøjelser for knap 2½ mia. kr. i 2012 og for yderligere 1½ mia. kr. i 2013, hvilket ca. 

svarer til hhv. 0,3 og 0,2 pct. af det samlede privatforbrug ved antagelse om fuldt gennemslag i forbruger-

prisen. Afgiftsprovenuet er beregnet før adfærd og tilbageløb, og det svarer således ikke til afgiftsprovenu, 

som er angivet vedrørende finansieringen i finanslovforslaget.  

 

Anm.: Afgiftsprovenuet er beregnet før adfærd og tilbageløb. 
Kilde: Skatteministeriet og Finansministeriet. 

 
Skønnet for den samlede nettoprisinflation er nedjusteret med 0,1 pct.-point til 2,6 pct. i 2011 
i forhold til augustvurderingen som følge af den allerede stedfundne prisudvikling, jf. tabel 
4.8. For 2012 er skønnet nedjusteret med 0,3 pct.-point til 1,5 pct., hvilket afspejler nedjuste-
ringen af den underliggende inflation – målt ved nettoprisinflationen fratrukket inflationsbidra-
get fra fødevarer, energi, bolig samt importvarer (eksklusive energi) – som følge af den lavere 
økonomiske vækst. 
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Faldet i inflationen på knap 1 pct.-point fra 2011 til 2012 skyldes primært et lavere inflations-
bidrag fra energi. Det forholdsvis lave nettoprisinflationsniveau skal ses i lyset af det skønne-
de negative outputgab (forskellen mellem faktisk og strukturel BNP-vækst). Nettoprisinflatio-
nen skønnes til 1,5 pct. i 2013, hvilket er uændret i forhold til 2012. Der skønnes ikke at være 
noget nævneværdigt pres på det indenlandske prisniveau i perioden, da der fortsat er ledig 
produktionskapacitet, og nettoprisinflationen ligger således under det strukturelle niveau. Den 
effektive kronekurs skønnes at ligge nogenlunde stabilt i perioden. 
 
Forbrugerinflationen svarer til nettoprisinflationen tillagt bidrag fra afgifter. Skønnet for forbru-
gerprisinflationen i 2011 er uændret på 2,8 pct. i forhold til augustvurderingen, da den allere-
de stedfundne prisudvikling svarede nogenlunde til den skønnede udvikling. For 2012 er 
skønnet opjusteret 0,1 pct. til 1,9 pct., hvilket afspejler effekten af de planlagte afgiftsforhøjel-
ser, jf. boks 4.5, samt nedjusteringen af nettoprisinflationen. Forbrugerprisinflationen skønnes 
til 1,6 pct. i 2013. Faldet fra 2012 til 2013 afspejler, at effekten af afgiftsforhøjelserne er min-
dre i 2013. 
 
Den danske HICP-inflation skønnes til 2,7 pct. i 2011, hvilket er på linje med euroområdets 
skønnede inflation på 2,6 pct. ifølge EU-Kommissionens efterårsprognose. Den danske 
HICP-inflation skønnes til 1,9 pct. i 2012, hvilket er 0,2 pct.-point over euroområdet, men på 
linje med ECB’s mellemfristede inflationsmålsætning på under, men tæt på, 2 pct. I 2013 
skønnes HICP-inflationen til 1,6 pct. i både Danmark og euroområdet. 
 

Tabel 4.8  

Prisudvikling og forklarende faktorer 

 2010 2011 2012 2013 

  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

Stigning i pct.       

Forbrugerprisindeks ekskl. energi 1,7 2,0 1,9 1,7 1,6 1,7 

Forbrugerprisindeks (HICP) 2,2 2,8 2,7 1,8 1,8 1,5 

Forbrugerprisindeks 2,3 2,8 2,8 1,8 1,9 1,6 

Afgifter, bidrag 0,3 0,1 0,2 0,0 0,4 0,1 

Nettoprisindeks 2,0 2,7 2,6 1,8 1,5 1,5 

Vækstbidrag til nettopriser,  
pct.-point       

Fødevarer 0,0 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 

Energi 0,8 1,0 0,9 0,0 0,1 0,1 

Bolig 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Importvarer, ekskl. energi 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 

Underliggende inflation 0,2 0,4 0,3 0,8 0,4 0,4 
 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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I tabel 4.8 fremgår det, at afgiftsbidraget er 0,4 pct.-point i 2012, mens bidraget fra de plan-
lagte afgiftsforhøjelser isoleret bidrager med knap 0,3 pct.-point, jf. boks 4.5. Det skyldes, at 
der foruden de planlagte afgiftsforhøjelser blandt andet fortsat er en effekt i 2012 af den tidli-
gere regerings afgift på mættet fedt, som blev indført pr. 1. oktober 2011. Af tabellen fremgår 
det også, at afgiftsbidraget er 0,1 pct.-point i 2013, mens bidraget fra de planlagte afgiftsfor-
højelser isoleret bidrager med knap 0,2 pct.-point, jf. boks 4.5. Afgiftsbidraget i tabellen defi-
neres som forskellen mellem forbruger- og nettoprisinflationen. Forskellige vægte i de to in-
deks medfører, at det beregnede og faktiske afgiftsbidrag ikke nødvendigvis er ens. 
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Underskuddet på de offentlige finanser er opgjort til 2,7 pct. af BNP i 2010. På basis af den 
foreliggende prognose skønnes et underskud på 4 pct. af BNP i 2011 og 5½ pct. af BNP i 
2012. De offentlige underskud i 2011-2012 skal ses i lyset af svage konjunkturer med be-
skæftigelse under det strukturelle niveau, et lavt provenu fra pensionsafkastskatten samt en-
gangsudbetalingen af efterlønsbidrag i 2012. Omvendt bidrager blandt andet konsoliderings-
tiltagene i Genopretningsaftalen og finansieringselementerne i Forårspakke 2.0 til at styrke 
de offentlige finanser i 2011-2013. Med afsæt heri og på baggrund af finanslovaftalerne for 
2012 mv. skønnes det offentlige underskud at blive nedbragt til ca. 2,6 pct. af BNP i 2013, 
hvilket er under grænsen i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt på 3 pct. af BNP.  
 
Den strukturelle saldo (som er korrigeret for konjunkturernes påvirkning og andre midlertidige 
forhold) skønnes at blive styrket fra et underskud på 1½ pct. af BNP i 2010 til strukturel ba-
lance i 2013. Dermed forbedres den strukturelle saldo med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013 
på linje med henstillingen fra EU.    
 
Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken i 2012 skønnes til 0,4 pct. af BNP i 2012. Den finans-
politiske lempelse i 2012 bidrager til at holde hånden under vækst og beskæftigelse i en situ-
ation med svækkede internationale konjunkturer. Samlet set strammes finanspolitikken i 
2011-2013 som led i genopretningen af de offentlige finanser.  
 
Det offentlige udgiftstryk skønnes at falde fra 56½ pct. af BNP i 2010 til 55¾ pct. af BNP i 
2013. De offentlige udgifter er ekstraordinært høje i 2012 som følge af tilbagebetalingen af ef-
terlønsbidrag og det høje niveau for de offentlige investeringer i lyset af kickstarten. Det of-
fentlige forbrugs andel af BNP ventes at falde fra 2010 til 2013 som følge af en moderat real-
vækst og afdæmpede offentlige lønstigninger. De offentlige indtægters andel af BNP ventes 
at falde fra 53¾ pct. i 2010 til 53 pct. i 2013. Faldet afspejler især det faldende provenu fra 
pensionsafkastskatten fra et højt niveau i 2010. Genopretningsaftalen indebærer isoleret set 
en stigning i skatteindtægterne på knap 12½ mia. kr. fra 2010 til 2013. 
 
Den offentlige nettogæld ventes som følge af de skønnede underskud at øges fra et nettotil-
godehavende på 1¼ pct. af BNP ved udgangen af 2010 til en nettogæld på 10½ pct. af BNP i 
2013. Den offentlige ØMU-gæld stiger væsentligt mindre fra 43¾ pct. af BNP ved udgangen 
af 2010 til 44 pct. af BNP i 2013, blandt andet fordi indeståendet på statens konto i National-
banken på 177 mia. kr. ved udgangen af 2010 forventes nedbragt til knap 100 mia. kr. i 2013. 
Reduktionen i indeståendet bidrager blandt andet til finansiering af de forventede efterløns-
udbetalinger på 17½ mia. kr. i 2012, som ellers ville have forøget ØMU-gælden.  
 
 
 
 

5. Offentlige finanser og 
finanspolitik 

Nyt kapitel 
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5.1 Den offentlige saldo 
 
På baggrund af den økonomiske politik og vurderingen af dansk økonomi skønnes det offent-
lige underskud til 71¼ mia. kr. i 2011 og 100¾ mia. kr. i 2012, jf. tabel 5.1. Det svarer til 4,0 
pct. af BNP i 2011 og 5,5 pct. af BNP i 2012. I 2010 er underskuddet opgjort til 2,7 pct. af 
BNP (47½ mia. kr.).  
 
Skønnet for de offentlige finanser i 2011 er baseret på finansloven for 2011, de ministerielle 
rammeredegørelser for statens udgifter i 2011, de kommunale og regionale budgetter for 
2011 samt det kvartalsvise nationalregnskab frem til 3. kvartal. I 2012 er skønnet for de of-
fentlige finanser endvidere baseret på en vurdering af kommune- og regionsbudgetterne for 
2012 samt finansloven for 2012.  
 
Med udgangspunkt i konjunkturforventningerne og finanslovaftalerne for 2012 mv. skønnes 
der et underskud på 48¼ mia. kr. eller 2,6 pct. af BNP i 2013. Dermed overholdes EU-
henstillingens krav om, at det faktiske offentlige underskud skal nedbringes til under 3 pct. af 
BNP i 2013.   
 

Tabel 5.1 

Oversigt over offentlige finanser 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.   

Offentlig saldo 57,6 -45,9 -47,4 -71,2 -100,7 -48,2 

Pct. af BNP  

Offentlig saldo 3,3 -2,7 -2,7 -4,0 -5,5 -2,6 

Udgifter i alt 50,6 56,7 56,4 56,9 57,8 55,7 

- nettorenteudgifter 0,1 0,3 0,5 0,6 0,3 0,2 

Indtægter 53,9 54,0 53,7 52,9 52,3 53,2 

- skatter 47,9 47,8 47,7 46,5 46,6 47,6 

- andre indtægter 6,0 6,2 6,0 6,3 5,7 5,6 

  

Strukturel offentlig saldo 1,9 -0,5 -1,5 -0,8 -0,9 0,0 

            

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Svækkelsen af den offentlige saldo fra et overskud på 3¼ pct. af BNP i 2008 til et underskud 
på 5½ pct. af BNP i 2012 skal navnlig ses i sammenhæng med den økonomiske krise, som 
ramte Danmark i 2008, samt lempelserne af finanspolitikken i 2009, 2010 og 2012.  
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Saldoskønnet for 2012 omfatter blandt andet, at der som følge af tilbagetrækningsreformen 
gives mulighed for at melde sig ud af efterlønsordningen i 2012 og få de indbetalte bidrag til-
bagebetalt skattefrit. Det skønnes at øge det offentlige underskud med godt 1 pct. af BNP i 
2012. Dertil kommer blandt andet fremrykninger af offentlige investeringer til 2012 som led i 
kickstarten. Den resterende del af forværringen af den offentlige saldo fra 2010 til 2012 af-
spejler primært konjunkturudviklingen, herunder en reduktion i beskæftigelsen og en stigning 
i ledigheden, samt en række øvrige midlertidige forhold.  
 
Halveringen af underskuddet fra 2012 til 2013 skal ses i sammenhæng med bortfald af efter-
lønsudbetalingen, en skønnet forbedring af konjunkturerne samt et mere normalt provenu fra 
pensionsafkastskatten. Hertil kommer den planlagte finanspolitik i 2013, der følger af Aftaler 
om finansloven for 2012, Genopretningsaftalen, finansieringstiltagene i Forårspakke 2.0 og 
normaliseringen af de offentlige investeringer. 
 
Den strukturelle saldo, der angiver den offentlige saldo i en neutral konjunktursituation og 
korrigeret for andre midlertidige forhold, skønnes forbedret fra -1,5 pct. af BNP i 2010 til -0,9 
pct. af BNP i 2012, hvilket blandt andet afspejler skattestigninger i Genopretningsaftalen, fi-
nansieringstiltagene i Forårspakke 2.0 samt finansloven for 2012. Dertil kommer en moderat 
vækst i det offentlige forbrug. Fra 2012 til 2013 forbedres den strukturelle saldo yderligere 
med ca. 0,9 pct. af BNP. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med en forudsat redukti-
on i de offentlige investeringer i kraft af fremrykningen til 2012 mv. samt yderligere stigninger 
i beskatningen i lyset af Genopretningsaftalen, finansieringstiltagene i Forårspakke 2.0 og fi-
nansloven for 2012. Dermed forbedres den strukturelle saldo samlet set med 1½ pct. af BNP 
i 2011-2013 på linje med EU-henstillingen. 
 
I 2011 og 2012 er underskuddet opjusteret med henholdsvis 3 mia. kr. og 16¼ mia. kr. i for-
hold til augustvurderingen og skønnes nu til 71¼ mia. kr. i 2011 og 100¾ mia. kr. i 2012, jf. 
også Budgetoversigt 3, december 2011. Opjusteringen af underskuddene skal primært ses i 
sammenhæng med den svagere konjunktursituation, som reducerer skatteindtægterne og 
øger udgifterne til dagpenge og kontanthjælp. Derudover er de offentlige investeringer øget 
med 6¾ mia. kr. i 2012 siden august afledt af kickstarten. 
 
 

5.2 Den offentlige gæld 
 
Der sondres normalt mellem tre gældsbegreber, ØMU-gælden, statsgælden og den offentlige 
nettogæld. De forskellige gældsbegreber afviger fra hinanden med hensyn til opgørelsesme-
toder og afgrænsningen af den offentlige sektor.  
 
ØMU-gælden – der dækker stat, kommuner, amter/regioner samt sociale kasser og fonde – 
bruges i forbindelse med EU’s konvergenskriterier. Kriterierne indebærer, at gældens andel 
af BNP ikke må overstige 60 pct. Danmark overholder dette mål i 2011-2013, hvor ØMU-
gælden er omtrent stabil omkring 44 pct., hvilket er ca. halvt så højt som for euroområdet un-
der ét. 
 
Statsgælden omfatter udelukkende statens gæld og dermed ikke gælden i de øvrige offentli-
ge delsektorer. Statens gældsforvaltning varetages af Danmarks Nationalbank. 
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ØMU-gælden (og statsgælden) er såkaldte bruttogældsstørrelser, der primært omfatter den 
finansielle passivside. Nettogælden inddrager derimod både finansielle aktiver og passiver. 
Nettogælden i stat, kommuner og regioner er udgangspunktet for beregningerne af de offent-
lige finansers langsigtede holdbarhed.  
 
ØMU-gælden er øget fra knap 34½ pct. af BNP ved udgangen af 2008 til 43½ pct. af BNP 
ved udgangen af 2010 og skønnes til ca. 44 pct. af BNP i 2013, jf. tabel 5.2. Den samlede 
stigning i ØMU-gælden på ca. 10 pct.-point fra udgangen af 2008 til 2013 er primært afledt af 
underskuddene på de offentlige finanser i den mellemliggende periode. 
 
