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Forord 

Danmark påvirkes også af den aktuelle tillids- og statsgældskrise i international økonomi. 
Men vi har bedre muligheder for at afbøde konsekvenserne end mange andre lande.  
 
Det er der særligt to grunde til. Vi har råderum til at understøtte vækst og beskæftigelse. Og 
vi opfattes som en sikker havn for investeringer. 
 
Vi skal værne om tilliden til dansk økonomi. Status som sikker havn er svær at opnå, men 
nem at miste. Fastkurspolitikken, fremsynede reformer, fleksibelt arbejdsmarked mv. har 
gennem årtier skabt grundlæggende stabile rammer om dansk økonomi. Det høster vi i høj 
grad frugterne af i øjeblikket, hvor usikkerheden om genopretningen af økonomierne i hele 
EU og verden i øvrigt er meget stor. 
 
På det seneste er modvinden fra den internationale økonomi blevet stærkere. Uroen er 
blusset op på de finansielle markeder, og den negative stemning har bredt sig, ikke kun i 
Europa, men også i USA og andre dele af verden. 
 
Vi kan ikke skærme dansk økonomi fra udviklingen i omverdenen. Men vi har råderum til at 
skubbe på herhjemmefra, når modvinden udefra er stærkest. Kickstarten og energiaftalen 
samt udbetalingen af efterlønsbidrag og boligaftalen fra maj er i forsommeren blandt andet 
suppleret med skattereformen og investeringsvinduet.  
 
Alle de initiativer bidrager til at holde hånden under vækst og beskæftigelse i Danmark. Og 
det vil virke med stigende styrke igennem resten af året og 2013.  
 
De mange mere kortsigtede initiativer går hånd i hånd med regeringens fokus på sunde 
offentlige finanser og vækstmulighederne på det længere sigt. 
 
Reformen af efterlønnen giver mulighed for at udbetale efterlønsbidrag. Skattereformen giver 
mulighed for at styrke familiernes økonomi og give virksomhederne rabat på investeringer i 
disse år, fordi den er fuldt finansieret på længere sigt. Og vi kan gennemføre alle de øvrige 
initiativer, fordi vi samtidig klart viser, at vi vil opfylde EU-henstillingen i 2013.  
 
Vi skaber vækst ved at sikre tilliden til dansk økonomi og de offentlige finanser. 
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1.1 Det aktuelle konjunkturbillede 
 
I de seneste måneder har der været klare tegn på afdæmpning i store dele af verden, særligt 
i Europa. Vigende tillid og forøget usikkerhed på de finansielle markeder trækker i retning af 
et svagt andet halvår på de primære danske eksportmarkeder.  
 
Det ser lidt lysere ud herhjemme. Aftalerne i forsommeren om en skattereform og et investe-
ringsvindue vil sammen med kickstarten, energiaftalen og tilbagebetalingen af efterlønsbidrag 
holde hånden under vækst og beskæftigelse i år og næste år. Initiativerne virker med stigen-
de styrke fra anden halvdel af 2012 og ind i 2013, hvor historisk lave renter i kraft af Dan-
marks status som ”sikker havn” også bidrager til at øge efterspørgslen.  
 
I prognosen skønnes BNP at vokse 0,9 pct. i år og 1,7 pct. næste år. Der er tale om en ret 
afdæmpet vækst, men udsigterne for dansk økonomi er bedre end for EU samlet set – og i 
særdeleshed i forhold til en række sydlige eurolande, jf. figur 1.1. Det kommer også til udtryk 
ved, at ledigheden fortsat er relativt lav i Danmark, jf. figur 1.2. 
 

Figur 1.1 
Real BNP-vækst 
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Figur 1.2 
Ledighed 
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Anm.: De sydlige eurolande er her Grækenland, Italien, Spanien og Portugal samt Irland. Øvrige eurolande 
mv. omfatter Storbritannien og Sverige. Tal for ledigheden er opgjort efter Eurostats ledighedsbe-
greb og svarer derfor ikke til den danske registerbaserede opgørelse af bruttoledigheden.  

Kilde: Danmarks Statistik, EU-Kommissionens forårsprognose 2012 og egne skøn. 
 
Den relativt gunstige position afspejler blandt andet, at Danmark modsat en række af de øv-
rige EU-lande har haft et vist manøvrerum i den økonomiske politik. Det har således været 
muligt at understøtte vækst og beskæftigelse inden for rammerne af en ansvarlig og trovær-
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dig økonomisk politik, hvor EU-henstillingen om en forbedring af den strukturelle saldo på 1½ 
pct. af BNP i perioden 2010-13 efterleves. Uden bidraget fra denne ekstraordinære indsats 
ville BNP-væksten kun have været 0,3 pct. i år og 1,4 pct. næste år, jf. figur 1.3. Tilsvarende 
ville beskæftigelsen have været ca. 11.000 personer lavere begge år, jf. figur 1.4. 
 
 

Figur 1.3 
BNP-vækst med og uden virkninger af finans-
politik og øvrige økonomisk-politiske tiltag fra 
og med 2012 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2012 2013

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Ekskl. virkning af finanspolitik mv.

Inkl. virkning af finanspolitik mv.

Pct. Pct.

 

Figur 1.4 
Beskæftigelse med og uden virkninger af 
finanspolitik og økonomisk-politisk tiltag fra og 
med 2012 
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Kilde: Egne beregninger. 

 
Vækstudsigterne er forbundet med ekstraordinær stor usikkerhed, som især går i negativ ret-
ning. Genopretningen af den globale økonomi er fortsat skrøbelig, med særligt dystre udsig-
ter for en række sydlige eurolande, og store udsving på de finansielle markeder vidner om 
betydelig usikkerhed. Der er taget en række initiativer for at afhjælpe situationen i de pågæl-
dende lande, men uden at det indtil videre har været tilstrækkeligt til at sikre rentefald, der 
kan understøtte vækst og beskæftigelse. 
 
Den udbredte pessimisme i udlandet smitter også af på dansk økonomi, og afdæmpede for-
ventninger modvirker gennemslaget af den økonomiske politik og de ekstraordinært lave ren-
ter. Samlet set vurderes det, at den negative afsmitning af de internationale konjunkturer er 
tiltaget i lyset af den fortsat usikre situation i euroområdet og svagere vækstudsigter i den 
globale økonomi. 
 
Prognosen er baseret på en antagelse om, at det lykkes at stabilisere situationen i især de 
sydlige eurolande, og at finanspolitikken i USA i 2013 ikke stopper den igangværende genop-
retning af amerikansk økonomi. Endvidere forudsættes Danmark at kunne fastholde sin sta-
tus som ”sikker havn”, indtil forholdene på de finansielle markeder bliver normaliseret. Ende-
lig bygger prognosen på en forudsætning om, at udviklingen i det offentlige forbrug samt de 
kommunale og regionale investeringer følger det budgetterede. 
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Nedenfor gennemgås prognosen i hovedtræk med vægt på de forhold, som er afgørende for 
forløbet. Herefter beskrives finanspolitikken og de offentlige finanser. Endelig diskuteres 
Danmarks status som ”sikker havn”. 
 
 

1.2 Prognosen i hovedtræk 
 
Europæisk økonomi er aktuelt præget af betydelig afmatning. Genopretningen efter tilbage-
slaget i 2008-09 er gået i stå, og erhvervstilliden er svækket markant det seneste år, jf. figur 
1.5 og 1.6. De forholdsvis svage tegn på optimisme, som kunne spores i starten af i år, er nu 
vendt til en mere negativ stemning. Samtidig er der tendenser til forøget uro på de finansielle 
markeder, som i stigende grad har fokus på den spanske banksektor. 
 

Figur 1.5  
Realt BNP 
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Figur 1.6  
Erhvervstillid 
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Anm.: I figur 1.5 anvendes samme landeafgrænsning som i figur 1.1.  
Kilde: Reuters EcoWin, Bloomberg og egne beregninger. 

 
Der er iværksat nye kriseinitiativer, herunder en hjælpepakke til Spanien, og Den Europæiske 
Centralbank (ECB) har signaleret, at den om nødvendigt er villig til at intervenere yderligere 
for at sikre stabiliteten på de finansielle markeder. Det kan inddæmme uroen i løbet af efter-
året, men samlet set vurderes vækstudsigterne for euroområdet at være svækkede, og en 
tydelig fremgang forudsættes først at kunne finde sted næste år. 
 
Situationen i USA er umiddelbart bedre. Det skal blandt andet ses i lyset af, at den balance-
tilpasning, som europæiske banker stadig står overfor, er ved at være bragt til ende i USA. 
Der er imidlertid fortsat stor usikkerhed om finanspolitikken næste år, hvor der med den nu-
gældende lovgivning er lagt op til en meget kraftig stramning. Der er først udsigt til en afkla-
ring heraf efter præsidentvalget i november, og usikkerheden vil derfor præge amerikansk 
økonomi gennem hele andet halvår. USA risikerer også at blive påvirket af en forværring i eu-
roområdet. På den baggrund vurderes fremgangen i USA at være mindre robust end tidligere 
antaget. 
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Også en række vækstøkonomier har mistet momentum på det seneste, herunder Brasilien, 
Indien og Kina. Vækstøkonomierne står dog fortsat for en stor del af fremgangen i verdens-
økonomien. 
 
De svækkede internationale vækstudsigter forringer udsigterne for dansk eksport, som i for-
vejen hæmmes af et tab af lønkonkurrenceevne set over en længere årrække. Fremgangen i 
dansk økonomi i år og næste år ventes derfor overvejende båret af den indenlandske efter-
spørgsel, understøttet af den økonomiske politik. Eksporten – som i 2011 var ene om at 
trække væksten i BNP – bidrager derimod ikke i år og kun i begrænset omfang næste år, jf. 
figur 1.7. 
 
Det er ikke kun finanspolitikken og de øvrige aktivitetsfremmende økonomisk-politiske tiltag, 
som driver væksten i den indenlandske efterspørgsel. Også de historisk lave renter har stor 
betydning. Danmarks rolle som ”sikker havn” for finansielle investeringer er blevet endnu me-
re udtalt i de seneste måneder og renterne trykket yderligere ned.  
 
Det betyder sammen med en forholdsvis høj inflation, at den gennemsnitlige realrente efter 
skat nu er negativ for første gang siden begyndelsen af 1980’erne, jf. figur 1.8. En negativ 
realrente virker umiddelbart fordrende for både forbrug og investeringer, men skal aktuelt ses 
som et krisetegn og udtryk for ekstraordinære omstændigheder.  
 

Figur 1.7 
Vækstbidrag til BNP 
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Figur 1.8 
Realrente 
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Anm.: Realrenten i figur 1.8 er beregnet på årsbasis som den gennemsnitlige obligationsrente fratrukket den 
faktiske forbrugerprisinflation. Realrenten efter skat tager udgangspunkt i skattesatsen for negativ 
nettokapitalindkomst. Realrenten i 2012 og 2013 er skønnet.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I den aktuelle situation er de lave renter ledsaget af stor generel usikkerhed i den internatio-
nale økonomi. Det dæmper isoleret set også forbrugs- og investeringslysten herhjemme. 
Samtidig har penge- og realkreditinstitutterne i lyset af den øgede usikkerhed i de seneste år 
strammet kreditvilkårene, udvidet rentemarginalerne og hævet gebyrer og bidragssatser. De 
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højere risikotillæg indebærer, at det lavere renteniveau ikke slår fuldt igennem i realøkonomi-
en.  
 
Erhvervsinvesteringerne har i de seneste år ligget på et meget lavt niveau, fordi ledig produk-
tionskapacitet har mindsket behovet for investeringer. Det har på den anden side ført til et 
stort opsparingsoverskud i ikke-finansielle virksomheder, som indebærer et potentiale for be-
tydeligt større erhvervsmæssige investeringer fremover i takt med, at forventningerne til den 
økonomiske udvikling bedres. Allerede i år ventes erhvervsinvesteringerne øget i forhold til 
de seneste år, jf. figur 1.9. 
 
Erhvervsinvesteringerne understøttes blandt andet af investeringsvinduet, der indebærer, at 
virksomhederne kan foretage afskrivninger på 115 pct. af investeringerne i resten af 2012 og 
2013. Fremgangen i investeringerne i år og næste år understøttes også af vækst i investerin-
ger på baneområdet og investeringer afledt af energiaftalen. Bygge- og anlægsarbejdet i for-
bindelse med Femern Bælt-forbindelsen og udbygningen af metroen bidrager også til den hø-
jere investeringsaktivitet.  
 

Figur 1.9 
Erhvervs- og offentlige investeringer 
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Figur 1.10  
Vækst i real disponibel indkomst 
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Anm.: I figur 1.9 indeholder erhvervsinvesteringer også offentligt initierede investeringer, der foregår i pri-
vat regi, herunder anlægsarbejder i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen og Metro Cityringen. 
I figur 1.10 er angivet husholdningernes korrigerede disponible indkomster, jf. afsnit 4.1. Hushold-
ningernes købekraft påvirkes derudover af udbetalingerne af efterlønsbidrag i 2012. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Det private forbrug har de seneste år ligeledes været præget af stor tilbageholdenhed. Hus-
holdningerne har haft behov for at konsolidere sig efter perioden med stigende gældsætning 
op til krisen, og den svage udvikling på arbejdsmarkedet og større usikkerhed har dæmpet 
forbrugslysten. Tilbagebetalingen af efterlønsbidrag og skattereformen styrker imidlertid hus-
holdningernes købekraft markant i år og næste år og kan dermed bidrage til fremgang i pri-
vatforbruget.  
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På baggrund af udbetalingerne i april-juli er skønnet for den samlede tilbagebetaling af efter-
lønsbidrag opjusteret fra 17½ mia. kr. til 24 mia. kr. Indtil videre er efterlønspengene i højere 
grad anbragt på bankkonti end udmøntet i øget forbrug. Baseret på tidligere erfaringer med 
større engangsudbetalinger og i kraft af en styrket forbrugertillid frem mod sommer ventes 
forbrugseffekten dog at vise sig i andet halvår og ind i 2013. Muligheden for en fremgang i 
privatforbruget i 2013 øges desuden af skattereformen, som hæver husholdningernes reale 
disponible indkomster med knap 7 mia. kr. (0,7 pct.-point), jf. figur 1.10. Skatteaftalen er fuldt 
finansieret, men finansieringselementerne indfases langsommere end skattelettelserne, hvil-
ket øger husholdningernes reale disponible indkomster på kort sigt. 
 
Boligmarkedet ligger fortsat ret stille. Indtrykket er dog, at huspriserne har stabiliseret sig og 
vil stige svagt fra næste år, jf. figur 1.11. Det skal ses i lyset af, at tilpasningen til et langsigtet 
prisniveau efter boligboblen grundlæggende har fundet sted, og at de korte og lange realkre-
ditrenter er faldet til et historisk lavt niveau. Endvidere bidrager aftalen om skattereformen til 
klarhed om boligejernes fremtidige økonomi, idet ejendomsværdiskatten og skatteværdien af 
rentefradraget fastholdes svarende til gældende lovgivning frem til 2020. Det store udbud af 
boliger forventes dog at betyde, at boligmarkedet fortsat vil være trægt. 
 
Boliginvesteringerne skønnes at aftage med godt 4 pct. i år. Det skal ses i lyset af, at nybyg-
geriet sidste år blev holdt oppe af et særligt højt niveau for det støttede boligbyggeri. Både i 
år og næste år understøttes hovedreparationerne af aktiviteter i regi af Landsbyggefonden – 
og i år også af BoligJobordningen – og næste år ventes de lave renter og en bedring af bo-
ligmarkedet at give anledning til nogen fremgang i det private nybyggeri. Boliginvesteringerne 
ventes på den baggrund at stige med 5 pct. næste år. 
 

Figur 1.11  
Huspriser 

80

85

90

95

100

105

110

06 07 08 09 10 11 12

80

85

90

95

100

105

110

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

 

Figur 1.12 
Bruttoledighed 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
De afdæmpede vækstudsigter for dansk økonomi betyder, at der fortsat vil være betydelig le-
dig kapacitet i økonomien i år og næste år. Outputgabet – dvs. forskellen mellem den faktiske 
og potentielle produktion – ventes at blive udvidet til ca. -2½ pct. af BNP i år. Først herefter 
ventes en gradvis indsnævring af outputgabet og en langsom genopretning af dansk økono-
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mi. I 2020-planen fra maj er det forudsat, at outputgabet ville blive lukket frem mod 2018, jf. 
Danmark i arbejde – udfordringer for dansk økonomi mod 2020.  
 
Fremgangen i produktion og efterspørgsel forventes først at slå igennem på arbejdsmarkedet 
fra 2013, hvor beskæftigelsen skønnes øget særligt mod slutningen af året. Beskæftigelses-
udviklingen understøttes af en forholdsvis afdæmpet lønudvikling, der dog ikke opvejer det 
tab af lønkonkurrenceevne, som Danmark har opbygget over en årrække. Lønkonkurren-
ceevnen blev forbedret i 2009-11, overvejende som følge af relativt højere konjunkturbetin-
gede produktivitetsstigninger og en deprecierende kronekurs, men i perioden 2000-11 er der 
samlet set fortsat tale om en betydelig svækkelse af lønkonkurrenceevnen, som vil hæmme 
genopretningen af dansk økonomi. 
 
Fremgangen i beskæftigelsen indebærer et fald i bruttoledigheden på 16.000 personer i løbet 
af 2013. Det er mere end lagt til grund i decembervurderingen, hvor alene virkningen af kick-
starten og tilbagebetalingen af efterlønsbidrag var indarbejdet, jf. figur 1.12. Nettoledigheden 
– som ikke omfatter antallet af aktiverede personer – forventes at stige svagt, men det skyl-
des alene et fald i aktiveringen som følge af en mere fokuseret aktiveringsindsats. Skønnet 
over aktiveringen medtager ikke de tiltag, der netop er fremsat, herunder i finanslovsforslaget 
for 2013, men endnu ikke vedtaget. 
 
Selvom der forventes fremgang i både det private forbrug og de private investeringer, vil for-
brugs- og investeringsniveauet i forhold til indkomster og værditilvækst stadig være relativt 
lavt set i et historisk perspektiv, jf. figur 1.13. Derved ventes også en forholdsvis høj privat fi-
nansiel opsparing. Den høje opsparing skal ses i lyset af den kraftige gældsætning i årene op 
til krisen, som betyder, at den private sektor og navnlig husholdningerne har skullet tilpasse 
gældsniveauet i forhold til indkomster og værdier af aktiver.  
 

Figur 1.13  
Husholdningernes forbrugskvote og  
virksomhedernes investeringskvote  
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Figur 1.14  
Opsparingsbalancer 
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Anm.: I figur 1.13 er forbrugskvoten beregnet på baggrund af nationalregnskabsdefinitionen, dvs. nominelt 
privatforbrug i forhold til husholdningernes disponible indkomster. Indkomstbegrebet afspejler ikke 
al indkomst, og et niveau for forbrugskvoten over 100 afspejler derfor ikke, at der ikke spares op. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Opsparingsoverskuddet i den private sektor mere end opvejer den offentlige sektors under-
skud. Derved forbruger og investerer Danmark mindre end den samlede indkomst, hvilket 
også kommer til udtryk i store overskud på betalingsbalancen, jf. figur 1.14. En del af over-
skuddet på betalingsbalancen vedrører nettorenter og -udbytter fra udlandet, der er steget 
betydeligt i de seneste år, blandt andet som følge af en stigende overvægt af investeringer ud 
af Danmark i det seneste årti. De aktuelt store overskud på betalingsbalancen afspejler såle-
des primært svag indenlandsk efterspørgsel og Danmarks nettotilgodehavende i udlandet. 
Overskuddene er derfor ikke udtryk for, at danske virksomheder har stærk lønkonkurren-
ceevne. 
 
Det offentlige underskud er i 2012 påvirket af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag svarende til 
1¼ pct. af BNP. Underskuddet ventes at udgøre knap 4 pct. af BNP i 2012 og knap 2 pct. af 
BNP i 2013.  
 