Statens konto i Nationalbanken forventes reduceret frem mod 2013. Da dette indestående ik-
ke modregnes i ØMU-gælden, bidrager reduktionen til, at der skønnes et fald i ØMU-gælden 
fra 2011 til 2013 på 2½ pct.-enheder på trods af et forventet offentligt underskud på 5½ pct. 
af BNP i 2012 og godt 2½ pct. i 2013. 
 

Tabel 5.2 

Oversigt over den offentlige gæld, ultimo året 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct. af BNP       

Offentlig nettogæld1) -5,3 -3,6 -1,3 2,8 8,2 10,5 

ØMU-gæld 34,2 41,5 43,4 46,5 42,4 44,0 

   

Mia. kr.   

Offentlig nettogæld1) -92,1 -60,6 -22,7 49,2 149,9 198,0 

ØMU-gæld 600,1 691,9 761,6 831,3 778,2 829,8 

                     

1)  Beregningsteknisk fremskrevet på baggrund af udviklingen af i de offentlige finanser, dvs. inkl. ar-
bejdsløshedskasser og Lønmodtagernes Garantifond, men ekskl. ATP. 

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 

 
Den offentlige sektor havde ved udgangen af 2008 et finansielt nettotilgodehavende på ca. 
5¼ pct. af BNP, der ved udgangen af 2010 var reduceret til 1¼ pct. af BNP, jf. tabel 5.2. På 
baggrund af de skønnede offentlige underskud (på nationalregnskabsform) i 2011-13 forven-
tes nettotilgodehavendet at blive vendt til nettogæld på ca. 10½ pct. af BNP ved udgangen af 
2013.  
 
Skønnene for nettogælden i perioden 2011 til 2013 er usikre, idet udviklingen i nettogælden 
udover den offentlige saldo også afhænger af mulige kursreguleringer på offentlige aktiver og 
passiver. Den offentlige nettogæld opgøres således til markedsværdi. Stigninger i nettogæl-
den over tid svarer dermed til det offentlige underskud (nettofordringserhvervelsen i national-
regnskabet) plus værdireguleringer af aktiver og passiver. Nettogælden i stat, kommuner og 
regioner angiver de samlede finansielle nettofordringer (eller passiver) over for andre sekto-
rer.  
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Nettorenteudgifterne skønnes at stige i takt med voksende nettogæld fra 1½ mia. kr. i 2008 til 
3¾ mia. kr. i 2013 svarende til en svag stigning på knap 0,1 pct.-point af BNP, jf. figur 5.1. De 
gennemsnitlige (implicitte) rentesatser for de offentlige aktiver er stort set uændrede, mens 
de falder for passiverne, jf. figur 5.2. Det skyldes blandt andet, at lån, der tidligere er optaget 
til højere renter, udløber og refinansieres til lavere renter. Derudover forventes statens konto i 
Nationalbanken at blive reduceret til knap 100 mia. kr. i 2012. Trækket på statens konto an-
vendes blandt andet til at finansiere underskuddet på de offentlige finanser (herunder efter-
lønsbetalinger i 2012) samt forfald af indenlandske og udenlandske statsobligationer. Samlet 
set bidrager det til at dæmpe stigningen i nettorenteudgifterne.    
 

Figur 5.1 

Offentlig nettogæld og nettorenteudgifter  
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Figur 5.2 

Implicitte renter af offentlige aktiver  

og passiver 
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Anm.: De implicitte renter i figur 5.2 er opgjort på nationalregnskabsbasis. Renteindtægterne er opgjort 
ekskl. overskuddet i Danmarks Nationalbank og provenuet fra Nordsøen. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
Statens finansieringsbehov svarer til nettofinansieringsbehovet (der navnlig afhænger af un-
derskuddet på statens finanser) plus afdrag på kort og lang gæld. Finansieringsbehovet kan 
dækkes (finansieres) ved at optage lån eller ved at trække på statens konto i Nationalbanken. 
Strategien for dækning af finansieringsbehovet fremgår af de halvårlige meddelelser i Stats-
gældspolitikken, der offentliggøres af Danmarks Nationalbank i juni og december. Meddelel-
serne kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside. 
 
Det samlede finansieringsbehov forventes at være 160 mia. kr. i 2011, jf. Budgetoversigt 3, 
december 2011. Heraf udgør det indenlandske og udenlandske finansieringsbehov hen-
holdsvis 123 mia. kr. og 37 mia. kr. i 2011. Det samlede finansieringsbehov i 2011 er stort set 
uændret i forhold til vurderingen i august.  
 
I 2012 forventes det samlede finansieringsbehov at være 215 mia. kr., svarende til en svag 
stigning på 2 mia. kr. i forhold til augustredegørelsen. Heraf udgør det inden- og udenlandske 
finansieringsbehov henholdsvis 179 mia. kr. og 36 mia. kr. Stigningen i det indenlandske fi-
nansieringsbehov på 56 mia. kr. fra 2011 til 2012 er primært afledt af et større indenlandsk 
nettofinansieringsbehov.   
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5.3 De offentlige udgifter 
 
Det samlede offentlige udgiftstryk udgjorde 56½ pct. af BNP i 2009 og 2010, mens udgifter-
nes andel af BNP er opgjort til 50½ pct. af BNP i 2008, jf. tabel 5.3. Stigningen kan primært 
tilskrives højere offentligt forbrug og overførselsudgifter samt en reduktion i BNP under den 
økonomiske krise.  
 
Fra 2010 til 2012 stiger udgiftstrykket yderligere med 1½ pct.-point til 57¾ pct. af BNP, og det 
primære udgiftstryk skønnes til 56 pct. af BNP i 2012, hvilket er det højeste nogensinde.  
 
Stigningen skal primært ses i sammenhæng med, at efterlønsudbetalingerne i 2012 ventes at 
øge det offentlige underskud med godt 1 pct. af BNP samt en forøgelse af de offentlige inve-
steringer svarende til ½ pct. af BNP, øgede udgifter til folkepension på omkring ½ pct. af BNP 
samt en forventet stigning i ledigheden, som også øger overførselsudgifterne. Dertil kommer 
en række midlertidige øvrige primære udgifter, herunder tab på bank- og kreditpakker, på 
knap 11 mia. kr. i 2011, som dog modsvares af indtægter fra bank- og kreditpakker på ca. 9 
mia. kr. i 2011, jf. også Budgetoversigten, december 2011. Omvendt reduceres det offentlige 
forbrugs andel af BNP med ¼ pct.-point fra 2010 til 2012, hvilket skal ses i sammenhæng 
med en moderat realvækst og offentlige lønstigninger på 0,3 pct. i 2011 og 1,8 pct. i 2012.   
 
 

Tabel 5.3 

De offentlige udgifters sammensætning 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct. af BNP   

Offentlige udgifter (udgiftstryk)1) 50,6 56,7 56,4 56,9 57,8 55,7 

Primære udgifter 48,8 54,5 54,3 54,7 55,9 53,9 

 - offentligt forbrug 26,5 29,8 29,1 28,8 28,8 28,5 

 - offentlige investeringer2) 1,9 2,0 2,1 2,3 2,6 1,9 

 - indkomstoverførsler 15,0 17,0 17,3 17,5 17,9 17,8 

 - subsidier 2,2 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 

 - øvrige primære udgifter 7,6 8,3 8,4 8,6 9,3 8,2 

Renteudgifter 1,8 2,2 2,1 2,2 1,9 1,8 

   

Memopost   

Offentligt forbrug (andel af konjunkturrenset BNP) 27,8 28,8 28,7 28,2 28,1 27,9 

                       

1)  Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. 
Danmarks Statistik henfører fx indtægter fra salg af varer og tjenester, der indgår i det offentlige for-
brug, til de offentlige indtægter, mens det samlede offentlige forbrug indgår på udgiftssiden i tabellen. 

2)  Offentlige nyinvesteringer, dvs. ekskl. nettokøb af bygninger mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Den forventede reduktion i udgiftstrykket på 2 pct.-point fra 2012 til 2013 skal primært ses i 
sammenhæng med den forudsatte normalisering af niveauet for de offentlige investeringer, 
samt at de øvrige primære udgifter er ekstraordinært høje i 2012 afledt af efterlønsudbetalin-
gerne. 

 
 

5.4 De offentlige indtægter 
 
Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks seneste opgørelse af skatteindtægterne udgør skat-
tetrykket 47,8 pct. af BNP i 2009 og 47,7 pct. af BNP i 2010.  
 
Skattetrykket skønnes at falde med 1,2 pct.-point i 2011, jf. tabel 5.4. Faldet i skattetrykket er 
særligt påvirket af et fald i provenuet fra pensionsafkastskatten fra et historisk højt niveau på 
2,1 pct. af BNP i 2010 til skønsmæssigt 0,7 pct. af BNP i 2011, svarende til et fald på 1,4 
pct.-point. Aftale om genopretning af dansk økonomi og indfasning af finansieringselementer i 
Forårspakke 2.0 trækker derimod op i skattetrykket i 2011. 
 
I 2012 ventes en stigning i skattetrykket på 0,1 pct.-point. Aftale om genopretning af dansk 
økonomi fra maj 2010 samt Aftaler om finansloven for 2012 bidrager til øget skattetryk, her-
under som følge af nedsættelse af loftet over indbetalinger til ratepensioner. Omvendt bidra-
ger BoligJobplan og Aftale om senere tilbagetrækning fra maj 2011, der reducerer skatteind-
tægterne mv. gennem færre efterlønsindbetalinger og en forventning om ekstraordinært høje 
fradragsberettigede pensionsindbetalinger i 2012, til faldende skattetryk fra 2011 til 2012.  
 
Skattetrykket skønnes at stige yderligere med 1 pct.-point til 47,6 pct. af BNP i 2013. Den 
skønnede stigning i skattetrykket i 2013 skal blandt andet ses i lyset af Aftaler om finansloven 
for 2012 samt yderligere indfasning af finansieringselementer i Forårspakke 2.0 og Aftale om 
genopretning af dansk økonomi mv. 
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Tabel 5.4 

De offentlige indtægters sammensætning 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct. af BNP   

Offentlige indtægter 53,9 54,0 53,7 52,8 52,3 53,1 

Skattetryk 47,9 47,8 47,7 46,5 46,6 47,6 

- personskatter mv.1) 21,3 22,3 20,4 20,5 20,7 21,2 

- arbejdsmarkedsbidrag 4,6 4,8 4,6 4,5 4,5 4,4 

- selskabsskatter 3,3 2,3 2,7 2,8 3,0 3,2 

- pensionsafkastbeskatning 0,5 0,5 2,1 0,7 0,3 0,6 

- moms 10,1 10,1 9,9 9,9 10,0 9,9 

- øvrige indirekte skatter 7,2 6,8 7,0 7,1 7,2 7,4 

- øvrige skatter2) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 

Renteindtægter3) 1,9 2,0 1,7 1,7 1,7 1,6 

Øvrige indtægter4) 4,1 4,1 4,3 4,6 4,0 3,9 

        

Memopost        

Nordsø-indtægter5) 2,1 1,2 1,5 1,8 1,4 1,3 

                       

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

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

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

5)  De samlede Nordsø-indtægter udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, olie-
rørledningsafgift og overskudsdeling. Nordsø-indtægterne indgår i selskabsskat, afgifter og indirekte 
skatter samt øvrige indtægter. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Udviklingen i skattetrykket er ikke et velegnet mål for den økonomiske politiks bidrag til æn-
dringer i skattebelastningen1. Det skyldes først og fremmest, at konjunkturudviklingen samt 
udsving i oliepriser, aktiekurser og renter mv. ofte vil medføre, at væksten i beskatnings-
grundlaget for en række skatter og afgifter afviger fra væksten i BNP. Det kan føre til betyde-
lige udsving i skattetrykket fra år til år, selv om skattereglerne og dermed skattebelastningen 
er uændret. Det gælder ikke mindst i forhold til pensionsafkastskatten og (selskabs)skatterne 
fra olie- og gasindvindingen i Nordsøen samt i forhold til registreringsafgiften. 
 
 
 

1 Provenuvirkninger af diskretionært besluttede ændringer i skatte- og afgiftsregler giver et mere retvisende bille-
de. 
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Tabel 5.5 

Ændring i skattetrykket 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct. af BNP   

Skattetryk 47,9 47,8 47,7 46,5 46,6 47,6 

Ændring i skattetryk -1,2 -0,1 -0,1 -1,2 0,1 1,0 

        

Heraf:        

- personskatter mv. -0,3 1,0 -1,9 0,1 0,2 0,5 

- arbejdsmarkedsbidrag 0,1 0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0 

- selskabsskatter -0,5 -1,0 0,4 0,1 0,2 0,2 

- pensionsafkastbeskatning 0,3 0,0 1,6 -1,4 -0,4 0,3 

- moms -0,3 0,1 -0,3 0,1 0,1 -0,1 

- øvrige indirekte skatter -0,4 -0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 

- øvrige skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

                       

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Samlet set medfører skattepolitikken en stigning i skatter og afgifter på omkring 30½ mia. kr. 
(inkl. tidsforskydninger) fra 2010 til 2013 fordelt med ca. 6 mia. kr. i 2011, 9¾ mia. kr. i 2012 
og 15 mia. kr. i 2013.  
 
Af disse merindtægter i 2013 følger knap 12½ mia. kr. af Aftale om genopretning af dansk 
økonomi, navnlig i kraft af fastfrysningen af beløbsgrænserne i skattelovgivningen. Derudover 
indgår øvrige diskretionære skattestigninger på 18¼ mia. kr. fra 2010 til 2013. Det vedrører 
hovedsageligt den gradvise indfasning af finansieringselementerne i Forårspakke 2.0 og Ser-
viceeftersyn af Forårspakke 2.0 samt finansieringselementerne i Aftaler om finansloven for 
2012, der for 2012 og 2013 indebærer skatte- og afgiftsstigninger på i alt ca. 8¾ mia. kr. (inkl. 
tidsforskydning) som følge af de aftalte skatte- og afgiftsforhøjelser, der svarer til et varigt 
provenu på ca. 5 mia. kr. efter tilbageløb og virkninger på grænsehandel. 
 

5.4.1 Personskatter  
Personskatternes bidrag til skattetrykket skønnes isoleret set forøget med 0,8 pct.-point fra 
2010 til 2013, hvilket blandt andet skal ses i lyset af Aftaler om finansloven for 2012 og Aftale 
om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010. I modsat retning trækker virkningen af Afta-
le om senere tilbagetrækning fra maj 2011. 
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Med Aftale om senere tilbagetrækning er husholdningernes disponible indkomst øget med 
skønsmæssigt omkring 17½ mia. kr. i 2012. Aftalen forudsættes at øge indbetalingerne til 
pensionsopsparing med knap 11 mia. kr. Derudover forventes efterlønsindbetalingerne redu-
ceret med omkring 1 mia. kr. i 2012 og 2 mia. kr. i 2013, som afspejles i lavere ligningsmæs-
sige fradrag. Samlet set indebærer det skønsmæssigt, at personskatterne reduceres med 
knap 0,2 pct. af BNP i 2012.  
 