Udvalgte nøgletal for prognosen fremgår af tabel 1.1, mens der i tabel 1.2 (i bilag til sammen-
fatningen) er en sammenligning med vurderingen i maj af skønnene for 2012 og 2013 på ud-
valgte områder. I forhold til vurderingerne i december og i maj er der sket en forværring af de 
internationale udsigter, som isoleret set trækker i retning af mindre vækst. Omvendt er der i 
forsommeren indgået en række vækstfremmende tiltag, som vil virke med stigende styrke 
igennem resten af året og ind i 2013. På den baggrund er skønnet for BNP-væksten i år ble-
vet nedjusteret i forhold til majvurderingen, mens skønnet for næste år er opjusteret. 
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Tabel 1.1 
Udvalgte nøgletal  

 2010 2011 2012 2013 

Realvækst, pct.     

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

Offentligt forbrug 0,3 -1,3 1,5 0,1 

Offentlige investeringer 8,5 5,2 7,5 -11,5 

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

Erhvervsinvesteringer -4,6 -3,3 9,8 10,3 

Lagerinvesteringer (pct. af BNP) 1,0 0,3 0,1 0,1 

Eksport af varer og tjenester 3,2 7,0 1,0 2,9 

Import af varer og tjenester 3,5 5,2 3,6 4,2 

Bruttonationalprodukt (BNP) 1,3 0,8 0,9 1,7 

      

Niveau, pct. af BNP      

Offentlig saldo -2,7 -1,9 -4,0 -1,9 

Betalingsbalancen 5,5 6,6 4,6 3,6 

      

Niveau, 1.000 personer      

Nettoledighed 114 109 118 126 

Bruttoledighed 164 162 164 158 

Beskæftigelse 2.775 2.767 2.766 2.772 

Arbejdsstyrke 2.889 2.876 2.884 2.898 

      

Stigning, pct.      

Huspriser (enfamiliehuse) 2,7 -2,8 -3,5 2,5 

Forbrugerprisindeks 2,3 2,8 2,4 2,0 

Timefortjeneste i privat sektor (DA’s Struktur-
Statistik) 2,7 1,2 1,9 2,1 
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1.3 Finanspolitikken og de offentlige finanser  
 
Finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag i 2012 og 2013 er planlagt således, at 
de understøtter vækst og beskæftigelse i begge år, samtidig med at det strukturelle offentlige 
underskud nedbringes med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013 i overensstemmelse med EU-
henstillingen. Efterlevelse af EU-henstillingen medvirker til at sikre troværdigheden om fi-
nanspolitikken og lave renter. 
 

Aktivitetsvirkninger af den planlagte finanspolitik mv. for 2012 og 2013 
Vækstbidraget fra finanspolitik og øvrige økonomisk-politiske tiltag i 2012 og 2013 skønnes at 
være 0,6 pct. af BNP i 2012 og 0,3 pct. af BNP i 2013, jf. figur 1.15 (målt ved de flerårige 
virkninger). Opgørelsen af aktivitetsvirkningerne indregner udover finanspolitikken også de 
initiativer, der er taget for at løfte energi- og klimainvesteringer og renoveringen af almennyt-
tigt boligbyggeri mv.  
 
I 2012 afspejler vækstbidraget navnlig de fremrykkede offentlige investeringer i kickstarten og 
tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, mens det i 2013 navnlig er forsommerens aftaler om en 
skattereform og investeringsvindue, som bidrager til væksten, jf. boks 1.1. Hertil kommer 
desuden kickstartens investeringer i form af renovering af almene boliger i regi af Landsbyg-
gefonden samt investeringer afledt af energiaftalen.  
 
 

Figur 1.15 
Vækstbidrag fra finanspolitik og øvrige  
økonomisk-politiske tiltag fra og med 2012 
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Figur 1.16 
Virkning på aktivitetsniveau af lavere renter  
siden 2008 
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Anm.: Figur 1.15 viser vækstvirkningen af de offentlige budgetter (målt ved den flerårige finanseffekt), til-
bagebetaling af efterlønsbidrag, effekten af investeringsvinduet samt ”øvrige investeringer”, som 
dækker renovering af almene boliger i regi af Landsbyggefonden, investeringer afledt af energiaftalen 
samt klimainvesteringer i spildevandsektoren. For disse ”øvrige investeringer” er der indregnet virk-
ningen af de igangsatte initiativer. I figur 1.16 til højre er rentevirkningen på BNP og beskæftigelse 
beregnet på ADAM-modellen i forhold til en situation, hvor renterne var på samme niveau som i 
2008. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Forsommerens aftaler – som udover skattereformen og investeringsvinduet fra juni også in-
kluderer boligaftalen fra maj og øgede klimainvesteringer på spildevandsområdet – indebæ-
rer, at vækstbidraget fra finanspolitik og øvrige tiltag i 2013 er opjusteret til en positiv effekt 
på 0,3 pct. af BNP fra et negativt bidrag på -0,5 pct. af BNP i majvurderingen.  
 
Samtidig har det overordnede fokus på at fastholde en ansvarlig og troværdig finanspolitik – 
herunder konsolideringen af de offentlige finanser i 2011-13 samt 2020-reformstrategien – 
understøttet Danmarks status som ”sikker havn” under den fornyede finansielle uro det sene-
ste år. Det har bidraget til et meget lavt renteniveau. Faldet i renterne siden finanskrisen 
eskalerede i 2008 vurderes isoleret set at holde hånden under beskæftigelsen svarende til en 
beskæftigelsesvirkning på ca. 35-40.000 personer i år, mens BNP-niveauet kan beregnes til 
at være 2½-3 pct. højere end ved uændrede renter i forhold til 2008, jf. figur 1.16. 
 
 

Boks 1.1 
Aktivitetsvirkninger af aftalen om skattereformen og investeringsvinduet 

Aftalerne om skattereformen og investeringsvinduet fra juni understøtter økonomien på kort sigt, og beskæf-

tigelsesvirkningen skønnes at være på ca. 1.000 personer i 2012 og ca. 7.500 personer i 2013. Heraf kan 

hovedparten af beskæftigelsesvirkningen (1.000 i 2012 og 6.500 i 2013) tilskrives investeringsvinduet, der 

indebærer en midlertidig lempelse af afskrivningsreglerne for visse investeringer. Investeringsvinduet skøn-

nes isoleret set at løfte erhvervsinvesteringerne med i størrelsesordenen 15-20 mia. kr. i 2012 og 2013. Der 

er dog betydelig usikkerhed om omfanget af merinvesteringerne i 2012 og 2013, idet der er et begrænset 

erfaringsgrundlag for denne type initiativer. 

 

Lempelserne i skattereformen indfases hurtigere end finansieringselementerne, men fremrykningen af skat 

på kapitalpensioner medfører et merprovenu i 2013 (og årene derefter). Fremrykningen har alene karakter 

af en tidsmæssig forskydning af provenu, der ikke har nogen aktivitetseffekter – heller ikke i 2013. Dermed 

kan skattereformen bidrage til at øge aktiviteten på kort sigt, samtidig med at der skønnes at være en posi-

tiv effekt på den faktiske saldo i 2013, mens den strukturelle saldo er omtrent uændret i 2013.  

 

 
De konkrete nye initiativer, der er taget gennem det seneste år for at understøtte økonomien, 
skønnes samlet set at styrke beskæftigelsen med 10.500 personer i år og 21.000 personer til 
næste år, jf. boks 1.2. Heraf øger kickstarten beskæftigelsen med 7.000 personer i 2012 og 
med 8.000 personer i 2013. Den underliggende stramning af finanspolitikken, der i forvejen 
var planlagt, og som fortsat planlægges for at efterleve EU-henstillingen, vurderes at svække 
beskæftigelsen med i størrelsesordenen 9.500 personer i 2013. Dermed medfører den sam-
lede finanspolitik og rækken af øvrige tiltag en styrkelse af beskæftigelsen med 10.500 per-
soner i år og 11.500 personer næste år.  
 
Væksten i den samlede private og offentlige efterspørgsel i såvel 2012 som i 2013 understøt-
tes af de økonomisk-politiske initiativer, således at der er udsigt til nogenlunde stabil beskæf-
tigelse i år og moderat stigende beskæftigelse i 2013. Dermed bidrager den økonomiske poli-
tik til at holde hånden under det danske arbejdsmarked i den nuværende konjunktursituation. 
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Boks 1.2 
Beskæftigelsesvirkninger af det seneste års initiativer til at understøtte dansk økonomi 

Der er gennemført en række initiativer til at understøtte beskæftigelsen på kort sigt. Samlet skønnes initiati-

verne at styrke beskæftigelsen med 10.500 job i år og 21.000 job til næste år, jf. tabel a. 

  

• Kickstarten skønnes at skabe 7.000 job i 2012 og 8.000 job i 2013. I kickstarten indgår udover frem-

rykning af offentlige investeringer også renovering af almene boliger (i regi af Landsbyggefonden), in-

vesteringer afledt af energiaftalen og investeringer i bedre og billigere kollektiv trafik (juni 2012). 

• Tilbagebetalingen af efterlønsbidrag i 2012 til personer, som forlader efterlønsordningen, skønnes at 

øge beskæftigelsen med 2.500 personer i både 2012 og 2013. 

• Boligaftalen (maj 2012), der forhøjer Landsbyggefondens investeringsramme til renovering med om-

kring 4 mia. kr. i 2012, skønnes at løfte beskæftigelsen med 1.500 personer i 2013. 

• Aftale om skattereform og aftale om investeringsvindue (juni 2012) understøtter samlet set beskæfti-

gelsen med 1.000 personer i 2012 og 7.500 personer i 2013. 

• I aftalen om kommunernes økonomi i 2013 (juni 2012) indgår et løft af klimainvesteringerne på spilde-

vandsområdet på 2,5 mia. kr. om året. Det vil isoleret set skabe 2.000 job i 2013. 

 

Opgørelsen afspejler overordnet de nye initiativer, regeringen har taget siden efteråret 2011 ovenpå den al-

lerede vedtagne finanspolitik. Dermed er opgørelsen eksklusive beskæftigelsesvirkningen af den underlig-

gende stramning af finanspolitikken, der i forvejen var planlagt, og som fortsat planlægges for at efterleve 

EU-henstillingen – herunder skatte- og udgiftspolitikken i genopretningsaftalen, med efterfølgende ændrin-

ger i finansloven for 2012. 

 
 

Tabel a 
Beskæftigelsesvirkninger i 2012 og 2013 af initiativer til at understøtte dansk økonomi 

1.000 fuldtidspersoner 2012 2013 

Kickstart 7 8 

Tilbagebetaling af efterlønsbidrag 2½ 2½ 

Boligaftale - 1½ 

Aftale om skattereform 1 7½ 

- heraf aftale om investeringsvindue 1 6½ 

Klimainvesteringer på spildevandsområdet - 2 

Samlet beskæftigelsesvirkning 10½ 21 

                             

 
 

Anm.: I tabellen indgår ikke beskæftigelsesvirkningen af den underliggende stramning af finanspolitikken. 
Inkl. de samlede virkninger af finanspolitik og øvrige tiltag i 2012 og 2013 er den samlede beskæfti-
gelseseffekt omtrent uændret på 10.500 personer i 2012 og på 11.500 personer i 2013 

Kilde: Egne beregninger. 
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De fremrykkede offentlige investeringer i medfør af kickstarten vurderes overordnet set at for-
løbe som planlagt. Nationalregnskabet for 1. kvartal 2012 viste et betydeligt fald i de offentli-
ge investeringer i forhold til 4. kvartal 2011, men de sæsonkorrigerede kvartalstal for de of-
fentlige investeringer svinger meget og er behæftet med betydelig usikkerhed. Med afsæt i de 
ministerielle rammeredegørelser for 2012 ventes de statslige investeringer, herunder blandt 
andet fremrykkede vejinvesteringer, at forløbe som forudsat i majvurderingen. Samtidig un-
derstøtter foreløbige regnskabsoplysninger for første halvår 2012 et anlægsniveau i kommu-
ner og regioner på linje med det budgetterede, jf. boks 1.3. 
 

Boks 1.3 
Status for investeringer i kickstarten 

Med kickstarten er der fremrykket offentlige investeringer i blandt andet veje, skoler og sygehuse for i alt 7¼ 

mia. i 2012 og 2013. Kickstarten omfatter desuden investeringer for ca. 10½ mia. kr. i offentlige virksomhe-

der og selskaber, herunder baneinvesteringer, renovering af almene boliger samt investeringer afledt af Af-
tale om den danske energipolitik 2012-2020 og Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring 
af den kollektive trafik. Samlet set skønnes kickstarten at understøtte beskæftigelsen med 7.000 personer i 

2012 og 8.000 personer i 2013. 

 

Kickstarten forløber overordnet set som forudsat i november 2011. Dog viser en ny opgørelse fra Lands-

byggefonden, at den fremrykkede renovering af almene boliger ikke er kommet lige så hurtigt i gang som 

forudsat. Det betyder, at investeringerne i kickstarten samlet set nedjusteres fra 18¾ til 17¾ mia. kr. i 2012-

13. Beskæftigelsesvirkningen er dermed svagt nedjusteret fra 8.000 til 7.000 personer i 2012 i forhold til 

vurderingen i Økonomisk Redegørelse, maj 2012. Virkningen er uændret i 2013.     

  

• På Transportministeriets område forløber de fremrykkede vejprojekter som planlagt, mens knap ¼ 

mia. kr. af fremrykningen på baneområdet er udskudt fra 2012 til 2013 som følge af et ændret forløb i 

udbygningen af København-Ringsted-banen. 

• Foreløbige regnskabsoplysninger for første halvår 2012 understøtter, at kommuner og regioner kan 

realisere det budgetterede anlægsniveau i 2012.  

• Landsbyggefonden har udmeldt hele den fremrykkede ramme til konkrete projekter, men der er end-

nu ikke afgivet endeligt tilsagn til omkring halvdelen af den fremrykkede ramme. Det betyder, at re-

noveringsaktiviteten nedjusteres med 1 mia. kr. i 2012. Med den forudsatte afløbsprofil skønnes re-

noveringsaktiviteten uændret i 2013, mens aktiviteten i 2014 og 2015 opjusteres med ca. ½ mia. kr. i 

begge år. 

• Med Aftale om den danske energipolitik 2012-2020, marts 2012, forbedres rammevilkårene for inve-

steringer i vedvarende energi og energieffektivisering. Aftalen forventes nogenlunde at afspejle det 

investeringsniveau i 2012-13, der var forudsat i kickstarten. 

• Med Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik, juni 2012, er 

der aftalt investeringer, som blandt andet skal sikre flere afgange i metroen og etablering af supercy-

kelstier. 
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Udviklingen i de offentlige finanser i 2012 og 2013 
Det offentlige underskud er foreløbigt opgjort til ca. 34½ mia. kr. i 2011 svarende til knap 2 
pct. af BNP. Det lavere underskud i 2011 end i 2010 skal blandt andet skal ses i sammen-
hæng med, at finanspolitikken i 2011 blev strammet med godt 1 pct. af BNP (målt ved de di-
rekte provenuer). I både 2010 og 2011 blev underskuddet dæmpet af et ekstraordinært stort 
provenu fra pensionsafkastskatten på godt 2 pct. af BNP i hvert af årene. 
 
I 2012 skønnes underskuddet på den offentlige saldo at blive ca. 73½ mia. kr. eller 4 pct. af 
BNP. Stigningen i underskuddet fra 2011 til 2012 afspejler blandt andet tilbagebetalingen af 
efterlønsbidrag som led i tilbagetrækningsreformen, som skønnes at belaste den offentlige 
saldo med ca. 1½ pct. af BNP i 2012, jf. boks 1.4. Underskuddet i 2012 skal desuden ses i 
lyset af fremrykningen af offentlige investeringer i forbindelse med kickstarten og en lidt 
svækket konjunktursituation i kølvandet af den europæiske gældskrise. Provenuet fra pensi-
onsafkastskatten forventes til gengæld at udgøre ca. 2,4 pct. af BNP i 2012, hvilket er mar-
kant over det beregnede strukturelle niveau.   
 
Skønnet for den offentlige saldo i 2012 er blandt andet baseret på kommunernes og regio-
nernes budgetter for 2012. Foreløbige regnskabsoplysninger for kommuner og regioner pe-
ger på et relativt lavt niveau for serviceudgifterne i første halvår, men tallene er ikke en sikker 
retningspil for de samlede offentlige forbrugsudgifter i 2012. Der har i en længere årrække 
været en tendens til, at de kommunale serviceudgifter har oversteget budgetterne, men i 
2011 lå serviceudgifterne i de kommunale og regionale regnskaber ca. 8 mia. kr. lavere end 
budgetteret. De foreløbige oplysninger for første halvår 2012 bekræfter indtrykket af, at 
kommuner og regioner i højere grad end tidligere holder sig inden for budgetterne, herunder 
som følge af de senere års tiltag for at styrke udgiftsstyringen – blandt andet med indførelsen 
af individuelle sanktioner. 
 
 

Figur 1.17 
Faktisk og strukturel offentlig saldo 
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Figur 1.18 
Offentlig ØMU-gæld og nettogæld 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Boks 1.4 
Forudsatte virkninger af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag 

Som følge af tilbagetrækningsreformen er det i perioden fra den 2. april til den 1. oktober 2012 muligt at ud-

træde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit. Pr. 17. august 

2012 er der udbetalt 21,6 mia. kr., hvilket har ført til en opjustering af skønnet for den samlede tilbagebeta-

ling fra ca. 17½ mia. kr. til ca. 24 mia. kr. Det forudsættes at ca. 8½ mia. kr. anvendes til forbrug i 2012 og 

2013, svarende til ca. en tredjedel af den samlede tilbagebetaling, jf. også boks 4.1. De resterende midler 

henføres til pensionsopsparinger, fri opsparing og gældsnedbringelse.  

 
Tabel a 2012 2013 

Tilbagebetaling af efterlønsbidrag, mia. kr.  

Tilbagebetaling 24 - 

Umiddelbar saldovirkning inkl. reduceret skatteprovenu 28 - 

Forbrugsvirkning  5½ 3 

Aktivitets- og beskæftigelsesvirkning  

BNP-niveau (pct.) 0,2 0,1 

BNP-vækst (pct.-point) 0,2 -0,1 

Beskæftigelse (1.000 personer) 2½ 2½ 

 
Den forudsatte forbrugsvirkning svarer til en ADAM-beregning, hvor husholdningernes disponible indkomst 

øges med tilbagebetalingen af efterlønsbidrag fratrukket forudsatte indskud på fradragsberettigede pensi-

onsopsparinger for 10½ mia. kr. Forbrugsvirkningen er på linje med en række spørgeskemaundersøgelser 

om, hvordan tilbagebetalte efterlønsbidrag forventes (eller er) anvendt. Der er ganske stor spredning i un-

dersøgelsernes resultater, som peger på en forbrugsandel på 16-48 pct., dog med flest resultater i interval-

let 25-40 pct. Det bemærkes, at respondenterne i spørgeskemaundersøgelserne muligvis ikke tager hensyn 

til, at forbrug, der henføres til tilbagebetalingen, til dels kan fortrænge andet forbrug. Tilbagetrækningsre-

formen vil herudover i sig selv understøtte privatforbruget ved, at personer, der framelder sig efterlønsord-

ningen, typisk får et længere forventet arbejdsliv med højere livsindkomst og mindre årligt opsparingsbehov 

til følge. 

 

BNP øges i beregningen isoleret set med 0,2 pct. i 2012 og 0,1 pct. i 2013 som følge af tilbagebetalingen af 

efterlønsbidrag, mens beskæftigelsen øges med omtrent 2.500 personer i begge år. 

  

Tilbagebetalingen og mindre skatteindtægter som følge af større indbetalinger til fradragsberettigede pensi-

onsordninger svækker umiddelbart den offentlige saldo med ca. 28 mia. kr. i 2012. Heri indgår ikke afledte 

virkninger i form af øgede skatter og afgifter som følge af højere forbrug og beskæftigelse.  