Personskattenedsættelserne i Forårspakke 2.0 øger husholdningernes disponible indkomster 
betydeligt. Den disponible indkomst forventes øget med knap 27 mia. kr. årligt i 2010 til 2013 
i forhold til 2009-reglerne. Heri indgår en begyndende reduktion af skatteværdien af diverse 
ligningsmæssige fradrag i 2012, herunder fradraget for nettorenteudgifter, der ligger over 
50.000 kr. pr. person (dvs. 100.000 kr. for par). Købekraften af husholdningernes indkomster 
påvirkes desuden af ændringer i afgifter og erhvervsskatter, som isoleret set øger afgiftstryk-
ket og forbrugerpriserne.  
 
Med Aftale om genopretning af dansk økonomi suspenderes den automatiske regulering af 
beløbsgrænser i skattelovgivningen i 2011-2013, og der er indført et loft over fradrag for fag-
lige kontingenter på 3.000 kr. Desuden udskydes forhøjelsen af topskattegrænsen i 2011, der 
indgår i Forårspakke 2.0, i tre år til 2014. Genopretningsaftalen skønnes isoleret set at øge 
skattetrykket med i alt 0,7 pct.-point i 2013. 
 
Med BoligJobplan er der indført et fradrag i skatten for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i 
hjemmet. Ordningen er gældende fra den 1. juni 2011 til og med 2012. Ordningen skønnes at 
indebære en reduktion i skatteindtægterne på knap 1½ og 2¾ mia. kr. i henholdsvis 2011 og 
2012. Når der tages højde for afledte virkninger på arbejdsudbud samt tilbageløb svarer det 
til knap 1 mia. kr. i 2011 og 1¾ mia. kr. i 2012. 
 
Med Aftaler om finansloven for 2012 afskaffes multimedieskatten og erstattes af beskatning 
af fri telefon. Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer afskaffes, og skatte-
begunstigelser for medarbejderaktier ophæves. Desuden sænkes loftet over indbetalinger til 
ratepensioner til 50.000 kr. i 2012 og 2013. Fra 2014 udgør loftet 55.000 kr. Samlet set inde-
bærer Aftaler om finansloven for 2012 stigninger i personskatterne på 3 mia. kr. i 2012 og 
knap 3½ mia. kr. 2013. 
 

5.4.2 Selskabsskat og statens indtægter fra Nordsøen 
Indtægterne fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen forventes at udgøre knap 32 mia. kr. i 
2011 (1,8 pct. af BNP), godt 26 mia. kr. (1,4 pct. af BNP) i 2012 og knap 25 mia. kr. i 2013 
(1,3 pct. af BNP). I 2010 udgjorde indtægterne knap 26 mia. kr. (1,5 pct. af BNP). De samle-
de Nordsø-indtægter består af selskabsskat af kulbrintevirksomhed, kulbrinteskat, olierørled-
ningsafgift, overskudsdeling og fra 2012 udbytte fra Nordsø-fonden. 
 
Udviklingen i statens indtægter fra Nordsøen er i høj grad påvirket af ændringer i produktio-
nen samt af ændringer i olieprisen (opgjort i kroner). En forventet stigning i olie- og gaspro-
duktionen i 2011 trækker således i retning af, at indtægterne stiger. I 2012 og 2013 betyder 
en forventet højere oliepris (opgjort i kroner), at statens indtægter ligeledes påvirkes positivt. 
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Statens indtægter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen er særdeles følsomme overfor æn-
dringer i olieprisen. Falder olieprisen med 10 dollar pr. tønde, betyder det et umiddelbart pro-
venutab for staten på knap 4 mia. kr. (beregningen af Nordsø-indtægterne tager i 2011 ud-
gangspunkt i en gennemsnitlig oliepris pr. tønde på ca. 111 dollar samt en gennemsnitlig va-
lutakurs på 5,35 kroner pr. dollar). Det varige provenutab ved et permanent fald i olieprisen er 
dog væsentligt mindre, da olie- og gasreserverne efterhånden udtømmes.  
 
Provenuet fra selskabsskatten (ekskl. selskabsskat af kulbrintevirksomhed) skønnes med be-
tydelig usikkerhed til godt 30 mia. kr. (1,8 pct. af BNP) i 2011, 35 mia. kr. (1,9 pct. af BNP) i 
2012 og knap 39 mia. kr. (2,1 pct. af BNP) i 2013. Provenuet fra selskabsskatten (ekskl. sel-
skabsskat af kulbrintevirksomhed) udgjorde ca. 2,7 pct. af BNP i gennemsnit fra 1998 til 
2007, hvor blandt andet den selskabsskattepligtige indkomst i den finansielle sektor var rela-
tivt høj. En væsentlig årsag til, at provenuet fra selskabsskatten i 2011-2013 ventes at blive 
lavere end i perioden 1998-2007, er, at den selskabsskattepligtige indkomst i den finansielle 
sektor fortsat forventes at være lav (om end stigende), herunder som følge af, at finanssekto-
rens hensættelser og tab stadig er betydelige. 
 
I 2012 betyder en ny mulighed for selskaberne for at få udbetalt negativ selskabsskat af den 
del af deres underskud, der skyldes forsknings- og udviklingsaktiviteter, at provenuet fra sel-
skabsskatten isoleret set falder med knap 200 mio. kr. 
 
I 2013 medfører en strammere lempelsesberegning vedrørende udenlandske kildeskatter på 
danske virksomheders royaltyindtægter og en begrænsning af virksomhedernes mulighed for 
fremførsel af underskud, at provenuet fra selskabsskatten isoleret set øges med knap 670 
mio. kr.  
 

5.4.3 Pensionsafkastskat 
Provenuet fra pensionsafkastskatten varierer meget fra år til år og afhænger blandt andet af 
udviklingen i aktiekurser og renter, der er bestemmende for obligationskurserne samt afkastet 
på de afledte aktiver (derivater). Grundlaget for pensionsafkastskatten opgøres efter lager-
princippet. Det betyder, at urealiserede kapitalgevinster i pensionskasserne også beskattes, 
ligesom skatteværdien af urealiserede tab kan trækkes fra. Da udsvingene på de finansielle 
markeder generelt er markante og den samlede pensionsformue er betydelig, vil provenu-
skønnet for pensionsafkastskatten være behæftet med betydelig usikkerhed. Årlige udsving i 
pensionsafkastskatten har kun lille realøkonomisk betydning, og grundlæggende er der væ-
sentlig større sikkerhed om det gennemsnitlige provenu over nogle år, end om hvad pensi-
onsafkastskatten indbringer i enkeltår. 
 
Der ventes et provenu af pensionsafkastskatten i 2011 på 12 mia. kr. I et år med et normalaf-
kast2 på den samlede pensionsformue anslås provenuet fra pensionsafkastskatten at udgøre 
godt 1 pct. af BNP svarende til omkring 20 mia. kr. i 2011. Indtægterne fra pensionsafkast-
skatten i 2011 skønnes således at være godt halvdelen af normalafkastet. Det dækker over, 
at afkastet på aktier i 2011 forventes at være betydeligt lavere end i år med normalafkast. På 
baggrund af udviklingen på aktiemarkederne forventes aktieafkastet således at ligge ca. 20 
pct.-point under normalafkastet, jf. boks 5.1. I modsat retning trækker, at afkastet på obligati-
oner og derivater forventes at ligge ca. 5 pct.-point over normalafkastet. Der er dog betydelig 
 
 

2 Se boks 5.1 for definition af normalafkast. 
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usikkerhed forbundet med skønnet, idet provenuet fra pensionsafkastskatten afhænger af 
udviklingen i renter og aktiekurser frem til udgangen af 2011, og usikkerheden omkring disse 
afkastforudsætninger vurderes aktuelt at være markant større end normalt. Isoleret set bidra-
ger det forventede fald i indtægterne fra pensionsafkastskatten fra 2010 til 2011 til et fald i 
skattetrykket på knap 1½ pct.-point. 
 
En omlægning af beskatningen af pensionsafkast fra institut- til individniveau3 medfører 
blandt andet, at der i år med negativt bruttoafkast på institutniveau stadig skal betales pensi-
onsafkastskat for de individuelle konti, der måtte have et positivt afkast. Derudover er en stor 
del af pensionsmarkedet dækket af kontrakter, der garanterer den enkelte pensionsopsparer 
et minimumsafkast i de enkelte år. I praksis betyder det, at institutterne overfører penge fra 
en reserve til den enkelte pensionsopsparers konto. Der betales pensionsafkastskat af denne 
overførsel.4  Endelig er der en del pensions- og livsforsikringsselskaber, der erfaringsmæs-
sigt har et positivt afkast i år, hvor det samlede bruttoafkast i branchen er negativt. Samlet 
betyder det, at provenuet af pensionsafkastskatten forventes at være positivt, også i år hvor 
det gennemsnitlige afkast i pensionsmarkedet er negativt. 
 
I 2012 skønnes provenuet fra pensionsafkastskatten til godt 5 mia. kr., hvilket er en mindre 
opjustering af provenuet på knap 1 mia. kr. i forhold til vurderingen i august. Det skyldes, at 
selskabernes fremførte negative skat forventes at vokse med omtrent 8 mia. kr. mindre fra 
2011 til 2012 end forudsat i august, som følge af et større forventet afkast i indeværende år. 
Dermed ventes provenuet at blive større end forudsat i august, selvom skønnet for bruttoaf-
kastet gennem 2012 er nedjusteret i lyset af større forventede kurstab på derivater og lavere 
skønnede afkast på obligationer og aktier. Nedjusteringen af afkastet er navnlig afledt af de 
ændrede skøn for renteprofilen igennem året 2012.  
 
I 2013 forventes statens indtægter fra pensionsafkastskatten at udgøre knap 11 mia. kr., hvil-
ket er omkring halvdelen af provenuet i et år med normalafkast. Årsagen hertil er primært, at 
afkastet af obligationer og derivater forventes at være markant lavere end i år med normalaf-
kast, hvilket følger af den forudsatte renteudvikling gennem året 2013 (stigende renter og 
dermed kurstab på obligationer mv.).  
 
I skønnene for 2012 og 2013 er blandt andet indregnet et forventet fald i indbetalingerne til 
pensionsopsparing på knap 5 mia. kr. som følge af sænkningen af loftet over fradragsberetti-
gede indbetalinger til ratepensioner5. 
 
 
 
 
 

 

3 Folketinget vedtog den 14. december 2007 en omlægning af pensionsafkastskatten. Pensionsskatteomlægningen 
er beskrevet i Økonomisk Redegørelse, februar 2008, boks 5.2.  
4 Instituttet har dog allerede indbetalt pensionsafkastskat af de midler, det på et givet tidspunkt har overført til re-
servekontoen. Denne skat kan instituttet trække fra fremtidige overførsler til reservekontoen, hvorfor den negati-
ve fremførte skat forøges tilsvarende.  
5 Oprindeligt blev det besluttet at sænke loftet over fradragsberettigede indbetalinger til ratepensioner fra 100.000 
kr. til 55.000 kr. Derudover indeholder provenuskønnene i 2012 og 2013 et forventet merprovenu fra pensions-
afkastskatten som følge af en afskaffelse af fradraget for formueforvaltningsomkostninger. Efterfølgende er det 
besluttet først at gennemføre afskaffelsen af fradraget for formueforvaltningsomkostninger med virkning fra 
2014. Derudover er det besluttet i 2012 og 2013 midlertidigt at hæve satsen for pensionsafkastskatten fra 15 til 
15,3 pct. samt ligeledes midlertidigt at sænke loftet for fradragsberettigede indbetalinger til ratepensioner og op-
hørende livrenter fra 55.000 kr. til 50.000 kr. Provenuvirkningen svarer omtrent til det oprindeligt besluttede. 
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Boks 5.1 

Beregning af provenuet fra pensionsafkastskatten 

Vurderingen af provenuet af pensionsafkastskatten tager udgangspunkt i pensionsformuen ultimo året før, 

herunder sammensætningen af aktiver og den geografiske fordeling af aktiverne i pensionsformuerne. Af-

kastet i et normalår forudsættes at være 5 pct. for obligationer og 7 pct. for aktier. I skønnet for det indevæ-

rende år tages der udgangspunkt i aktiekurserne for året til dato, og der forudsættes derefter et normal-

afkast for den resterende del af året. Finansministeriets skøn for renteudviklingen i den resterende del af 

året lægges til grund for skønnet for udviklingen i obligationskurserne. På baggrund heraf beregnes skønnet 

for værdien af selskabernes aktiver ultimo året og bruttoafkastet for året. I de øvrige år forudsættes, at akti-

ernes bruttoafkast er som i et normalår. Pensionsafkastprovenuet beregnes således som skønnet for brut-

toafkastet korrigeret for afkastet på visse pensionsopsparinger foretaget frem til 1982 (der er fritaget for 

pensionsafkastbeskatning) ganget med den aktuelle skattesats. Endelig korrigeres der for fremført negativ 

skat. 

 

 

5.4.4 Afgifter 
Udover momsprovenuet, som udgør ca. 10 pct. af BNP, består afgifterne primært af punktaf-
gifter (ca. 4 pct. af BNP) i form af blandt andet energi- og miljøafgifter og afgifter af nydel-
sesmidler, cigaretter og spiritus. Hertil kommer registrerings- og vægtafgift på biler, der udgør 
i størrelsesordenen 1½ pct. af BNP. 
 
Det skønnede moms- og afgiftsprovenu i 2011 er nedjusteret i forhold til augustvurderingen, 
hvilket primært skyldes lavere forventninger til det private forbrug.  
 
Det private forbrug i 2012 er også nedjusteret sammenlignet med august, men omvendt in-
debærer Aftaler om Finansloven for 2012, at afgifterne på blandt andet øl, vin, sodavand og 
chokolade forøges i løbet af 2012 og 2013. Aftalen omfatter også indeksering af afgifter i 
2012 og 2013, der ikke i forvejen indekseres eller er værdibaserede. Det vedrører primært 
vægtafgift og grøn ejerafgift af biler, vandafgift og forskellige forbrugsafgifter. De aftalte af-
giftsstigninger medfører isoleret set til et merprovenu på ca. 2 mia. kr. i 2012 og ca. 4 mia. kr. 
i 2013. 
 
Merprovenuet i 2013 skyldes primært, at det er aftalt at udvide grundlaget for afgiften på suk-
kerholdige fødevarer, at indføre en reklameafgift (til finansiering af den supplerende grønne 
check) og at en arbejdsskadeafgift, der indføres i september 2012, får fuld provenuvirkning 
fra 2013. Hertil kommer, at afgiften på luftforurening i form af kvælstofilter (NOx) øges med 
ca. 20 kr. pr kg fra 1. juli 2012, hvilket forventes at indbringe et merprovenu på godt ¼ mia. 
kr. i 2012 og godt ½ mia. kr. i 2013. Forhøjelsen af NOx afgiften skal tilskynde virksomheder-
ne til at tilpasse produktionen og derved nedbringe udledningerne af NOx.  
 