 

Opjusteringen af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag kan desuden føre til en forbedring af den offentlige 

saldo på længere sigt, fordi de forventede udgifter til efterløn falder, når flere melder sig ud. En væsentlig 

del af opjusteringen af den skønnede tilbagebetaling af efterlønsbidrag afspejler imidlertid tilbagebetalinger 

af efterlønsbidrag til personer, der i forvejen ikke var berettiget til efterløn, men som endnu ikke havde over-

ført deres bidrag til pensionsordninger mv. Tilbagebetalingerne til disse personer er ikke forbundet med et 

lavere antal efterlønsmodtagere end hidtil skønnet. Virkningen på antallet af efterlønsmodtagere fremover 

vil blandt andet afhænge af aldersfordelingen og omfanget af udmeldinger i 2012, som kendes sidst på året.  

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger. 
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Finanspolitikken for 2013 er tilrettelagt, så den offentlige økonomi bringes mod balance, og 
de offentlige finanser konsolideres i overensstemmelse med EU-henstillingen. EU-
henstillingen indebærer blandt andet, at den strukturelle offentlige saldo skal forbedres med 
1½ pct. af BNP i perioden 2011-13. De umiddelbart aktivitetsdæmpende virkninger af budget-
forbedringerne i 2013 modgås som nævnt af en række økonomisk-politiske initiativer, der er 
taget for at understøtte vækst og beskæftigelse. Det gælder blandt andet skattereformen og 
investeringsvinduet samt boligaftalen fra maj og øgede klimainvesteringer på spildevandsom-
rådet. 
 
I 2013 skønnes underskuddet på den offentlige saldo til ca. 36½ mia. kr. eller 1,9 pct. af BNP. 
Dermed efterleves EU-henstillingens krav om at nedbringe det faktiske offentlige underskud 
til under 3 pct. af BNP senest i 2013.  
 
I skønnet for 2013 er der indregnet et engangsprovenu på 5 mia. kr. afledt af de forudsatte 
omlægninger af indestående på eksisterende kapitalpensionsordninger i 2013 oven på for-
årets aftale om en skattereform. Det indregnede engangsprovenu på 5 mia. kr. fra omlæg-
ning af eksisterende kapitalpensioner er forbundet med stor usikkerhed. Den offentlige saldo i 
2013 kan derfor blive forbedret markant, hvis flere vælger at omlægge deres eksisterende 
kapitalpensionsordning end lagt til grund.  
 
Et eventuelt højere engangsprovenu i 2013 øger imidlertid ikke de finanspolitiske handlemu-
ligheder, da provenuet ikke påvirker den strukturelle saldo i 2013 eller den finanspolitiske 
holdbarhed. I forbindelse med skattereformen er det da også aftalt, at et eventuelt større en-
gangsprovenu i 2013 end forudsat vil blive brugt til at nedbringe den offentlige gæld. Det er 
afgørende, idet der herved sikres lavere renteudgifter, som kan medvirke til at modgå det 
provenutab, der opstår i de efterfølgende år, hvis en større del af skattebetalingerne fremryk-
kes til 2013, jf. boks 6.1.    
  
Underskuddene på den offentlige saldo frem mod 2013 indebærer, at den offentlige netto-
gæld øges fra 3¼ pct. af BNP ved udgangen af 2011 til ca. 9 pct. af BNP i 2013, jf. figur 1.18. 
ØMU-gælden ventes imidlertid at falde svagt fra 46½ pct. af BNP ved udgangen af 2011 til 
ca. 44¾ pct. af BNP i 2013 og er dermed fortsat under EU-grænsen på 60 pct. af BNP. Fal-
det i ØMU-gælden skal ses i lyset af, at statens konto i Nationalbanken nedbringes med 85 
mia. kr. i løbet af 2012 og 2013. 
 

 

Håndtering af de finanspolitiske udfordringer frem mod 2020 
Med 2020-planen Danmark i arbejde – udfordringer for dansk økonomi mod 2020 fra maj 
2012 blev der fremlagt en reformstrategi, der skal bidrage til at øge arbejdsudbuddet, skabe 
flere arbejdspladser og sikre grundlaget for fremtidig vækst og velfærd. 2020-planen opfylder 
de centrale finanspolitiske mål i regeringsgrundlaget – herunder navnlig målet om mindst ba-
lance på den strukturelle offentlige saldo i 2020 og finanspolitisk holdbarhed.  
 
2020-planen er baseret på et forsigtighedsprincip, der indebærer, at de offentlige udgifter 
først kan øges, når der er fundet finansiering. 
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Siden offentliggørelsen af 2020-planen har regeringen i forsommeren indgået aftaler om en 
skattereform og en reform af førtidspension og fleksjob. Endvidere blev trepartsdrøftelserne 
afsluttet, uden at der blev indgået en aftale. 
 
Aftalen om en skattereform, der blev indgået i juni 2012, sænker skatten på arbejde markant 
og bidrager på sigt til at øge beskæftigelsen med ca. 16.000 personer. Skatteaftalen indehol-
der herudover udgiftsbesparelser på 1 mia. kr. på EU-bidraget og 2,7 mia. kr. i forsvaret. 
Samlet set skønnes skatteaftalen at styrke de offentlige finanser varigt med 2,7 mia. kr. Fi-
nansieringsbidraget er i aftalen disponeret til at øge den årlige vækstramme for det offentlige 
forbrug.  
 
Aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob fra juni 2012 indebærer blandt andet, at 
man som udgangspunkt ikke skal tilkendes førtidspension, hvis man er under 40 år, og at der 
indføres ressourceforløb, der i kraft af en sammenhængende indsats skal bidrage til, at flere 
finder vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Hertil kommer en målretning af fleksjobordningen og 
en omlægning af tilskuddet til fleksjobordningen.  
 
Aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob vurderes at styrke de offentlige finanser 
med 1,9 mia. kr. netto i 2020, der er aftalt anvendt til uddannelse og forskning. Nettobidraget 
på 1,9 mia. kr. dækker over et finansieringsbidrag på 3,2 mia. kr. fra reformens virkninger på 
beskæftigelse, skatteindtægter og overførselsudgifter, mens øgede driftsudgifter i forbindelse 
med ressourceforløb mv. udgør ca. 1,3 mia. kr. Med reformen øges det offentlige forbrug så-
ledes med i alt 3,2 mia. kr. i 2020. 
 
I regeringens 2020-plan lægges der op til at gennemføre yderligere reformer, som skal styrke 
de offentlige finanser med yderligere 5 mia. kr. i 2020. Der skal dels opnås en forbedring af 
de offentlige finanser med 2 mia. kr. gennem tidligere færdiggørelse af uddannelse. Herud-
over lægges op til reformer af integration, international rekruttering, forebyggelse, sygefra-
vær, kontanthjælp mv., der samlet set kan styrke de offentlige finanser i 2020 med 3 mia. kr.  
Regeringen vil i det kommende folketingsår følge op med en række konkrete reformforslag. 
Hertil kommer 5 mia. kr. fra modernisering af den offentlige sektor, som forudsættes priorite-
ret til offentligt forbrug.  
 
 

1.4 Danmarks status som ”sikker havn” 
 
I perioder med finansiel uro søger investorer typisk over i mere sikre aktiver for at afdække 
sig mod den større usikkerhed, der er på markederne. Investorerne sælger derfor papirer, 
hvis de vurderer, at der er en usikkerhed knyttet til værdien af aktivet. Provenuet fra salget 
bruges til at købe aktiver, som anses for mere sikre.  
 
Under den aktuelle europæiske gældskrise har konsekvensen været en faldende efterspørg-
sel efter statspapirer fra en række sydlige eurolande, hvor renten på statsobligationer er ste-
get. Omvendt har lande som Danmark oplevet en stigende efterspørgsel efter især statsobli-
gationer – fordi de anses for sikre – og det har drevet renten ned. De lande, der oplever sti-
gende efterspørgsel efter deres aktiver i usikre perioder, omtales ofte som ”sikre havne”. 
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Udenlandske investorer har løbende siden 2009 øget deres beholdninger af danske statsob-
ligationer og realkreditobligationer, og i de seneste måneder har der igen været en stigende 
interesse for danske obligationer i forbindelse med fornyet uro på de finansielle markeder, jf. 
figur 1.19. Samtidig har danske investorer solgt ud af deres beholdning af udenlandske akti-
ver, hvilket også har været med til at drive renten ned. Danmark er nu i den helt usædvanlige 
situation, at rentespændet til Tyskland på statsobligationer er blevet negativt, jf. figur 1.20.  
 

Figur 1.19 
Udlændinges beholdning af danske  
obligationer 
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Figur 1.20 
Rentespænd mellem danske og tyske  
statsobligationer 
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Anm.: I figur 1.19 er tallene for 2. kvartal 2012 skønnet på baggrund af opkøb og salg i 2. kvartal. 
Kilde: Danmarks Nationalbank, Reuters EcoWin og egne beregninger. 

 
Rollen som ”sikker havn” er vanskelig at opnå og kræver først og fremmest troværdighed om 
den økonomiske politik. Det kræver en lang periode med stabile rammer for den økonomiske 
politik, hvor der gradvist opbygges tillid til, at den udstukne kurs holdes. 
 
Rollen som ”sikker havn” er til gengæld let at miste. Det kræver kun et (tilstrækkeligt stort) 
fejlskridt i den økonomiske politik, der kan få investorer til at ændre opfattelse af sikkerheden 
knyttet til værdien af aktiver fra landet. Der er på den måde en betydelig grad af asymmetri i 
den måde, hvorpå status som ”sikker havn” opnås og kan mistes igen. 
 
Det er usikkert, hvornår et fejlskridt er stort nok til, at status som ”sikker havn” mistes. Det er 
derfor nødvendigt at operere med en ansvarlighed i den økonomiske politik, der understøtter 
den udstukne kurs. Det er blandt andet derfor vigtigt, at Danmark holder sig inden for de 
grænser, som er aftalt internationalt og er implementeret i rammerne for den økonomiske po-
litik via budgetloven. Det er således vigtigt, at Danmark lever op til EU-henstillingen om en 
forbedring af den strukturelle saldo fra 2010 til 2013 på 1½ pct. af BNP, og at det strukturelle 
underskud fremover holdes inden for grænsen i budgetloven på -½ pct. af BNP. 
 