Afgiftsforhøjelserne i Forårspakke 2.0 og Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0 bidrager isoleret 
set til, at skattetrykket forøges med 0,4 pct.-point i 2010 og 0,5 pct.-point i 2011. Hertil kom-
mer afgiftsforhøjelserne i medfør af Aftaler om Finansloven for 2012, og den samlede effekt 
svarer dermed til en forøgelse af skattetrykket med 0,6 pct.-point i 2012 og 0,7 pct.-point i 
2013 (i forhold til uændrede nominelle afgiftssatser mv.).  
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5.5 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
 
Finanspolitikkens umiddelbare virkning på den økonomiske aktivitet måles ved den ét-årige 
finanseffekt. En positiv finanseffekt indikerer, at finanspolitikken medvirker til at øge den øko-
nomiske aktivitet, mens en negativ finanseffekt angiver en finanspolitisk afdæmpning af øko-
nomien.  
 
Finanseffekten skønnes til -0,2 pct. af BNP i 2011, 0,4 pct. af BNP i 2012 og -0,9 pct. af BNP 
i 2013, jf. tabel 5.6. Samlet set strammes finanspolitikken i 2011-2013 som led i genopretnin-
gen af de offentlige finanser efter de store lempelser i 2009 og 2010. I 2012 lempes finanspo-
litikken imidlertid markant, hvilket bidrager til at holde hånden under aktivitet og beskæftigelse 
i en situation, hvor de internationale konjunkturer er mærkbart svækkede. Aktivitetsvirkningen 
skal navnlig ses i sammenhæng med fremrykninger af offentlige investeringer i kickstarten. 
Dertil kommer virkningen af udbetaling af efterlønsbidrag i medfør af tilbagetrækningsaftalen. 
 
 

Tabel 5.6 

Ét-årig finanseffekt, 2007-2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktivitetsvirkning, pct. af BNP   

Udgifter i alt 0,1 0,0 0,9 0,2 -0,1 0,3 -0,6 

Indtægter i alt 0,0 0,0 0,2 0,3 -0,1 0,11) -0,31) 

Finanseffekt, i alt 0,1 0,0 1,1 0,5 -0,2 0,4 -0,9 

SP-udbetalinger 0,3 0,0 -0,2 - - 

  

1) Inklusive udbetalinger af efterlønsbidrag. 

 
I forhold til augustvurderingen er finanseffekten opjusteret fra -0,3 pct. af BNP til -0,2 pct. af 
BNP i 2011 og fra 0,0 pct. af BNP til 0,4 pct. af BNP i 2012. Opjusteringen i 2011 følger af et 
revideret metodegrundlag, jf. appendiks 5.1, mens lavere offentlige udgifter isoleret set redu-
cerer finanseffekten i 2011. I 2012 skal opjusteringen primært ses i sammenhæng med 
kickstarten.  
 
I 2013 skønnes finanseffekten på baggrund af beregningstekniske forudsætninger om fi-
nanspolitikken til -0,9 pct. af BNP. Stramningen af finanspolitikken følger af den forudsatte 
normalisering af de offentlige investeringer og skattestigninger som led i Forårspakke 2.0, 
Genopretningsaftalen og finansloven for 2012.  
 
Finanspolitikken i 2012 og 2013 skønnes samlet set at understøtte beskæftigelsen med 
9.000 personer i 2012 og være omtrent neutral for beskæftigelsen i 2013, målt ved den fler-
årige beskæftigelseseffekt. Samtidig skønnes investeringer i almene boliger og på energiom-
rådet mv. i kickstarten, som ikke indgår i finanseffekten, at understøtte beskæftigelsen i 2012 
og 2013.  
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Finanspolitikken i årene 2009-2012 skønnes samlet set at øge aktivitetsniveauet med 2¼ pct. 
af BNP i 2012, jf. tabel 5.7. Det skal især ses i lyset af de finanspolitiske lempelser i 2009 og 
2010 samt 2012. Lempelserne omfatter høj vækst i de offentlige investeringer og det offentli-
ge forbrug samt en reduktion af beskatningen i medfør af skattereformen i Forårspakke 2.0, 
som er underfinansieret i 2010, men fuldt finansieret på sigt. Dertil kommer, at SP-
udbetalingerne har øget aktivitetsniveauet med ¼ pct.-point i 2012, så den samlede virkning 
af finanspolitikken og SP-udbetalingerne skønnes til ca. 2½ pct. af BNP i 2012.  
 
 
 
 
 

Tabel 5.7 

Aktivitetsvirkning af den økonomiske politik fra og med 2009, pct. af BNP 

2009 2010 2011 2012 2013 

BNP-niveau   

Flerårig finanseffekt inkl. efterlønsudbetaling  1,1 1,8 1,9 2,3 1,6 

SP-udbetalinger 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 

Finanspolitisk fra og med 2009 og SP mv.  1,4 2,2 2,2 2,6 1,7 

    

Anm.: De flerårige effekter er opgjort som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken mv. fra og med 2009.  
Kilde: Egne beregninger. 

 
 

 

5.6 Den strukturelle offentlige saldo 
 
Den strukturelle saldo er et beregnet mål for den underliggende udvikling i de offentlige fi-
nanser. Beregningen foretages ved, at den faktiske offentlige saldo korrigeres for de udsving, 
der vurderes at følge af konjunkturerne samt andre midlertidige forhold, herunder de ofte sto-
re udsving i skatteindtægterne fra Nordsøen og pensionsafkastskatten, der følger af udsving i 
oliepriser, renter og aktiekurser. Beregningen er forbundet med usikkerhed.  
 
Konjunkturernes bidrag til de offentlige finanser beregnes med udgangspunkt i forskellen 
mellem den faktiske beskæftigelse og den strukturelle beskæftigelse, dvs. det såkaldte be-
skæftigelsesgab. Desuden indgår outputgabet i beregningen, idet nogle offentlige indtægts-
poster afhænger mere af produktionen end af beskæftigelsen, jf. også Økonomisk Redegø-
relse, august 2009. I forbindelse med en højkonjunktur, hvor beskæftigelsen er høj og ledig-
heden lav, overstiger den faktiske saldo sædvanligvis den strukturelle saldo. Når konjunktu-
rerne er dårlige, er den faktiske saldo omvendt lavere end den strukturelle saldo. 

Både beskæftigelse og produktion ventes at være lavere end de ”konjunkturrensede” eller 
strukturelle niveauer i 2011-2013, jf. figur 5.3 og 5.4. Det betyder, at konjunktursituationen bi-
drager til at svække de offentlige finanser i disse år.  
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Figur 5.3  
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Figur 5.4  

Faktisk og strukturel saldo 
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Kilde: Egne beregninger. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
På baggrund af Danmarks Statistiks reviderede opgørelse af de offentlige finanser i 2010 
skønnes et strukturelt underskud på 1½ pct. af BNP i 2010. Det strukturelle underskud er 
dermed 0,2 pct. af BNP mindre end skønnet i augustvurderingen. Forbedringen i forhold til 
august-skønnet afspejler primært, at Danmarks Statistiks reviderede opgørelse af de offentli-
ge finanser i 2010, offentliggjort i november 2011, indebærer lavere udgifter til blandt andet 
offentligt forbrug, investeringer og subsidier.  
    
Konsolideringen af de offentlige finanser fra og med 2011 bidrager til, at den strukturelle sal-
do styrkes frem mod 2013, så der i 2013 er (strukturel) balance mellem de offentlige udgifter 
og indtægter. De finanspolitiske stramninger i blandt andet Genopretningsaftalen, finansie-
ringstiltagene i Forårspakke 2.0 samt i Aftaler om finansloven for 2012 bidrager til at konsoli-
dere de offentlige finanser med i alt godt 2½ pct. af BNP i 2011-2013. Omvendt trækker en 
række andre faktorer i modsat retning og svækker strukturelt de offentlige finanser med ca. 1 
pct. af BNP fra 2010 til 2013 – herunder aftagende indtægter fra Nordsøen som følge af fal-
dende olie- og gasproduktion, ændret befolkningssammensætning i retning af flere uden for 
arbejdsstyrken, samt stigende offentlig gæld og dermed højere rentebetalinger mv.  
 
Fra 2010 til 2013 vurderes den strukturelle saldo dermed samlet set at blive forbedret med 
ca. 1½ pct. af BNP, samtidig med at det faktiske underskud reduceres til 2,6 pct. af BNP i 
2013, jf. figur 5.4. Dermed er finanspolitikken på linje med EU-henstillingen, der indebærer, at 
Danmark skal starte konsolideringen i 2011 og forbedre struktursaldoen med 1½ pct. af BNP 
fra 2010 til 2013, og at det faktiske underskud skal bringes under 3 pct. af BNP senest i 2013.  
 
Som følge af lavere nettorentebetalinger end tidligere forudsat er den strukturelle saldo for-
bedret med 0,2 pct. af BNP i 2013. De lavere nettorentebetalinger skal blandt andet ses i 
sammenhæng med de ekstraordinært lave renter i disse år. Hertil kommer, at der frem mod 
2013 trækkes godt 100 mia. kr. på statens konto i Nationalbanken, hvilket betyder lavere ob-
ligationsgæld og dermed lavere nettorenteudgifter end tidligere forudsat. Den strukturelle pri-
mære saldo er uændret i 2013 i forhold til augustvurderingen.  
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5.6.1 Strukturel versus faktisk offentlig saldo 
Beregningen af den strukturelle saldo tager som nævnt udgangspunkt i den faktiske saldo, 
der i første omgang renses for konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser ved hjælp 
af beskæftigelses- og outputgabet, jf. tabel 5.8 (række 2). Dernæst korrigeres for en række 
øvrige midlertidige bidrag til de offentlige finanser, som i større eller mindre grad er knyttet til 
konjunkturbevægelserne. De øvrige korrektioner omfatter blandt andet indtægterne fra pen-
sionsafkastskat, selskabsskat og registreringsafgift samt olie- og gasproduktionen i Nordsø-
en.  
 
De korrektioner, der foretages for midlertidige forhold – herunder udsving i de særlige ind-
tægtsposter – er illustreret i figur 5.5-5.10. Figurerne viser de faktiske indtægter (netto) og de 
beregnede strukturelle/trendmæssige niveauer for disse poster. Det strukturelle niveau indgår 
i den strukturelle saldo6.   
 

Tabel 5.8 

Fra faktisk til strukturel offentlig saldo 

Pct. af BNP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Faktisk saldo 3,3 -2,7 -2,7 -4,0 -5,5 -2,6 

Heraf bidrag til den faktiske saldo fra:   

2. Konjunkturgab 1,5 -1,1 -1,5 -1,9 -2,0 -1,8 

3. Selskabsskat1) -0,2 -0,6 -0,4 -0,5 -0,3 -0,1 

4. Registreringsafgift -0,1 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 

5. Pensionsafkastskat -0,4 -0,5 1,1 -0,4 -0,8 -0,5 

6. Nordsø-indtægter 0,4 -0,4 0,0 0,4 0,1 0,1 

7. Nettorentebetalinger 0,5 0,1 -0,2 -0,2 0,1 0,2 

8. Specielle poster2) -0,4 0,7 0,1 -0,2 -1,4 -0,1 

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

                            

Anm.: Engangsudbetalingen af indbetalte efterlønsbidrag i 2012 indgår ikke som en svækkelse af den struk-
turelle saldo. 

1) Ekskl. indtægter fra kulbrinteskatten og selskabsskat fra Nordsø-produktionen. 
2) Indeholder diverse drifts- og kapitaloverførsler (netto), herunder blandt andet offentlige overførsler 

til udlandet. Der er taget særskilt højde for kapitaloverførslerne i 2008 og 2010 vedrørende pensi-
onsafkastskatten, således at disse ikke indgår i den strukturelle saldo. I 2009-2010 korrigeres for net-
tovirkningen på de offentlige saldo af den fremrykning af provenu, der netto skønnes at følge af ud-
betalinger af SP-midler og ændrede pensionsindbetalinger i øvrigt i forbindelse med skattereformen 
(netto knap 14 mia. kr. i 2009 og ca. 4½ mia. kr. i 2010). Der er korrigeret for virkningen af udbeta-
lingen af efterlønsbidrag på skønsmæssigt 21½ mia. kr. i 2012. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
 

 

6 Beregningerne af den strukturelle saldo tager udgangspunkt i et skønnet normalniveau for selskabsskatten 
(ekskl. kulbrinteskat og selskabsskat fra Nordsø-aktiviteterne) på 2,2 pct. af BNP. Det skønnede normalniveau 
for pensionsafkastskatten er i størrelsesordenen 1-1,1 pct. af BNP i perioden 2009-2013. Det strukturelle niveau 
for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er baseret på det forudsatte niveau i Reformpakken 2020 – Kontant sikring 
af Danmarks velfærd justeret for holdbarhedsvirkningen af ændringer i de fremtidige provenuer, jf. også Økonomisk 
Redegørelse, maj 2008.  
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Figur 5.5  
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Figur 5.6  

Nordsø-indtægter 
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Figur 5.7  

Øvrig selskabsskat 
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Figur 5.8  
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Figur 5.9 

Specielle budgetposter  
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Figur 5.10 

Faktisk, konjunkturrenset og strukturel saldo  
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Kilde: ADAM og egne beregninger.  
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Indtægterne fra selskabsskat ventes at være lavere end det strukturelle niveau i 2011 og 
2012, hvorefter indtægterne nærmer sig det strukturelle niveau i 2013. Indtægterne fra regi-
streringsafgift, der følger udviklingen i bilkøbet, ventes i 2011-13 at ligge omkring 0,3-0,4 pct. 
af BNP under det strukturelle niveau, jf. tabel 5.8.  
 
Efter det ekstraordinært høje provenu i 2010 skønnes indtægterne fra pensionsafkastskatten 
at ligge tydeligt under det beregnede normalniveau i 2011-2013, blandt andet med baggrund 
i lave aktiekurser samt udsigten til en vis opgang i renten fra det nuværende lave niveau. Det 
skønnede provenu fra Nordsøen i 2011-2013 er lidt højere end det forudsatte strukturelle ni-
veau for Nordsø-indtægterne. Det beregnede strukturelle provenu fra Nordsøen er aftagende, 
blandt andet som følge af aftagende olie- og gasproduktion i Nordsøen7. 

 
5.6.2 År til år ændring i den strukturelle saldo 
Niveauet for den strukturelle saldo i et enkelt år og ændringen i den strukturelle saldo fra år 
til år er behæftet med usikkerhed og skal fortolkes med nogen forsigtighed. 
 
Fra 2010 til 2013 reduceres det beregnede strukturelle underskud med 1½ pct. af BNP, jf. 
tabel 5.9, som viser en skønsmæssig dekomponering af ændringen i den strukturelle saldo 
fra år til år.  
 
Forbedringen af den strukturelle saldo fra 2010 til 2013 afspejler navnlig finanspolitikken, der 
målt ved de direkte provenuer isoleret bidrager med godt 2½ pct. af BNP. Bidraget til styrkel-
sen af de offentlige finanser i 2011-2013 afspejler blandt andet initiativerne i genopretningsaf-
talen og Forårspakke 2.0. Desuden er forudsat en afdæmpet stigning i den offentlige 
forbrugsdeflator i 2011-2013, der blandt andet følger af aftagende private lønstigninger i 
sammenhæng med reguleringsordningen.  
 
Lavere indtægter fra Nordsøen som følge af faldende olie- og gasproduktion samt stigende 
nettorentebetalinger på den øgede gæld mv. trækker underliggende ned i den strukturelle 
saldo fra 2010 til 2013. Desuden er den skønnede strukturelle produktivitetsvækst i 2011 og 
2012 lavere end den forudsatte produktivitetsvækst på 1½ pct., der ligger til grund for vurde-
ringen af de direkte provenuvirkninger af finanspolitikken. Den relativt lave fremgang i pro-
duktionspotentialet i disse år bidrager til, at den strukturelle saldo ikke styrkes i samme takt 
som de opgjorte stramninger af finanspolitikken ellers ville tilsige8. Dertil kommer, at blandt 
andet ændringer i efterspørgselssammensætningen, forskydninger i pensionsind- og udbeta-
linger samt husholdningernes nettokapitalindkomster mv. kan påvirke den opgjorte udvikling i 
den strukturelle saldo. 
 
 
 
 
 

7 Det trendmæssige niveau for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er beregnet som det strukturelle niveau i Re-
formpakken 2020 – Kontant sikring af Danmarks velfærd, korrigeret for den varige virkning af ændringen i de nuvæ-
rende og fremtidige provenuer. Den varige virkning af de opdaterede provenuskøn er opjusteret en smule i for-
hold til 2020-forløbet, og det strukturelle niveau er dermed 0,02 pct. af BNP højere i 2011-2013. Det strukturelle 
niveau for indtægterne fra registreringsafgiften er opgjort som et historisk gennemsnit for provenuet i 1980-2011, 
svarende til ca. 1,2 pct. af BNP. 
8 For en given offentlig saldo og realvækst i BNP indebærer et lavere skøn for den potentielle BNP-vækst, at det 
negative outputgab indsnævres, hvilket indebærer, at en større del af en given forbedring af den offentlige saldo 
fremstår som konjunkturbetinget og en mindre del som en strukturel forbedring. 
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Tabel 5.9 

År til år ændring i den strukturelle offentlige saldo 

Pct. af BNP 2010 2011 2012 2013 2011-2013 

Strukturel saldo -1,5 -0,8 -0,9 0,0  

Ændring i strukturel saldo 0,7 -0,1 0,9 1,5 

  

Bidrag til ændring:  

Provenuer fra finanspolitikken1) 0,9 0,0 1,7 2,6 

Strukturel beskæftigelse 0,1 0,0 -0,1 0,0 

Pensionsafkastskat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nordsø-indtægter -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 

Nettorentebetalinger 0,0 0,0 -0,1 -0,1 

Specielle poster2) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Strukturel produktivitetsvækst -0,2 -0,1 0,0 -0,4 

Andre forhold 0,0 0,1 -0,5 -0,3 

                                   

1) Baseret på de direkte provenuer til finanseffektberegningen, dog er de skattepligtige overførsler her 
opgjort efter skat. Kickstarten svækker isoleret set den strukturelle saldo med knap 0,4 pct. af BNP i 
2012, mens den planlagte finanspolitik i øvrigt trækker modsat, herunder som følge af initiativerne i 
genopretningsaftalen fra 2010, Forårspakke 2.0 mv. 

2) De specielle poster indeholder diverse drifts- og kapitaloverførsler (netto), herunder blandt andet of-
fentlige overførsler til udlandet. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Det aktuelle metodegrundlag for finanseffektberegningen blev fastlagt og dokumenteret i Fi-
nansredegørelse 2004, juni 2004 samt Økonomisk Redegørelse, december 2004. Finansef-
fekten måler aktivitetsvirkningen af finanspolitikken og beregningen kræver overordnet set: 
 

 En definition af, hvornår finanspolitikken er neutral med henblik på at fastlægge, hvornår 

justeringer i forskellige offentlige budgetposter påvirker den økonomiske aktivitet. 

 Multiplikatorer, som måler virkningen på aktiviteten og beskæftigelsen af ændringer i de 

forskellige offentlige budgetposter.  
 
Med overgangen til en ny version af ADAM-modellen i forbindelse med Økonomisk Redegø-
relse, december 2011, er metodegrundlaget for finanseffektberegningen revideret på 2 om-
råder. 
 

 Den forudsatte vækst i timeproduktiviteten, der ligger til grund for definitionen af neutral 

finanspolitik, er reduceret fra 2 pct. til 1½ pct.  

 Multiplikatorerne er genberegnet med udgangspunkt i den nye version af ADAM-

modellen. 
 
 

5A.1 Reduktion i den forudsatte vækst i  
 timeproduktiviteten fra 2 pct. til 1½ pct. 
 
Den nuværende overordnede definition af neutral finanspolitik i finanseffektberegningen blev 
fastlagt i 2000 og fastholdt ved revisionen i 2004. 
 
Overordnet set er definitionen af en neutral finanspolitik givet ved en vækst i de forskellige of-
fentlige budgetposter, der er i overensstemmelse med en uændret stilling på de offentlige fi-
nanser i et forløb med gennemsnitlig vækst og uændret privat beskæftigelse og ledighed. 
 

5A. Revision af 
metodegrundlag for 
finanseffektberegningen 

Nyt kapitel 
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Definitionen indebærer, at ved neutral finanspolitik kan den nominelle vækst i budgetposterne 
svare til pris- og produktivitetsstigningerne i den private sektor, jf. også Finansredegørelsen 
2004. I 2004 havde der historisk set været tale om gennemsnitlige årlige produktivitetsstig-
ninger i de private byerhverv på 2 pct. I Konvergensprogrammet for 2011 blev produktivitets-
væksten imidlertid beregnet til 1½ pct. om året i 1990-2012, og den fremadrettede produktivi-
tetsvækst blev på den baggrund nedjusteret fra 2 pct. til 1½ pct. om året.   
 
Den forudsatte årlige vækst i timeproduktiviteten i finanseffektberegningen reduceres på den 
baggrund fra 2 pct. til 1½ pct. Derudover er definitionen af neutral finanspolitik uændret i for-
hold til Finansredegørelse 2004, jf. tabel 5A.1. 
 
 

Tabel 5A.1 

Nulpunktsdefinitioner i finanseffektberegningen 

Budgetpost Nulpunktsdefinition 

Indtægtssiden 
Personskatter 
Selskabsskatter 
Vægtafgift 
Arbejdsmarkedsbidrag 
Obligatoriske bidrag 
Regulering af progressionsgrænser 
 
Ejendomsskatter 
Moms 
Stykafgifter 
Øvrige indirekte skatter 

 
Uændrede satser og fradragsregler 
Uændrede satser og fradragsregler 
Uændret sats 
Uændret sats 
Uændrede bidragssatser 
Regulering pba. udviklingen i BNP (underliggende 
realvækst på 1,5 pct.) 
Uændret sats 
Uændret sats 
Udvikling som i nettoforbrugerprisdeflatoren 
Uændrede satser 

Udgiftssiden 
Beskæftigelse 
Offentlig løn 
Nettovarekøb og soc. ydelser i naturalier  
 
Subsidier 
 
Investeringer 
 
Overførsler til ikke-udbyttegivende institutioner 
 
Kapitaloverførsler i form af investeringstilskud 

 
Uændret antal offentligt heltidsbeskæftigede 
Lønstigning som i den private sektor 
Uændret andel af BNP (underliggende realvækst på 
1,5 pct.) 
 
Uændret andel af BNP (underliggende realvækst på 
1,5 pct.) 
 
Uændret andel af BNP (underliggende realvækst på 
1,5 pct.) 
 
Uændret andel af BNP (underliggende realvækst på 
1,5 pct.) 
 
Uændret andel af BNP (underliggende realvækst på 
1,5 pct.) 

A-dagpenge/Kontanthjælp/Sygedagpenge 
Gennemsnitlig satsændring svarende til udviklingen 
i BNP (underliggende realvækst på 1,5 pct.) 

Sociale pensioner/ Førtidspension/Folkepension/ 
Efterløn/ Overgangsydel-
se/Orlov/Uddannelsesgodtgø-
relse/Barselsdagpenge/ Delpensi-
on/Boligydelse/SU/Børnefamilieydelse/Personlige 
tillæg/ Øvrige overførsler 

Uændret andel af BNP (underliggende realvækst på 
1,5 pct.) 

En række budgetposter tillægges ingen aktivitetsvirkning og har dermed heller ingen finanseffektivitets-
virkning. Det gælder bl.a. renter, afskrivninger og overførsler til og fra udland. 
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5A.2 Genberegning af multiplikatorer 
 
Sammenlignet med Økonomisk Redegørelse, december 2004, betyder genberegningen af 
multiplikatorer med udgangspunkt i den nye version af ADAM modellen generelt set en re-
duktion i størrelsesordenen af førsteårsmultiplikatorerne (numerisk set) både på udgifts- og 
indtægtssiden, jf. tabel 5A.2.  
 
 

Tabel 5A.2 

1. års multiplikatorer målt ved effekten på BNP og beskæftigelse 

Ændr. pr. promille af BNP ØR, dec11 ØR dec04 ØR, dec11 ØR dec04 

 Realt BNP Beskæftigelse 

 Pct. 1.000 personer 

Udgiftsposter  

Offentlig beskæftigelse 0,103 0,107 4,3 4,5 

Offentligt varekøb 0,083 0,096 1,2 1,2 

Offentlige lønninger 0,010 0,014 0,1 0,2 

Offentlige investeringer 0,075 0,080 1,3 1,5 

Ikke-skattepligtige overførsler 0,031 0,043 0,4 0,5 

Skattepligtige overførsler 0,020 0,028 0,3 0,3 

Ikke-varefordelte subsidier 0,014 0,020 0,2 0,3 

Varefordelte subsidier1) 0,059 - 0,8 - 

Indtægtsposter  

Moms -0,039 -0,046 -0,5 -0,6 

Registreringsafgift -0,082 -0,114 -0,7 -1,1 

Selskabsskat2) -0,012 -0,012 -0,1 -0,1 

Vægtafgift -0,031 -0,046 -0,4 -0,6 

Arbejdsmarkedsbidrag -0,026 -0,035 -0,3 -0,4 

Personskatter -0,031 -0,043 -0,4 -0,5 

Erhvervenes materialeafgifter -0,043  -0,038 -0,7 -0,6 

Erhvervenes energiafgifter -0,027  -0,031 -0,2 -0,4 

Fødevarer (inkl. tobak) -0,032  -0,0673) -0,3 -0,8 

Energi -0,049 -0,084 -0,3 -1,0 

  

1) Multiplikatoren for de varefordelte subsidier blev ikke beregnet i Økonomisk Redegørelse, december 
2004. 

2) Multiplikatoren for selskabsskatten er fortsat baseret på beregningerne i Økonomisk Redegørelse, de-
cember 2004.  

3) Multiplikatoren for fødevarer udgjorde -0,067 i 2004, mens multiplikatoren for tobak udgjorde - 
0,076. 
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Effekten på BNP af de øvrige skatter og afgifter er overordnet set reduceret, og de relativt 
største fald i multiplikatorvirkningerne kan henføres til afgifter på fødevarer og energiforbrug, 
hvor BNP-virkningen er omtrent halveret.  
 
Effekten på BNP af ændringer af de offentlige udgifter er også nedjusteret. Det gælder især 
multiplikatorvirkningen af offentlige lønninger, overførsler og subsidier, der er reduceret med 
ca. 30 pct., mens virkningerne af ændringer i den offentlige beskæftigelse og de offentlige in-
vesteringer kun er nedjusteret marginalt.  
 
Beskæftigelsesmultiplikatorerne er generelt set også nedjusteret med de største justeringer 
af skatte- og afgiftsmultiplikatorerne, mens der er mindre nedjusteringer af beskæftigelses-
virkningerne af offentlige udgifter.  
 
De lavere multiplikatorer skal blandt andet ses i sammenhæng med, at import indholdet i pri-
vat forbruget er større end tidligere beregnet. 
 
 

5A.3 Genberegnet finanseffekt 2000-2013 
 
Finanseffekten måler som nævnt aktivitetsvirkningerne i et forløb med uændret beskæftigelse 
og en gennemsnitlig vækst svarende til produktivitetsstigningerne i de private byerhverv. Hvis 
efterspørgselsvæksten afledt af finanspolitikken er større end produktivitetsstigningen stimu-
leres aktiviteten, mens lavere efterspørgselsvækst end produktivitetsstigningerne dæmper 
aktiviteten. Nedjusteringen fra 2 pct. til 1½ pct. indebærer derfor isoleret set, at finanspolitik-
ken fremstår mere lempelig.  
 
Med genberegningen af multiplikatorerne har finanspolitikken generelt mindre betydning for 
vækst og beskæftigelse på kort sigt. Derfor viser genberegningen af finanseffekten, at lem-
pelserne af finanspolitikken i 2004 og 2009 har påvirket aktiviteten i mindre grad end hidtil an-
taget, jf. tabel 5A.3. Samtidig er den kontraktive virkning af stramningerne i 2011 og 2013 
mindre end tidligere beregnet.  
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Tabel 5A.3 

Genberegnet finanseffekt 2000-2013 

 
Nyt metodegrundlag

Hidtidige 
metodegrundlag Forskel 

2000 -0,1 -0,2 0,1 

2001 0,4 0,3 0,1 

2002 0,4 0,3 0,0 

2003 -0,1 -0,2 0,1 

2004 0,7 0,8 -0,1 

2005 0,4 0,3 0,0 

2006 0,5 0,5 0,0 

2007 0,1 0,1 0,1 

2008 0,0 0,0 0,0 

2009 1,1 1,2 -0,1 

2010 0,5 0,4 0,0 

2011 -0,2 -0,4 0,2 

2012 0,4 0,4 0,0 

2013 -0,9 -1,2 0,3 
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Tabel B.1  
Efterspørgsel, import og produktion 

 
 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

 Mia. kr. Mængder pct. Priser pct. 

Privat forbrug 868,0 891,6 924,6 -0,8 0,8 2,0 2,8 1,9 1,6 

Offentligt forbrug1) 515,0 527,6 537,4 -0,1 0,6 0,3 1,1 1,8 1,6 

Offentlige investeringer 39,6 47,2 36,3 3,5 17,2 -24,2 1,6 1,6 1,6 

Boliginvesteringer 77,2 77,9 81,7 9,9 1,0 3,0 -5,7 -0,1 1,8 

Faste erhvervsinvesteringer 182,8 190,8 206,1 -5,1 2,6 6,6 -0,1 1,8 1,3 

I alt indenlandsk efterspørgsel 
ekskl. lagerændringer 1.682,6 1.735,1 1.786,1 -0,5 1,3 1,3 1,5 1,7 1,6 

Lagerændringer2) 6,1 5,7 7,4 0,5 0,0 0,0   

I alt indenlandsk efterspørgsel 1.688,7 1.740,8 1.793,5 0,0 1,3 1,4 1,6 1,8 1,6 

Eksport af varer og tjenester 963,3 992,1 1.030,0 7,1 1,9 3,2 1,8 1,1 0,6 

Samlet efterspørgsel 2.652,0 2.732,8 2.823,4 2,5 1,5 2,1 1,7 1,5 1,2 

Import af varer og tjenester 864,2 898,1 937,2 5,7 2,5 3,5 3,4 1,4 0,9 

Bruttonationalprodukt 1.787,9 1.834,7 1.886,3 1,0 1,0 1,4 0,8 1,6 1,4 

Produktskatter, netto 249,9 259,4 268,9   

Bruttoværditilvækst 1.537,9 1.575,4 1.617,3 1,3 0,9 1,4 0,5 1,5 1,2 

Heraf i private byerhverv3) 970,3 998,7 1.030,1 2,4 1,5 2,2 1,6 1,4 0,9 

    

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

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

2) Mængdestørrelserne angiver lagerinvesteringernes bidrag til BNP-væksten. 
3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.2  

Nøgletal for den internationale økonomi – BNP og forbrugerpriser 

 2007 2008 2009 2010 2011       2012      2013 

   EU OECD EU OECD EU OECD 

BNP, realvækst, pct. 