Danmark har under den europæiske gældskrise fastholdt den højeste kreditværdighed hos 
de internationale ratingbureauer, mens 8 af EU15-landene er blevet nedgraderet i de seneste 
år og heraf halvdelen fra den højeste kreditværdighed, jf. figur 1.21. Også verdens største 
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økonomi USA har fået en lavere kreditværdighed. Danmark tilhører dermed en begrænset og 
– i forhold til før krisen – betydelig indskrænket gruppe af lande med den højeste kreditvær-
dighed. 
 
Danmarks høje kreditværdighed hænger sammen med relativt sunde offentlige finanser. 
Danmark er kommet længere end de fleste andre lande med at håndtere de udfordringer for 
de offentlige finanser, som blandt andet følger af den demografiske udvikling med flere æl-
dre. Danmark har samtidig fortsat en forholdsvis lav offentlig gæld sammenlignet med andre 
lande og har også haft en mere begrænset stigning i gælden siden 2005, jf. figur 1.22. 
 

Figur 1.21  
Kreditværdighed 
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Figur 1.22  
Offentlig bruttogæld 
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Anm.: I figur 1.21 er ratings fra bureauet Standard & Poor’s. I figur 1.22 angiver tallet for 2011 ændringen i 
den offentlige bruttogæld siden 2005. For Sverige og Norge er der således tale om et fald i gælden i 
forhold til BNP. 

Kilde: Standard og Poor’s, Eurostat og egne beregninger. 
 
Også med hensyn til en række andre økonomiske nøgletal placerer Danmark sig godt i for-
hold til andre lande. Det gælder fx med hensyn til ledighed, inflation, inflationsstabilitet og be-
talingsbalancen. Det skyldes blandt andet en lang tradition for en stabilitetsorienteret økono-
misk politik, som mindsker udsvingene og dermed usikkerheden i økonomien. Det er blandt 
andet til gavn i forbindelse med investeringsbeslutninger.  
 
Den økonomiske politik er tilrettelagt på en måde, så der er stor vished om den økonomiske 
linje uden pludselige og uforudseelige kursskifte. Som en del af den stabilitetsorienterede 
økonomiske politik har Danmark siden 1982 ført en konsekvent fastkurspolitik, hvor valuta-
kursudsvingene har ligget inden for et meget snævert bånd. Det har været med til at forankre 
inflationsforventningerne på et lavt og stabilt niveau og samtidig mindsket den valutakurs-
usikkerhed, som eksportører til euroområdet står overfor. Inflationsrisikoen og valutakursrisi-
koen er på den baggrund ret begrænsede.  
 
Euroen har under den nuværende krise tabt styrke, og da kronen følger euroen, har kronen 
også tabt værdi over for fx det britiske pund og den svenske krone. Underliggende må kronen 
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imidlertid anses for at være styrket, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at valutareser-
ven er vokset markant siden 2008, jf. figur 1.23. Stigningen i valutareserven skyldes kapital-
tilstrømning i forbindelse med opkøb af danske obligationer. 
 

Figur 1.23  
Danmarks valutareserve 
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Figur 1.24  
Nettoaktiver over for udlandet, 2011 
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Anm.: I figur 1.24 vedrører tallet for USA 2010.  
Kilde: Danmarks Nationalbank, Eurostat, IMF og egne beregninger.  

 
”Sikre havne” er normalt kendetegnet ved at have stærke, uafhængige valutaer, som ikke 
forventes at ville tabe værdi. Det gælder fx yen og schweizerfranc i kraft af, at Japan og 
Schweiz er blandt verdens største kreditorer, jf. figur 1.24. Blandt eurolandene har Tyskland, 
Nederlandene og Finland ligeledes et nettotilgodehavende over for udlandet, hvilket også 
kan understøtte disse landes status som ”sikker havn”. Samtidig skal den amerikanske dol-
lars styrke først og fremmest ses i lyset af, at dollaren er den mest handlede valuta og den 
altdominerende reservevaluta på verdensplan. 
 
Erfaringen viser, at de finansielle markeder kan reagere på selv små begivenheder og også 
eksterne forhold, der ikke nødvendigvis afspejler fundamentale ændringer i økonomien. I så-
danne situationer kan renten stige forholdsvis meget i løbet af kort tid, mens den efterfølgen-
de tilpasning til et normalt renteniveau ofte kun sker gradvist. 
 
Som en lille, åben økonomi er Danmark i særlig grad følsom over for pludselige skift i kapital-
bevægelserne, hvilket kan forøge den rente, som danske husholdninger og virksomheder 
skal betale. Det understreger behovet for, at Danmark fører en ansvarlig økonomisk politik, 
der understøtter udlandets fortsatte tillid til den økonomiske udvikling. Erfaringen viser, at der 
hurtigt kan opstå pres på kronen, og at der i sådanne perioder vil være et udvidet rente-
spænd. Selv små renteændringer kan føre til mærkbare realøkonomiske konsekvenser. En 
udvidelse af rentespændet svarende til erfaringen fra 2008 vil fx reducere BNP-niveauet med 
op til 1 pct. i 2013 og reducere beskæftigelsen med omkring 7.000 personer, når effekten er 
slået fuldt igennem, jf. boks 1.5.  
 



Kapitel 1 Sammenfatning 

 

Økonomisk Redegørelse · August 2012 27 

Boks 1.5 
Danmarks status som ”sikker havn”  

Danmark har i de seneste år opnået en position som ”sikker havn”. Det skal især ses i lyset af tillid til den of-

fentlige økonomi, overskud på betalingsbalancen og en betydelig valutareserve. I prognosen forudsættes 

Danmark at kunne fastholde sin status som ”sikker havn”, indtil forholdene på de finansielle markeder bliver 

normaliseret. Fastkursregimer indebærer en sårbarhed over for flugt til ”sikre havne” i perioder med finansiel 

uro. Frasalg af værdipapirer vil medføre et nedadgående pres på den pågældende valuta, og det kan blive 

nødvendigt at anvende valutareserven eller hæve renten for at forsvare valutaen. Danmark har i tidligere pe-

rioder med finansiel uro oplevet et sådant pres på kronen, jf. figur a. Konsekvensen har været, at National-

banken i perioder har måttet hæve renten for at forsvare kronen inden for rammerne af fastkurspolitikken. 

Det var eksempelvis tilfældet under ERM-krisen i 1992-93 og efter rubel-krisen i 1998. Det var også tilfældet 

i efteråret 2008, hvor finanskrisen brød ud. 

 

Figur a 
Pengepolitisk rentespænd mellem Danmark og euroområdet 
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Samtidig påvirkede 
spekulation mod den norske 
krone resten af 
Skandinavien.  

Finansiel uro med 
udgangspunkt i ERM-
samarbejdet.

Finansiel uro med 
udgangspunkt i den 
sydeuropæiske 
statsgældskrise.

Dansk folkeafstemning 
om Amsterdamtraktaten.

 

Anm.: Rentespændet er beregnet som forskellen mellem Danmarks Nationalbanks udlånsrente og ECB’s 
refinansieringsrente. I perioden før 1999 er der for euroområdet anvendt den tyske reporente. 

Kilde: Danmarks Nationalbank, Bundesbank, ECB, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 

Presset på kronen er opstået til trods for, at dansk økonomi også på disse tidspunkter grundlæggende var 

sund. Rentestigningerne har således ikke nødvendigvis været udtryk for mistillid til dansk økonomi, og ren-

tespændene er også snævret ind igen, når nervøsiteten på de finansielle markeder har lagt sig. Hvis der op-

står en begivenhed, der igen fører til et udvidet rentespænd, vil det have betydning for dansk vækst og be-

skæftigelse. Som et regneeksempel kan der tages udgangspunkt i de udvidede rentespænd i slutningen af 

2008 i kølvandet på Lehman Brothers’ kollaps. Her skete der en udvidelse af det pengepolitiske rentespænd 

til 2 pct.-point. Rentespændet mellem danske og tyske 10-årige statsobligationer var på det tidspunkt oppe 

på 0,5 pct.-point. En tilsvarende udvidelse af rentespændet i dag og en efterfølgende indsnævring ville isole-

ret set reducere BNP-niveauet med op mod 1 pct. i 2013 og reducere beskæftigelsen med ca. 7.000 perso-

ner, når effekten af den midlertidige renteændring er slået fuldt igennem. Selv små renteændringer kan så-

ledes have betydelige realøkonomiske konsekvenser på kort sigt. Hertil kommer øget risiko for en forringel-

se af forbruger- og erhvervstilliden yderligere, som kan føre til en endnu større reduktion i vækst og beskæf-

tigelse. 
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1.5 Bilagstabel  
 

Tabel 1.2 
Sammenligning med vurderingen i maj af skønnene for 2012 og 2013 på udvalgte områder  

 2012 2013 

 Maj August Maj August 

Realvækst, pct.     

Privat forbrug 1,2 1,0 2,0 2,3 

Samlet offentlig efterspørgsel 2,1 2,0 -1,4 -0,8 

- heraf offentligt forbrug 1,3 1,5 0,3 0,1 

- heraf offentlige investeringer 11,3 7,5 -20,2 -11,5 

Boligbyggeri -0,5 -4,3 3,0 5,0 

Faste erhvervsinvesteringer 2,6 9,8 7,0 10,3 

I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 1,7 2,2 1,5 2,4 

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

I alt indenlandsk efterspørgsel 1,7 2,2 1,6 2,4 

Eksport 1,9 1,0 3,2 2,9 

- heraf industrieksport 2,5 1,9 3,9 3,6 

Samlet efterspørgsel 1,8 1,8 2,2 2,6 

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

- heraf vareimport 2,5 3,6 3,1 3,8 

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

Bruttoværditilvækst 1,1 0,8 1,4 1,6 

- heraf i private byerhverv 1,8 1,3 2,2 2,7 

Ændring i 1.000 personer     

Arbejdsstyrke, i alt 8 8 8 14 

Beskæftigelse, i alt 3 -1 4 6 

- heraf i den private sektor -3 -3 1 5 

- heraf i offentlig forvaltning og service 6 2 3 1 

Bruttoledighed 0 2 -10 -6 

Nettoledighed 6 9 5 8 
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Tabel 1.2 (fortsat) 
Sammenligning med vurderingen i maj af skønnene for 2012 og 2013 på udvalgte områder  

 2012 2013 

 Maj August Maj August 

Stigning, pct.     

Eksportpriser, varer 2,4 3,2 1,3 1,4 

Importpriser, do. 2,8 3,7 1,2 1,7 

Bytteforhold, do. -0,3 -0,5 0,0 -0,4 

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

Forbrugerprisindeks 2,5 2,4 1,7 2,0 

Timeløn 1,9 1,9 2,1 2,1 

Real disponibel indkomst, privat sektor1) 1,2 0,3 0,9 1,1 

Real disponibel indkomst, husholdninger1, 2) -0,1 1,4 1,1 1,5 

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

Pct. p.a.     

Rente, 1-årigt flekslån 1,1 0,5 1,8 0,9 

Rente, 10-årig statsobligation 2,2 1,6 2,6 2,0 

Rente, 30-årig realkreditobligation 4,1 3,8 4,1 3,7 

De centrale balancestørrelser     

Betalingsbalancesaldo 97,2 84,1 93,7 66,8 

Offentlig saldo -70,4 -73,4 -32,6 -36,5 

Bruttoledighed (1.000 personer) 162 164 152 158 

Bruttoledighed (pct. af arbejdsstyrken) 5,7 5,7 5,3 5,4 

Nettoledighed (1.000 personer) 114 118 119 126 

Nettoledighed (pct. af arbejdsstyrken) 4,0 4,1 4,1 4,3 

Eksterne forudsætninger     

Handelsvægtet BNP-vækst i udlandet, pct. 1,2 1,2 2,0 1,8 

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

Dollarkurs (kr. pr. dollar) 5,7 5,9 5,6 6,1 

Oliepris, USD pr. td. 117,9 109,1 117,3 107,0 

Oliepris, kr. pr. td. 666,4 644,7 662,0 651,3 

          

1) Siden maj er der ændret i deflateringen af indkomstudviklingen. Der anvendes nu deflatoren for det 
private forbrug fra nationalregnskabet i stedet for forbrugerprisindekset. Sammenligningstallene fra 
Økonomisk Redegørelse, maj 2012 er tilpasset den nye metode.  

2) Den korrigerede indkomst, jf. afsnit 4.1. I 2012 og 2013 er stigningen inkl. tilbagebetalinger af efter-
lønsbidrag. 
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Hen mod sommeren er den i forvejen svage fremgang i verdensøkonomien bremset yderlige-
re op. Det gælder særligt i euroområdet, hvor aktiviteten har ligget fladt siden efteråret sidste 
år, mens der har været fortsat – men dog aftagende – vækst i USA. Samtidig er der tegn på, 
at fremgangen i vækstøkonomier som Kina, Brasilien og Indien er bøjet af. Det afspejler i høj 
grad svækket ekstern efterspørgsel, men også en afdæmpning i den indenlandske efter-
spørgsel. Det er dog fortsat de gældsplagede lande i euroområdet, der er hårdest ramt.  
 
Eksportmarkedsvæksten for Danmarks vigtigste samhandelspartnere er på den baggrund 
blevet nedjusteret i forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2012. Det skyldes primært udvik-
lingen i euroområdet og Storbritannien, mens Sverige og USA nu ser ud til at klare sig bedre i 
år. 
 
Udsigterne præges af en vedvarende usikkerhed særligt knyttet til situationen i euroområdet. 
Til trods for en række politiske tiltag, er tilliden atter svækket, og den usikre situation på de fi-
nansielle markeder varer ved. Gældskrisen 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 håndtere krisen. På det seneste er det især Spanien, der har 
været i fokus, hvor der har været bekymring i markedet vedrørende tilstanden i landets finan-
sielle sektor og mulige finanspolitiske konsekvenser heraf. Spanien har været nødsaget til at 
bede om assistance fra EU til rekapitalisering af landets banksektor. 
 
De offentlige finanser er under konsolidering i de fleste lande, og de offentlige underskud for-
ventes reduceret både i Europa og i USA. I EU-landene set under ét forventes underskuddet 
på de offentlige finanser at falde fra 4½ pct. af BNP i 2011 til knap 3½ pct. af BNP i 2013. 
 
De største risici for de internationale udsigter knytter sig stadig til situationen i de gældspla-
gede lande i euroområdet. En yderligere eskalering af krisen, fx som følge af utilstrækkelig el-
ler for sen politisk håndtering, kan få store realøkonomiske konsekvenser. Vigtige skridt er 
taget de seneste måneder – herunder med de seneste beslutninger ved eurotopmødet i slut-
ningen af juni – men en løsning af krisen vil både kræve yderligere tiltag og implementering 
af allerede indgåede aftaler, både på europæisk og ikke mindst på nationalt plan. 
 
Der knytter sig også væsentlige risici til den økonomiske politik i lande uden for Europa. I 
USA står en lang række finanspolitiske stimuli til at udløbe ved årsskiftet. Hvis alle planlagte 
stramninger bliver gennemført, vil det efter alt at dømme stoppe genopretningen af den ame-
rikanske økonomi og derfor også påvirke resten af verdensøkonomien. De mangelfulde pla-
ner for konsolidering af de offentlige finanser på længere sigt både i USA og Japan udgør 
også en negativ risiko. 

2. International økonomi 
Nyt kapitel 
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2.1 Realøkonomisk status 
 
Den i forvejen svage fremgang i verdensøkonomien er bremset yderligere op. Fremgangen i 
verdenshandlen er aftaget, og erhvervstilliden peger igen på tilbagegang, jf. figur 2.1 og 2.2. 
 
Den fornyede svækkelse af udsigterne for den internationale økonomi skal ses i sammen-
hæng med en vedvarende usikkerhed særligt knyttet til situationen i euroområdet. Til trods 
for en række politiske tiltag, herunder beslutningerne fra eurotopmødet i slutningen af juni, er 
erhvervstilliden svækket yderligere, og usikkerheden på de finansielle markeder varer ved. 
Senest har også Spanien været nødsaget til at bede om assistance fra EU til rekapitalisering 
af den spanske banksektor, og der er fornyet usikkerhed om Grækenlands evne til at gen-
nemføre de nødvendige konsolideringstiltag. 
 
Samtidig har der været tegn på, at væksten i resten af verden er aftaget. Det afspejler dels 
svækkede afsætningsmuligheder på eksportmarkederne, herunder især euroområdet, men 
der er også tegn på afdæmpning i den indenlandske efterspørgsel i vækstøkonomier som fx 
Brasilien, Indien og Kina. 
 
 

Figur 2.1 
Verdenshandel, kvartalsvis vækst 
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Figur 2.2 
Global erhvervstillid (PMI), fremstilling 
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Anm.: Det globale PMI-indeks i figur 2.2 er en vægtet sammenvejning af PMI-indekset for 30 forskellige 
lande, som skønsmæssigt svarer til ca. 86 pct. af globalt BNP. Værdier over 50 peger på stigende ak-
tivitet i sektoren. 

Kilde: Reuters EcoWin og Bloomberg. 
 
I både EU og euroområdet faldt BNP med knap ¼ pct. i 2. kvartal efter at have været uænd-
ret i 1. kvartal 2012. I forhold til samme kvartal sidste år faldt BNP i euroområdet og EU27 
med henholdsvis knap ½ pct. og knap ¼ pct., men med betydelige forskelle landene imellem, 
jf. figur 2.3. 
 
Situationen er fortsat værst i de sydlige eurolande, men også i de øvrige eurolande har der 
været en betydelig afmatning, jf. figur 2.4. Situationen i euroområdet skal blandt andet ses i 
lyset af svækket tillid og strammere finansieringsvilkår som følge af den europæiske stats-



Kapitel 2 International økonomi

 

Økonomisk Redegørelse · August 2012 33 

gældskrise. Det har særligt påvirket de lande, der har høj gæld og er udsat for markedspres, 
men der har også været negative afsmittende effekter på de øvrige lande i EU blandt andet 
via handelskanaler og øget usikkerhed. 
 
 

Figur 2.3 
Årsvækst i 2. kvartal, EU-lande 
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Figur 2.4 
BNP, udvalgte områder i EU 
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Anm.: For Danmark, Irland, Luxembourg, Malta, Polen og Slovenien er det årsvækstraten i 1. kvartal 2012, 
der indgår i figur 2.3. Vægtet gennemsnit af indeks for BNP i sydlige eurolande (Grækenland, Spani-
en, Italien, Cypern og Portugal), øvrige eurolande (Belgien, Tyskland, Estland, Frankrig, Holland, 
Østrig, Slovakiet og Finland) og EU-lande uden for euroområdet (Bulgarien, Tjekkiet, Letland, Li-
tauen, Ungarn, Rumænien, Sverige og Storbritannien) i figur 2.4. Danmark, Polen, Slovenien, Irland 
og Luxembourg indgår ikke i figuren på grund af mangel på data for 2. kvartal 2012. Egen sæson-
korrektion af BNP i Grækenland. 

Kilde: Eurostat og egne beregninger. 
 
Hertil kommer, at en omfattende konsolidering af både den private og den offentlige sektors 
balancer begrænser væksten i de fleste EU-lande både inden for og uden for euroområdet. 
Det gælder fx i Storbritannien, hvor de foreløbige nationalregnskabstal viste et fald i BNP på 
½ pct. i 2. kvartal, jf. figur 2.5. Det er tredje kvartal i træk med negativ BNP-vækst. Udviklin-
gen i 2. kvartal påvirkedes dog også af en ekstraordinær fridag i forbindelse med dronnin-
gens diamantjubilæum, hvorfor niveauet i 2. kvartal kan være særligt lavt. 
 