EU27 3,2 0,3 -4,2 2,0 1,6 0,6 1,5  

Euroområdet 3,0 0,4 -4,2 1,9 1,5 1,6 0,5 0,2 1,3 1,4 

Tyskland 3,3 1,1 -5,1 3,7 2,9 3,0 0,8 0,6 1,5 1,9 

Frankrig 2,3 -0,1 -2,7 1,5 1,6 1,6 0,6 0,3 1,4 1,4 

Italien 1,7 -1,2 -5,1 1,5 0,5 0,7 0,1 -0,5 0,7 0,5 

Spanien 3,5 0,9 -3,7 -0,1 0,7 0,7 0,7 0,3 1,4 1,3 

Holland 3,9 1,8 -3,5 1,7 1,8 1,4 0,5 0,3 1,3 1,5 

Belgien 2,9 1,0 -2,8 2,3 2,2 2,0 0,9 0,5 1,5 1,6 

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

Finland 5,3 1,0 -8,2 3,6 3,1 3,0 1,4 1,4 1,7 2,0 

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

Sverige 3,5 -1,1 -4,4 1,8 0,7 0,9 0,6 0,5 1,5 1,8 

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

USA 2,4 -1,2 -6,3 4,0 -0,4 -0,3 1,8 2,0 1,0 1,6 

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

Norge2) 3,3 -0,6 -5,2 5,6 4,0 4,1 1,4 1,3 2,1 2,3 

Verden 5,6 2,8 -0,6 5,0 3,7 3,8 3,5 3,4 3,6 4,3 

 

Forbrugerpriser3), pct.vis vækst 

   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

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

Tyskland   2,3 2,8 0,2 1,2 2,4 1,7 1,8 

Frankrig   1,6 3,2 0,1 1,7 2,2 1,5 1,4 

Italien   2,0 3,5 0,8 1,6 2,7 2,0 1,9 

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

Holland   1,6 2,2 1,0 0,9 2,5 1,9 1,3 

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

Østrig   2,2 3,2 0,4 1,7 3,4 2,2 2,1 

Finland   1,6 3,9 1,6 1,7 3,2 2,6 1,8 

Danmark1)   1,7 3,4 1,3 2,3 2,8 1,9 1,6 

Sverige   1,7 3,3 1,9 1,9 1,5 1,3 1,6 

Storbritannien   2,3 3,6 2,2 3,3 4,3 2,9 2,0 

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

Japan   0,0 1,4 -1,4 -0,7 -0,2 -0,1 0,8 

Norge   0,7 3,4 2,3 2,3 1,5 1,6 1,8 

                                 

1) Egne beregninger. 
2) Hele økonomien. 
3) For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), for andre lande er vist 

nationale forbrugerprisindeks (CPI). 
Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2011, OECD Economic Outlook 90 samt egne skøn. 
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Tabel B.3  

Nøgletal for den internationale økonomi – løn og betalingsbalance 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct.vis vækst 

Lønudvikling1) 

EU27 3,3 0,7 -1,1 3,2 2,3 1,9 2,3 

Euroområdet 2,5 3,4 1,8 1,6 2,3 2,0 2,0 

Tyskland 0,8 2,1 0,0 2,0 3,4 2,5 2,6 

Frankrig 2,5 2,4 1,8 2,1 2,3 2,1 2,1 

Italien 2,3 3,8 1,8 2,0 1,8 1,5 1,4 

Spanien 4,7 6,1 4,3 0,0 0,9 1,1 1,0 

Holland 3,4 3,3 2,5 1,4 2,6 2,3 2,1 

Belgien 3,4 3,6 1,1 1,4 3,0 2,9 2,4 

Østrig 2,6 3,1 2,2 1,4 2,8 1,9 1,8 

Finland 3,7 4,4 2,3 3,5 3,2 3,2 3,2 

Danmark2) 4,7 4,3 3,2 2,4 2,5 2,3 2,3 

Sverige 5,2 1,5 1,2 2,7 2,9 2,7 2,7 

Storbritannien 4,9 1,7 2,7 3,3 2,0 2,5 3,0 

USA 3,9 3,3 2,1 2,7 3,0 2,5 2,5 

Japan -1,3 0,0 -3,1 1,0 1,1 1,2 1,2 

Norge 5,9 6,2 3,6 4,1 3,5 2,7 3,7 

 

Pct. af BNP 

Betalingsbalancesaldo3) 

EU27 -0,4 -1,0 -0,3 -0,2 -0,3 0,0 0,2 

Euroområdet 0,5 -0,7 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,2 

Tyskland 7,5 6,2 5,8 5,8 5,1 4,4 4,2 

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

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

Spanien -10,0 -9,6 -5,1 -4,5 -3,4 -3,0 -3,0 

Holland 8,4 4,7 2,9 5,1 5,5 7,0 6,9 

Belgien 3,9 1,1 0,7 3,2 2,4 2,1 2,4 

Østrig 4,0 4,9 3,0 3,2 2,7 2,8 2,9 

Finland 4,2 3,2 2,7 2,8 -0,1 0,0 0,1 

Danmark2) 1,4 2,9 3,3 5,5 5,9 5,3 5,1 

Sverige 8,6 8,8 6,8 6,3 6,4 6,3 6,4 

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

USA -5,0 -4,8 -3,3 -3,3 -3,3 -3,1 -3,5 

Japan 4,8 3,2 2,8 3,5 2,9 2,9 2,8 

Norge 14,1 17,7 11,8 12,4 9,3 8,9 8,3 

    

1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget. Tal for 2006 – 08 er 
som udgangspunkt for fremstillingsvirksomheder, mens skønnene for 2009 – 12 er for hele økono-
mien. For EU27 og euroområdet er alle tal dog for hele økonomien. For Danmark anvendes stig-
ningen i arbejdsomkostningerne ekskl. genetillæg. 

2) Egne beregninger. 
3) Nationalregnskabsdefinition, for Danmark dog den officielle betalingsbalance. Nationalregnskabets 

opgørelse afviger fra den officielle betalingsbalance pga. definitionsforskelle. 
Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2011 samt egne skøn. 
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Tabel B.4  

Nøgletal for den internationale økonomi – ledighed og beskæftigelse 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct. af arbejdsstyrken 

Ledighed1) 

EU27 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 9,8 9,6 

Euroområdet 7,6 7,6 9,6 10,1 10,0 10,1 10,0 

Tyskland 8,7 7,5 7,8 7,1 6,1 5,9 5,8 

Frankrig 8,4 7,8 9,5 9,8 9,8 10,0 10,1 

Italien 6,1 6,7 7,8 8,4 8,1 8,2 8,2 

Spanien 8,3 11,3 18,0 20,1 20,9 20,9 20,3 

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

Belgien 7,5 7,0 7,9 8,3 7,6 7,7 7,9 

Østrig 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2 4,5 4,2 

Finland 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 7,4 

Danmark2),3) 2,7 1,7 3,4 4,0 3,8 4,3 4,4 

Danmark3),4) 3,5 2,5 4,4 5,7 5,7 6,0 5,7 

Danmark3) 3,8 3,3 6,0 7,4 7,5 7,7 7,6 

Sverige 6,1 6,2 8,3 8,4 7,4 7,4 7,3 

Storbritannien 5,3 5,6 7,6 7,8 7,9 8,6 8,5 

USA 4,6 5,8 9,3 9,6 9,0 8,9 8,8 

Japan 3,9 4,0 5,1 5,1 4,9 4,8 4,7 

Norge 2,5 2,5 3,1 3,5 3,5 3,3 3,1 

 

Pct.vis vækst 

Beskæftigelse 

EU27 1,8 0,9 -1,7 -0,5 0,4 0,1 0,4 

Euroområdet 1,8 0,7 -1,7 -0,5 0,3 0,0 0,3 

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

Frankrig 1,3 0,4 -0,7 0,2 0,6 0,4 0,4 

Italien 1,2 0,2 -1,7 -0,7 0,3 -0,1 0,2 

Spanien 3,0 -0,3 -6,7 -2,3 -0,9 -0,4 0,5 

Holland 2,0 1,2 -0,6 -0,3 -0,3 -0,1 0,1 

Belgien 1,7 1,8 -0,1 0,8 1,2 0,4 0,6 

Østrig 1,8 2,0 -0,8 0,9 1,4 0,2 0,8 

Finland 2,1 2,6 -3,5 -1,5 1,0 0,3 0,2 

Danmark3) 2,8 1,5 -3,1 -2,3 -0,5 -0,1 0,1 

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

Storbritannien 0,7 0,8 -1,6 0,2 0,9 0,5 0,5 

USA 1,1 -0,4 -3,7 -0,6 0,4 0,4 0,7 

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

Norge 4,1 3,2 -0,5 -0,2 0,5 0,8 1,8 

     

1) Eurostats ledighedsbegreb er sammenligneligt på tværs af lande, men afviger fra den danske registre-
rede ledighed. Blandt andet stiller EU’s opgørelse en række krav til søgeaktivitet og rådighed. Til 
gengæld medtages arbejdssøgende personer, selv om de ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp. 
Metoden i den danske AKU-opgørelse og EU’s opgørelse følger de samme principper. 

2) Opgjort efter dansk definition, den registrerede ledighed. 
3) Egne beregninger. 
4) Opgjort efter dansk definition, bruttoledighed. 
Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2011 samt egne skøn. 
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Tabel B.5  

Nøgletal for den internationale økonomi – offentlig saldo 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct. af BNP 

Samlet offentlig saldo 

EU27 -0,9 -2,4 -6,9 -6,6 -4,7 -3,9 -3,2 

Euroområdet -0,7 -2,1 -6,4 -6,2 -4,1 -3,4 -3,0 

Tyskland 0,2 -0,1 -3,2 -4,3 -1,3 -1,0 -0,7 

Frankrig -2,7 -3,3 -7,5 -7,1 -5,8 -5,3 -5,1 

Italien -1,6 -2,7 -5,4 -4,6 -4,0 -2,3 -1,2 

Spanien 1,9 -4,5 -11,2 -9,3 -6,6 -5,9 -5,3 

Holland 0,2 0,5 -5,6 -5,1 -4,3 -3,1 -2,7 

Belgien -0,3 -1,3 -5,8 -4,1 -3,6 -4,6 -4,5 

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

Finland 5,3 4,3 -2,5 -2,5 -1,0 -0,7 -0,7 

Danmark1) 4,8 3,3 -2,7 -2,7 -4,0 -5,5 -2,6 

Sverige 3,6 2,2 -0,7 0,2 0,9 0,7 0,9 

Storbritannien -2,7 -5,0 -11,5 -10,3 -9,4 -7,8 -5,8 

USA -2,8 -6,4 -11,5 -10,6 -10,0 -8,5 -5,0 

Japan -2,4 -2,2 -8,7 -6,8 -7,2 -7,4 -7,2 

Norge 17,5 19,1 10,5 10,6 12,8 12,7 12,9 

 

Pct. af BNP 

Samlet strukturel offentlig saldo 

EU27 -2,2 -3,1 -5,1 -5,3 -3,7 -2,9 -2,4 

Euroområdet -1,9 -2,8 -4,6 -5,0 -3,2 -2,4 -2,1 

Tyskland -0,8 -1,1 -1,2 -3,5 -1,3 -0,7 -0,4 

Frankrig -4,1 -3,9 -6,2 -5,8 -4,7 -4,0 -3,9 

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

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

Holland -1,0 -0,5 -3,9 -3,7 -3,3 -1,8 -1,4 

Belgien -1,6 -2,1 -4,4 -3,2 -3,2 -4,0 -4,0 

Østrig -2,1 -1,9 -2,8 -3,5 -3,3 -2,7 -2,8 

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

Danmark1) 2,1 1,9 -0,5 -1,5 -0,8 -0,9 0,0 

Sverige 1,5 1,7 2,5 1,3 0,9 0,9 1,0 

Storbritannien -4,3 -5,5 -9,7 -8,9 -8,0 -6,3 -4,5 

USA -3,8 -6,3 -8,9 -8,5 -7,9 -7,7 -6,8 

Japan -4,4 -4,4 -8,3 -7,7 -8,0 -8,3 -8,6 

Norge 3,3 2,3 -0,3 -0,7 -0,8 -1,4 -1,8 

    

1) Egne beregninger. 
Kilde:  EU-Kommissionens efterårsprognose 2011 samt egne skøn. 
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Tabel B.6 

Befolkning og arbejdsmarked 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.000 personer   

Samlet befolkning 5.494 5.523 5.548 5.570 5.588 5.606 

I arbejdsstyrken 2.956 2.913 2.865 2.847 2.855 2.864 

Samlet beskæftigelse 2.904 2.815 2.751 2.737 2.734 2.738 

- beskæftigede på ordinært arbejdsmarked1) 2.828 2.735 2.662 2.646 2.641 2.650 

- beskæftigelse med løntilskud2) 77 79 89 91 93 87 

Nettoledige 52 98 114 109 122 126 

Bruttoledige (inkl. aktivering) 74 129 164 163 172 163 

Uden for arbejdsstyrken 2.537 2.611 2.682 2.723 2.733 2.743 

Personer på arbejdsmarkedsorlov 2 2 0 0 0 0 

Aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmod-
tagere3) 

23 31 50 53 50 37 

Førtidspensionister uden for  
Arbejdsstyrken 

213 214 214 215 215 216 

Efterlønsmodtagere 138 131 124 115 107 103 

Personer under 15 år 1.009 1.005 998 993 988 983 

Folkepensionister uden for arbejdsstyrken 749 769 793 822 851 874 

Øvrige uden for arbejdsstyrken 404 458 503 526 523 529 

       

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

2) Omfatter jobtræning herunder fleksjob, skånejob, servicejob og voksenlærlinge samt individuel job-
træning for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 

3) Omfatter kun arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af aktiverede dagpengemod-
tagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er opgjort inkl. løntilskud og individuel 
jobtræning. 

Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.7 

Personer på indkomstoverførsler mv. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.000 helårspersoner   

A-dagpenge (ekskl. aktiverede) 40 83 97 91 101 105 

Kontanthjælp (ekskl. aktiverede) 65 68 75 82 86 87 

Aktiverede dagpenge- og kontant-
hjælpsmodtagere1) 33 48 60 60 56 49 

Feriedagpenge 6 4 5 7 7 7 

Førtidspension2) 243 245 246 247 247 248 

Efterløn 138 131 124 115 107 103 

Fleksydelse 4 5 6 7 7 7 

Revalideringsydelse3) 14 12 13 13 13 13 

Sygedagpenge4) 77 71 70 67 64 62 

Barselsdagpenge 53 50 52 51 52 52 

Arbejdsmarkedsorlov 5) 2 2 0 0 0 0 

Ledighedsydelse 10 12 13 14 16 16 

I alt  683 731 761 753 757 751 

SU 209 208 245 263 276 285 

I alt, inkl. SU 892 939 1.006 1.016 1.032 1.035 

Folkepensionister2) 850 874 902 943 977 1.006 

- heraf 65-66 år 107 116 125 133 140 143 

I alt, inkl. SU og folkepensionister 1.742 1.813 1.908 1.959 2.009 2.041 

Støttet beskæftigelse6) 77 79 89 91 93 87 

I alt, inkl. SU, folkepensionister og 
støttet beskæftigelse 1.819 1.893 1.997 2.050 2.102 2.128 

       

1) Opgørelsen afviger fra andre registerbaserede opgørelser og tabel B.2, da løntilskud og individuel job-
træning ikke er omfattet. Derudover omfattes både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkeds-
parate kontanthjælpsmodtagere i gruppen aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.  

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

del af sygefraværet, som ikke er omfattet af arbejdsgiverperioden. Det drejer sig om beskæftigedes 
sygdomsforløb, der er længere end 21 dage (14 dage før 2007 og 15 dage i 2008) samt sygdomsforløb 
blandt ledige. 

5) Arbejdsmarkedsorlov omfatter kun børnepasningsorlov, som er under udfasning. 
6) Omfatter løntilskudsansatte, voksenlærlinge, fleksjob, skånejob, individuel jobtræning for kontant-

hjælpsmodtagere mv. 
Kilde: ADAM, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.8 

Stigningen i de samlede medarbejderomkostninger 

 2011 2012 2013 

Pct.vis vækst  

Direkte lønomkostninger 2,7 2,3 2,1 

Samlede medarbejderomkostninger 2,8 2,5 2,3 

Heraf bidrag (pct.-point) fra: 0,0 0,0 0,0 

Offentlige kasser 0,0 0,1 0,1 

- AER-bidrag1) 0,0 0,1 0,1 

Lovpligtige omkostninger 0,2 0,0 0,1 

- Lønmodtagernes Garantifond 0,1 0,0 0,0 

- Udvidelse af arbejdsgiverperiode ifm.  
  med betaling af sygedagpenge 

0,0 0,0 0,1 

Andre øvrige medarbejderomkostninger 0,0 0,0 0,0 

- Kompetenceudviklingsfond 0,1 0,0 0,0 

- Fratrædelsesgodtgørelse og varsling af 
  feriefridage i opsigelsesperioden 

0,1 0,0 0,0 

I alt øvrige medarbejderomkostninger 0,3 0,2 0,2 

       
 2011 2012 2013 

Pct.vis vækst  

Direkte lønomkostninger 2,3 2,1 2,3 

Samlede medarbejderomkostninger 2,5 2,3 2,4 

Heraf bidrag (pct.-point) fra:  

Offentlige kasser 0,1 0,1 0,0 

- AER-bidrag1) 0,1 0,1 0,0 

Lovpligtige omkostninger 0,0 0,1 0,1 

- Udvidelse af arbejdsgiverperiode ifm.  
  med betaling af sygedagpenge 

0,0 0,1 0,0 

- Arbejdsskadeafgift 0,0 0,0 0,1 

Andre øvrige medarbejderomkostninger 0,0 0,0 0,0 

I alt øvrige medarbejderomkostninger 0,2 0,2 0,1 

  

1) Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) er en omfordelingsordning mellem arbejdsgiverne. Forhøjelse 
af bidragene til ordningen bliver imidlertid regnet som en stigning i de øvrige arbejdsomkostninger. 

Kilde: Finanslov 2011, diverse lovforslag, ATP/AES, ATP/LG og egne beregninger. 
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Tabel B.9 

Bruttoinvesteringer 

 
2010

Niveau 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Mia. kr. Realvækst, pct. 

Faste  
bruttoinvesteringer 305 -4,1 -13,4 -3,7 -0,4 4,1 1,1 

heraf:   

 - bygge og anlæg 144 -8,1 -14,7 -10,1 2,8 7,7 -1,8 

 - maskiner og transport 161 0,2 -11,9 3,1 -3,2 1,0 4,1 

heraf:   

 - boliginvesteringer 74 -15,8 -14,0 -7,4 9,9 1,0 3,0 

- offentlige investeringer 38 -2,8 4,7 10,4 3,5 17,2 -24,2 

- samlede erhvervsinvesteringer 193 1,1 -15,6 -4,6 -5,1 2,6 6,6 

heraf:   

- bygge- og anlægsinvesteringer 45 2,2 -21,4 -20,6 -9,1 1,8 2,7 

- materielinvesteringer 148 0,5 -12,9 1,8 -3,9 2,8 7,8 

     

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.10 

Betalingsbalancens løbende poster 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.      

Industrieksport ekskl. skibe mv. 322,4 347,2 398,4 417,7 437,1 

Landbrugseksport mv. 91,8 97,6 105,7 110,3 114,7 

Øvrig vareeksport, ekskl. energi 29,9 35,4 42,8 42,5 45,1 

   

Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 434,7 472,1 534,5 561,0 587,1 

Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 373,2 413,1 448,2 465,6 482,8 

   

Nettoeksport af energi1) -7,5 -11,6 -30,7 -42,4 -51,2 

Handelsbalance ekskl. skibe mv. 54,0 47,4 55,6 53,0 53,2 

Nettoeksport af skibe mv. -23,5 -11,8 -10,3 -11,6 -12,2 

Handelsbalance, i alt 30,5 35,6 45,3 41,4 41,0 

   

Turistindtægter, netto -2,3 -2,4 0,0 1,0 0,8 

Øvrige tjenester inkl. søtransport 34,4 59,2 53,8 51,5 50,9 

Tjenestebalance, i alt 32,1 56,8 53,8 52,6 51,8 

   

Vare- og tjenestebalance 62,6 92,4 99,1 93,9 92,8 

Do. i pct. af BNP 3,8 5,3 5,5 5,1 4,9 

   

Formueindkomst fra udlandet, netto 32,4 46,4 49,1 49,1 49,1 

Lønindkomst fra udlandet, netto -11,5 -9,6 -11,1 -11,1 -11,1 

EU-betalinger til Danmark, netto -9,5 -10,4 -10,4 -11,5 -12,1 

Andre løb. overførsler fra udl. netto -19,3 -21,9 -21,9 -23,2 -22,7 

Nettooverførsler fra udlandet, i alt -8,0 4,5 5,6 3,3 3,2 

   

Løbende poster, i alt 54,6 96,9 104,8 97,2 96,0 

Do. i pct. af BNP 3,3 5,5 5,9 5,3 5,1 

   

Danmarks nettoaktiver over for udlandet 73,0 181,0 262,8 360,7 457,4 

Do. i pct. af BNP 4,4 10,3 14,7 19,7 24,2 

       

1) Inkl. bunkring. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.11 

Eksport og import (realvækst) 

 2010 2010 2011 2012 2013 

 Mia. kr. Realvækst i pct. 

Eksport af:  

Varer i alt 538,3 3,7 7,2 1,7 2,8 

Landbrugsvarer mv. 97,6 1,6 4,1 2,3 2,3 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 347,2 5,6 8,9 3,0 3,9 

Øvrige varer1) 93,5 -1,7 4,1 -3,9 -1,3 

Tjenester i alt 344,8 2,5 7,0 2,3 4,1 

I alt 883,0 3,2 7,1 1,9 3,2 

Import af:   

Varer i alt 502,7 3,9 6,5 2,4 2,9 

Landbrugsvarer mv. 58,6 6,6 3,3 2,7 2,6 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 317,1 7,7 6,3 3,2 2,6 

Øvrige varer1) 126,9 -6,9 8,6 0,5 3,4 

Tjenester i alt 288,0 2,8 4,4 2,8 4,6 

I alt 790,7 3,5 5,7 2,5 3,5 

     

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

 

Tabel B.12  

Eksport- og importpriser 

 2010 2010 2011 2012 2013 

 Mia. kr. Ændring i pct. 

Eksportpriser for:  

Varer i alt 538,3 5,4 5,9 1,5 0,8 

Landbrugsvarer mv. 97,6 4,6 4,0 2,1 1,6 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 347,2 2,0 5,3 1,8 0,7 

Øvrige varer1) 93,5 21,7 9,9 -0,2 0,1 

Tjenester i alt 344,8 11,6 -4,5 0,3 0,2 

I alt 883,0 7,8 1,8 1,1 0,6 

   

Importpriser for:   

Varer i alt 502,7 4,8 5,6 1,7 1,0 

Landbrugsvarer mv. 58,6 5,8 1,1 1,2 0,8 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 317,1 0,8 2,2 0,8 0,8 

Øvrige varer1) 126,9 15,6 15,9 4,1 1,5 

Tjenester i alt 288,0 4,0 -0,7 0,7 0,6 

I alt 790,7 4,5 3,4 1,4 0,9 

   

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 

 
2010 

Niveau 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

 Mia. kr. Realvækst i pct. Bidrag i pct.-point 

Forbrug i alt 850,9 -0,8 0,8 2,0 -0,8 0,8 2,0 

Detailomsætning 277,1 -0,4 0,4 2,2 -0,1 0,1 0,7 

Heraf: 277,1   

- fødevarer m.m. 122,7 0,5 -0,4 0,8 0,1 -0,1 0,1 

- øvrige varer 154,4 -1,0 1,1 3,4 -0,2 0,2 0,6 

Bilkøb 36,6 9,9 -1,4 4,9 0,4 -0,1 0,2 

Brændsel m.m. 55,9 -15,7 9,4 0,5 -1,0 0,6 0,0 

Benzin og lignende 22,9 -3,7 -0,6 -0,5 -0,1 0,0 0,0 

Boligbenyttelse 186,3 0,7 0,8 0,9 0,2 0,2 0,2 

Øvrige tjenester 269,7 -0,1 0,3 2,6 0,0 0,1 0,8 

Turistudgifter 40,8 -4,6 -0,6 2,2 -0,2 0,0 0,1 

Turistindtægter1) 38,4 -3,6 -0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 

       

1) Når en stigning (et fald) i turistindtægterne angives at yde et negativt (positivt) bidrag til ændringen 
af det samlede private forbrug, skyldes det, at turistindtægterne – udlændinges forbrug i Danmark – 
indgår i detailomsætningen mv. 

Kilde: ADAM og egne beregninger. 

 
 

Tabel B.14  

Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.   

Privat sektor i alt -6,7 100,3 144,9 176,6 198,6 144,9 

- husholdninger -60,2 -15,4 -2,6 14,1 34,4 -9,0 

- selskaber  53,6 115,7 147,5 162,5 164,3 153,9 

      - ikke finansielle selskaber -13,5 25,9 69,9 94,0 96,2 93,1 

      - finansielle selskaber  67,1 89,8 77,5 68,5 68,1 60,8 

Offentlig forvaltning og service 57,6 -45,9 -47,4 -71,2 -100,7 -48,2 

I alt -50,9 -54,4 -97,4 -105,4 -97,9 -96,7 

       

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 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.   

Husholdninger   

Bruttooverskud 133,9 132,8 135,5 137,0 142,2 148,5 

Lønsum 992,9 983,8 983,8 996,4 1.015,4 1.038,4 

Nettoformueindk. (inkl. bruttoafk. i l&p) 14,3 0,2 29,8 32,5 27,7 27,4 

Primær bruttoindkomst 1.141,1 1.116,9 1.149,1 1.165,8 1.185,3 1.214,4 

Indk.overførsler og pens.udb. fra l&p  320,0 345,8 370,0 384,8 408,1 423,7 

- indk.skatter mv. (inkl. pens.afkastskat) 462,0 459,8 475,2 458,0 465,8 493,1 

- sociale bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) 178,3 172,5 170,0 194,7 196,1 194,1 

Disponibel bruttoindkomst 796,7 809,3 855,3 876,2 909,8 929,2 

- privat forbrug 840,0 814,9 850,9 868,0 891,6 924,6 

Formuetilvækst i l&p 88,9 79,0 70,7 89,0 82,0 74,8 

Bruttoopsparing 45,7 73,4 75,1 97,2 100,2 79,5 

- bruttoinvesteringer 112,5 88,1 81,9 83,4 84,7 88,8 

Nettokapitaloverførsler 6,6 -0,7 4,3 0,3 18,8 0,3 

Nettofordringserhvervelse -60,2 -15,4 -2,6 14,1 34,4 -9,0 

Selskaber   

Bruttooverskud 350,7 298,9 367,1 379,1 392,4 402,1 

Nettoformueindkomst 12,3 29,5 16,7 15,4 19,9 21,6 

Primær bruttoindkomst 363,0 328,4 383,8 394,5 412,2 423,7 

Pens.bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) mv. 142,5 136,7 130,8 154,4 155,4 154,9 

- indkomstskatter mv. 57,8 38,7 48,2 50,2 54,9 60,5 

- pensionsudbetalinger 57,9 61,7 65,8 71,1 79,0 85,7 

Disponibel bruttoindkomst 389,8 364,7 400,6 427,7 433,6 432,4 

- formuetilvækst i l&p 88,9 79,0 70,7 89,0 82,0 74,8 

- bruttoinvesteringer 245,0 170,6 182,1 182,6 189,7 206,3 

Nettokapitaloverførsler -2,3 0,6 -0,4 6,5 2,4 2,7 

Nettofordringserhvervelse 53,6 115,7 147,5 162,5 164,3 153,9 

Privat sektor (inkl. off. selskaber)   

Bruttooverskud 484,7 431,7 502,6 516,1 534,5 550,6 

Lønsum 992,9 983,8 983,8 996,4 1.015,4 1.038,4 

Nettoformueindkomst 26,5 29,7 46,4 47,9 47,6 49,1 

Primær bruttoindkomst 1.504,1 1.445,3 1.532,9 1.560,4 1.597,5 1.638,1 

Indk.overførsler fra det offentlige mv. 257,7 279,9 298,5 308,0 323,3 332,3 

- indkomstskatter mv. 519,8 498,4 523,4 508,3 520,7 553,6 

- sociale bidrag 31,5 31,7 33,5 34,6 35,0 33,5 
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Tabel B.15 (fortsat) 

Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.   

Disponibel bruttoindkomst 1.186,5 1.174,0 1.255,9 1.303,9 1.343,4 1.361,6 

- privat forbrug 840,0 814,9 850,9 868,0 891,6 924,6 

Bruttoopsparing 346,5 359,1 405,0 435,9 451,8 437,0 

- bruttoinvesteringer 357,9 259,0 263,7 266,9 274,0 295,1 

Nettokapitaloverførsler 4,7 0,2 3,5 7,7 20,8 3,0 

Nettofordringserhvervelse -6,7 100,3 144,9 176,6 198,6 144,9 

      

Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets opstilling (NR). Visse af overførslerne er dog 
nettoficerede i forhold til NR. Husholdningernes nettoformueindkomst er inkl. bruttoafkast af pen-
sionsformuer og FISIM samt aktieudbytter (der indgår negativt i selskabernes formueindkomst). 
Nettoformueafkastet i kollektive ordninger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p) trækkes 
ud igen under husholdningernes sociale bidrag (hvorunder også pensionsbidragene fragår), og pen-
sionsafkastskatten 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 na-
tionalregnskabet. 

Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.16 

Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct.       

Husholdninger   

Forbrugskvote (iht. NR)1) 105,4 100,7 99,5 99,1 98,0 99,5 

   

Opsparingskvote (iht. NR)1) 5,7 9,1 8,8 11,1 11,0 8,6 

Do. korrigeret for afkast i l&p  og DMP/SP2) -0,1 8,0 5,4 5,0 4,7 2,8 

   

Hele den private sektor (iht. NR)   

Forbrugskvote 70,8 69,4 67,8 66,6 66,4 67,9 

Opsparingskvote 29,2 30,6 32,2 33,4 33,6 32,1 

    

1) Husholdningernes forbrugs- og opsparingskvote ifølge nationalregnskabet (NR) er forbrugsudgiften 
henholdsvis husholdningernes bruttoopsparing i procent af husholdningernes disponible bruttoind-
komst. Da husholdningernes bruttoopsparing, men ikke deres disponible bruttoindkomst, inkluderer 
tilvæksten i pensionsformuerne, er summen af husholdningernes forbrugs- og opsparingskvote stør-
re 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 hus-
holdningernes opsparing (men ikke indkomst), jf. note 1. Pensionsbidragene til l&p, netto for pensi-
onsudbetalingerne, indgår her i såvel opsparingen som indkomsten. I 2012 er tilbagebetalingerne af 
efterlønsbidrag inkluderet i indkomsten. Opsparingskvoten er tillige korrigeret for nettoindbetalinger 
til SP og DMP.  

Kilde: ADAM og egne beregninger. 

 

Tabel B.17 

Lønkvoter 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct.       

Private erhverv 58,7 60,3 56,3 56,3 55,8 55,7 

Hele økonomien 65,4 67,7 64,5 64,2 63,8 63,6 

Husholdningernes andel af den private 
disponible indkomst  67,1 68,9 68,1 67,1 67,6 68,0 

       

Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttoværditilvæksten. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.18 

Ejendomsmarked og byggeri 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ejendomsmarked       

Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte enfamiliehuse -3,7 -12,8 2,7 -2,3 -2,3 1,9 

Antal tinglyste salg af enfamiliehuse (1.000)2) 39,7 34,3 39,0 - - - 

Antal fuldført byggeri af enfamiliehuse mv. (1.000) 15,9 10,2 5,8 - - - 

Stigning (pct.) i prisen for omsatte ejerlejligheder -9,4 -13,7 6,4 - - - 

Antal tinglyste salg af ejerlejligheder (1.000)2) 13,5 11,9 14,0 - - - 

Antal fuldført byggeri af etageboliger (1.000) 7,6 5,4 3,4 - - - 

   

Boligbyggeri   

Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. -15,8 -14,0 -7,4 9,9 1,0 3,0 

Påbegyndt3) mio. kvadratmeter 2,6 1,5 1,8 - - - 

   

Erhvervsbyggeri   

Påbegyndt, mio. kvadratmeter 5,1 3,0 2,0 - - - 

                     

1) Stigningen er korrigeret for udviklingen i antallet af bolighandler. 
2)  Danmarks Statistik offentliggør ikke antallet af salg men i stedet antal tinglyste salg, som formentlig 

undervurderer antallet af faktiske salg i de seneste kvartaler og dermed i det seneste år. Introduktio-
nen af elektronisk tinglysning i 3. kvartal 2009 betyder, at forsinkelsesmønstret ikke kan forventes at 
svare til mønstret i det tidligere manuelle system, og da der pt. ikke er en tilstrækkelig lang tidsserie 
til at beregne det nye forsinkelsesmønster, så offentliggør Danmark Statistik ikke en opgørelsen for 
antallet af ejendomssalg. 

3)  Helårsbeboelse. 
Kilde: ADAM, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.19 

Skatter og skattetryk 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.       

Indirekte skatter 298,5 279,8 292,8 301,2 312,2 324,0 

- moms 176,2 169,0 173,1 177,8 183,5 187,5 

- registreringsafgift 19,7 12,5 14,2 14,8 16,1 16,9 

- punktafgifter 69,6 64,5 69,4 72,2 72,5 74,3 

   - energi 36,8 36,4 40,8 41,7 43,2 43,7 

   - miljø 4,7 4,3 3,7 3,8 3,9 3,9 

   - nydelsesmidler 10,3 10,2 11,3 11,2 10,9 10,9 

   - øvrige 17,8 13,6 13,6 15,5 14,5 15,8 

- ejendomsskatter 21,5 22,6 24,2 25,0 25,7 27,0 

- vægtafgift på erhverv 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 

- øvrige indirekte skatter 9,0 8,7 9,4 10,5 11,5 13,3 

Direkte skatter 515,7 494,9 520,0 504,9 517,4 550,2 

- kildeskatter1)  349,0 330,3 335,6 343,3 355,1 375,5 

   - statsskat 136,8 125,3 115,6 113,0 118,5 126,2 

      - bundskat 48,6 44,3 35,4 29,9 40,1 51,2 

      - mellemskat 9,8 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

      - topskat  18,9 16,8 15,6 17,1 18,8 20,9 

      - sundhedsbidrag 58,0 57,5 62,8 64,3 57,8 52,2 

      - statslig kommuneskat 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,9 

   - kommune-, amt- og kirkeskat i alt 183,6 182,0 198,2 204,3 209,7 221,2 

      - kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) 178,4 176,8 192,8 198,5 203,7 215,0 

      - kirkeskat 5,2 5,2 5,4 5,8 5,9 6,3 

   - ejendomsværdiskat 12,1 12,4 12,6 12,8 12,9 13,1 

   - øvrige kildeskatter2) 16,5 10,7 9,1 13,2 14,1 15,0 

- pensionsafkastbeskatning 9,2 8,8 36,7 12,0 5,3 10,6 

- selskabsskat 57,8 38,7 48,2 50,2 54,9 60,5 

- andre personlige skatter 11,5 29,7 10,7 10,7 11,8 11,3 

- vægtafgifter fra husholdninger 7,9 8,0 8,1 8,0 8,1 8,5 

- arbejdsmarkedsbidrag 80,2 79,6 80,8 80,7 82,0 83,8 

Obl. bidrag til sociale ordninger3) 16,8 16,4 17,7 18,2 18,3 16,2 

Kapitalskatter 4,8 3,7 3,8 4,5 3,8 4,0 

Told og importafgifter (EU-ordninger) 3,8 3,0 3,3 3,3 3,4 3,5 

Samtlige skatter 839,6 797,8 837,5 832,1 855,0 897,9 

BNP 1.753,2 1.667,8 1.754,6 1.787,9 1.834,7 1.886,3 

Samtlige skatter i pct. af BNP  47,9 47,8 47,7 46,5 46,6 47,6 

                           

1) Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er for 2006-10 fra Danmarks Statistik. 
For 2011 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivningsgrundlag. 

2) Indeholder bla. aktieindkomstskat, dødsboskat, provenu af virksomhedsordning samt nedslag i slut-
skatten som følge af den grønne check. Den del af den grønne check, der ikke kan modregnes i slut-
skatten, medregnes som en overførsel. 

3)  Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. 
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Tabel B.20  

Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 

 20071) 2008 2009 2010 2011 2012 

Kommunalt skattegrundlag   

Revideret maj-vurdering 2007, mia. kr.  734,7   

Vækst i pct.  1,9   

August-vurdering 2007, mia. kr.  758,9   

Vækst i pct.  4,1   

Februar-vurdering 2008, mia. kr.  737,7 747,5   

Vækst i pct.  1,9 1,3   

Revideret maj-vurdering 2008, mia. kr.  738,6 751,1   

Vækst i pct.  2,3 1,7   

August-vurdering 2008, mia. kr.  726,5 735,0   

Vækst i pct.  1,7 1,2   

December-vurdering 2008, mia. kr.  731,6 747,6 768,1   

Vækst i pct.  2,2 2,2 2,7   

Revideret maj-vurdering 2009, mia. kr.  732,5 732,5 780,4   

Vækst i pct.  2,4 0,0 6,5   

August-vurdering 2009, mia. kr.  726,9 734,4 777,2   

Vækst i pct.  1,6 1,0 5,8   

December-vurdering 2009, mia. kr.  725,7 714,9 777,7 801,6   

Vækst i pct.  1,4 -1,5 8,8 3,1   

Maj-vurdering 2010, mia. kr.  722,9 721,7 766,0 796,8   

Vækst i pct.  1,0 -0,2 6,1 4,0   

Revideret maj-vurdering 2010, mia. kr.  722,9 721,7 766,0 804,0   

Vækst i pct.  1,0 -0,2 6,1 5,0   

August-vurdering 2010, mia. kr.  722,6 716,4 768,9 808,8   

Vækst i pct.  1,0 -0,9 7,3 5,2   

December-vurdering 2010, mia. kr.  722,6 713,7 775,0 810,9 826,6  

Vækst i pct.  1,0 -1,2 8,6 4,6 1,9  

Maj-vurdering 2011, mia. kr. 722,6 716,0 777,9 814,3 829,3  

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,6 4,7 1,9  

Revideret maj-vurdering 2011, mia. kr.  722,6 716,0 777,9 810,0 820,8  

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,6 4,1 1,3  

August-vurdering 2011, mia. kr.  722,6 716,0 776,5 811,6 827,7  

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,4 4,5 2,0  

December-vurdering 2011, mia. kr.  722,6 716,0 776,3 800,1 821,9 867,7 

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,4 3,1 2,7 5,6 

     

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 på-
gældende 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.  
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Tabel B.21  

Indkomstoverførsler 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.       

A-dagpenge 7,0 14,6 17,9 17,0 19,8 21,0 

Førtidspension 35,9 37,5 39,7 41,0 42,8 43,9 

Efterløn1) 21,4 20,7 20,4 19,3 18,6 18,3 

Kontanthjælp2) 11,6 12,6 13,4 14,7 16,9 17,4 

Feriedagpenge 1,0 0,7 1,0 1,4 1,5 1,5 

Revalideringsydelse 3,0 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 

Sygedagpenge 14,4 14,7 14,9 14,0 13,8 13,8 

Barselsdagpenge 9,4 10,0 10,1 9,9 10,4 10,5 

Boligydelse og boligsikring 11,3 11,6 12,2 12,5 12,7 12,8 

Børnefamilieydelse 13,8 14,3 14,7 14,6 14,6 14,9 

Øvrige overførsler3) 16,8 20,0 23,3 23,7 24,6 23,1 

I alt 145,4 159,6 170,3 170,6 178,2 180,0 

SU 11,0 12,2 14,3 16,2 17,1 17,7 

I alt inkl. SU 156,4 171,8 184,6 186,9 195,2 197,6 

Folkepension4) 84,8 88,9 95,5 102,1 108,9 114,3 

Øvrige pensioner5) 21,4 23,0 23,6 23,5 24,1 24,6 

I alt, inkl. SU, folkepension og øvrige 
pensioner 262,6 283,6 303,7 312,4 328,3 336,5 

     

1)  Inkl. overgangsydelse. 
2)  Skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser. 
3)  Aktiveringsydelse, børnetilskud, tilskud til friplads i daginstitutioner, ledighedsydelse og fleksydelse 

mv. 
4)  Inkl. personlige tillæg og varmetillæg til pensionister. 
5)  Tjenestemandspensioner, indekstillæg, delpension mv. 
Kilde: ADAM og egne beregninger. 
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Tabel B.22  

Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser 

 Aug. Dec. Maj Aug. Dec. Maj Aug, Dec. 

 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 

2010         

BNP (realvækst, pct.) 1,0 1,3 1,4 1,4 2,0 2,1 1,7 1,3 

Ledighed (1.000 personer) 150 155 130 121 116 114 114 114 

Bruttoledighed (1.000 personer) - - - - 166 164 164 164 

Forbrugerpriser  
(procentvis stigning) 

2,0 2,0 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 
2,3 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 13,7 42,1 45,0 62,0 79,0 95,6 89,9 96,9 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -86,3 -94,4 -88,2 -80,1 -62,6 -50,8 -48,3 -47,4 

BNP i EU27 (procentvis stigning) 0,3 0,9 1,0 1,3 1,8 1,8 1,8 2,0 

2011   

BNP (realvækst, pct.) - 1,6 1,7 1,8 1,7 1,9 1,3 1,0 

Ledighed (1.000 personer) - 155 135 125 121 107 108 109 

Bruttoledighed (1.000 personer) - - - - 172 160 162 163 

Forbrugerpriser  
(procentvis stigning) 

- 1,7 1,8 1,7 1,7 2,5 2,8 
2,8 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - 42,9 46,3 61,4 69,0 81,1 83,8 104,8 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - -79,0 -78,6 -78,7 -83,9 -74,3 -68,2 -71,2 

BNP i EU27 (procentvis stigning) - 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 

2012   

BNP (realvækst, pct.) - - - - 1,5 1,7 1,8 1,0 

Ledighed (1.000 personer) - - - - 116 104 107 122 

Bruttoledighed (1.000 personer) - - - - 164 152 161 172 

Forbrugerpriser  
(procentvis stigning) 

- - - - 1,7 1,5 1,8 
1,9 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - 71,1 81,2 76,8 97,2 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - -62,5 -80,0 -84,5 -100,7 

BNP i EU27 (procentvis stigning) - - - - 2,0 1,9 1,7 0,6 

2013   

BNP (realvækst, pct.) - - - - - - - 1,4 

Ledighed (1.000 personer) - - - - - - - 126 

Bruttoledighed (1.000 personer) - - - - - - - 163 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - - - - - - - 1,6 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - - - 96,0 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - - - -48,2 

BNP i EU27 (procentvis stigning) - - - - - - - 1,5  
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Lige nu befinder den vestlige verden sig i en 
meget vanskelig økonomisk situation. Den 
europæiske gældskrise har udviklet sig 
værre, end de fleste havde forudset for bare 
få måneder siden. Det er ikke kun en krise 
skabt af landenes statsgæld men en krise, der 
er forstærket af manglen på tillid hos 
investorer, forbrugere og virksomheder. I de 
fleste vestlige lande er der udsigt til meget 
begrænset vækst i de kommende år.

Gælds- og tillidskrisen smitter af på Danmark.
Lavere international vækst betyder mindre 
efterspørgsel på vigtige eksportmarkeder. Og 
når tilliden får et knæk, holder forbrugere og 
virksomheder på pengene. Kickstarten og 
udbetalingerne af efterlønsbidrag i 2012 vil 
understøtte beskæftigelsen på et rigtigt 
tidspunkt og mindsker de mest negative 
virkninger af gældskrisen. Men samlet set 
peger udviklingen mod meget beskeden 
vækst i de kommende år.

Regeringen vil værne om tilliden til dansk  
økonomi ved at føre en troværdig og ansvarlig 
økonomisk politik. Den aktuelle situation viser 
vigtigheden af at feje for egen dør, gennemføre 
reformer og konsolidere de offentlige finanser. 
International tillid er nemlig det allerbedste 
værn for stabiliteten i dansk økonomi.
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