Omvendt har der i Sverige ikke været behov for konsolidering i samme omfang som i mange 
af de øvrige lande i EU. Det afspejler relativt sunde offentlige finanser både før og under fi-
nanskrisen, og at der ikke – som i mange andre lande – har været en markant nedtur på bo-
ligmarkedet. BNP i Sverige er ifølge de foreløbige nationalregnskabstal vokset ret kraftigt i 
første halvår, jf. figur 2.5. Det afspejler både fremgang i eksporten og den indenlandske ef-
terspørgsel, men også en usædvanlig lav vækst i importen. 
 
Ses der på landene uden for EU, fortsatte væksten i USA i 2. kvartal i år, hvor BNP steg med 
knap ½ pct. – lidt mindre end i 1. kvartal, jf. figur 2.5. Genopretningen af den amerikanske 
økonomi har været hæmmet af den rebalanceringsproces, som har fundet sted i den private 
sektor siden 2008, men der er nu tegn på, at konsolideringen af den private sektors balancer 
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efterhånden er ved at være tilendebragt. Aktiviteten de seneste fire kvartaler har således 
særligt været båret af fremgang i privatforbruget og investeringerne. 
 
Japansk BNP steg med godt ¼ pct. i 2. kvartal efter en stigning på godt 1¼ pct. i 1. kvartal, jf. 
figur 2.5. Det er imidlertid dels en markant – og midlertidig – stigning i de offentlige investe-
ringer relateret til genopbygningen efter natur- og atomkatastrofen i foråret 2011, som ligger 
til grund for væksten. Væksten i privatforbruget og eksporten er derimod aftaget kraftigt i for-
hold til 1. kvartal. 
 

Figur 2.5 
BNP, udvalgte lande 
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Figur 2.6 
BNP, udvalgte emerging markets 
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Anm.: BNP for Kina i figur 2.6 er konstrueret ved at anvende årsvækstrater frem til 3. kvartal 2010 (egen 
sæsonkorrektion) og derefter den kvartalsvise vækst fra Kinas statistikbureau. Egen sæsonkorrektion 
af BNP i Indien. 

Kilde: Eurostat og Reuters EcoWin. 
 
I de største emerging markets har der været en vis afdæmpning siden starten af 2010, men 
væksten er stadig høj, jf. figur 2.6. I Kina blev BNP-væksten i 2. kvartal opgjort til 1¾ pct. 
(k/k), hvilket er noget lavere end vækstraterne i løbet af sidste år. 
 
Vækstafdæmpningen i emerging markets skal i høj grad ses i sammenhæng med svækkel-
sen af den eksterne efterspørgsel, herunder særligt fra euroområdet. Udviklingen afspejler 
imidlertid også tidligere stramninger af den økonomiske politik, som har reduceret den inden-
landske efterspørgsel og væksten i kreditgivningen. Den pengepolitiske rente i mange emer-
ging markets blev således hævet i løbet af 2011 på grund af risiko for overophedning, men 
renten er efterfølgende atter blevet sænket i lande som Brasilien, Indien og Kina. 
 

2.1.1 Vækstudsigter på kort sigt 
Udsigterne for den internationale økonomi er forværret hen over sommeren. Efter tre svage 
kvartaler peger de foreliggende indikatorer på en yderligere afmatning af produktionen i eu-
roområdet i 3. kvartal. Det gælder blandt andet et kraftigt fald i erhvervstilliden i løbet af årets 
første syv måneder og en fortsat svag forbrugertillid, jf. figur 2.7 og 2.8. Erhvervstilliden i eu-
roområdet, målt ved PMI-indikatoren, har nu stabiliseret sig på det laveste niveau siden som-
meren 2009. Samtidig er væksten i udlånet til den private sektor gået i stå. 
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Udsigterne præges i øjeblikket af stor usikkerhed, men det er lagt til grund, at gælds- og til-
lidskrisen i europæisk økonomi inddæmmes. Fra udgangen af 2012 ventes der en vis genop-
retning i euroområdet, og fremdriften i økonomien forventes at styrkes gradvist igennem 
2013, efterhånden som de seneste EU-initiativer implementeres, og tilliden styrkes. Væksten 
vil dog fortsat dæmpes af statsgældskrisen og dens virkninger på kreditgivningen samt af et 
vedvarende behov for konsolidering i både den private og offentlige sektor. Endelig ventes 
også den høje arbejdsløshed at begrænse vækstudsigterne fremadrettet, i det omfang risiko-
en for ledighed svækker forbrugertilliden og medvirker til yderligere tilbageholdenhed med 
forbrug og investeringer. 
 

Figur 2.7 
Erhvervstillid (PMI) og BNP-vækst,  
euroområdet 
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Figur 2.8 
Udlånsvækst til den private sektor og  
forbrugertillid, euroområdet 
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Kilde: Reuters EcoWin. 
 
I USA ventes fortsat fremgang, men i aftagende tempo. Også i USA er tilliden aftaget mar-
kant, og vækstudsigterne dæmpes af den svage udvikling i Europa, men der er enkelte lys-
punkter. Blandt andet er husholdningernes opsparingskvote faldet, hvilket øger forventnin-
gerne til udviklingen i privatforbruget fremadrettet, jf. figur 2.9. Samtidig er balancetilpasnin-
gen i de amerikanske banker ved at være tilendebragt, og der er begyndt at vise sig spæde 
forårstegn på boligmarkedet, jf. figur 2.10. 
 
Overordnet set tegner der sig således et billede af svækket tillid og svagere vækstudsigter in-
ternationalt. Landene i euroområdet ser ud til at være hårdest ramt, men også uden for euro-
området er svækkelsen markant, selvom fx erhvervstilliden i Sverige, målt ved PMI-
indikatoren for fremstillingssektoren, har vist små tegn på bedring på det seneste, jf. figur 
2.11. 
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Figur 2.9 
Nettoformue og opsparingskvote, USA 
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Figur 2.10 
Huspriser, USA 
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Anm.: I figur 2.10 er FHFA boligprisindekset fra det amerikanske Federal Housing Finance Agency, Ca-
seShiller-indekset angiver boligprisudviklingen i de 20 største amerikanske byområder. 

Kilde: Reuters EcoWin. 
 
Billedet underbygges af, at OECD’s sammensatte indikator for den økonomiske aktivitet (CLI) 
har haft en aftagende tendens for euroområdet og BRIK-landene i løbet af det seneste år. 
CLI-indekset svarer værdien 100 til den langsigtede trendmæssige udvikling i den økonomi-
ske aktivitet. Værdier under 100 skal således ikke nødvendigvis tolkes som et tegn på tilba-
gegang i økonomien. 
 
 

Figur 2.11 
Erhvervstillid i fremstillingssektoren,  
udvalgte lande 
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Figur 2.12 
OECD’s sammensatte ledende indikator,  
udvalgte områder 
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Anm.: Erhvervstilliden i figur 2.11 er standardiseret. Den sammensatte ledende indikator for BRIK-landene 
i figur 2.12 er et vægtet gennemsnit af indikatoren for Brasilien, Rusland, Indien og Kina. 

Kilde: Reuters EcoWin og OECD. 
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CLI-indikatoren for USA, euroområdet og BRIK-landene har været faldende de seneste må-
neder, men mens indikatoren for euroområdet og BRIK-landene nu ligger på et niveau under 
100, har indikatoren for USA været over trend siden efteråret sidste år (seneste observation 
er for juni), jf. figur 2.12. Det peger således på fortsat fremgang men i aftagende tempo i 
USA. 
 
Risiciene knyttet til vækstudsigterne vurderes fortsat at være betydelige, jf. afsnit 2.3. Uroen i 
euroområdet er stadig udtalt, og selv når det lægges til grund, at der vil ske en vis bedring af 
situationen, vurderes der at være udsigt til svagere vækst i andet halvår end forudsat i maj. 
Den største risiko knytter sig stadig til muligheden for en yderligere forværring af statsgælds-
krisen i euroområdet og den negative gensidige påvirkning mellem svage offentlige finanser, 
svage banker og svag vækst. 
 
Der er også usikkerhed knyttet til udviklingen i den amerikanske finanspolitik, hvor der med 
den nuværende lovgivning lægges op til en uforholdsmæssig hård stramning af finanspolitik-
ken i 2013. En forværret amerikansk økonomi vil i givet fald have negative afsmittende effek-
ter på udsigterne for resten af verden. 
 

2.1.2 Vækstskøn 
Forventningerne til væksten er nedjusteret i de fleste lande. Det gælder særligt for lande i eu-
roområdet, men også forudsætningerne om udviklingen i Storbritannien samt i vækstøkono-
mier som Kina og Brasilien er nedjusterede i år. I euroområdet forventes der et fald i BNP i 
2012 og en vækst på blot ½ pct. næste år. 
 
Omvendt har væksten i Sverige, Norge og USA vist sig kraftigere end forudsat i maj, og 
vækstskønnene for i år er derfor opjusterede. I kraft af, at en stor andel af dansk eksport af-
sættes til Sverige, Norge og USA, kompenserer højere vækstforventninger i disse lande i ret 
stor udstrækning for en svagere udvikling i andre lande i år, når BNP-væksten i udlandet ba-
seres på en handelsvægtet sammenvejning. 
 
Den sammenvejede BNP-vækst forventes derfor samlet set at være knap 1¼ pct. i år og sti-
ge til 1¾ pct. i 2013, jf. tabel 2.1. 
 
I skønnet for eksportmarkedsvæksten for danske industrivarer indgår en vurdering af de fore-
løbige nationalregnskabsoplysninger for Sverige, der viser en meget begrænset importvækst 
til trods for en høj fremgang i BNP. 
 
Skønnet for eksportmarkedsvæksten for danske industrivarer er på den baggrund nedjusteret 
fra 2¾ pct. til knap 2½ pct. i 2012 og fra knap 5 pct. til 4½ pct. i 2013. 
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Tabel 2.1 
Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 

 2011 2012     2013 

   

 Maj August Maj August 

Realvækst, pct.  

Eksportvægtet BNP 2,6 1,2 1,2 2,0 1,8 

USA 1,7 2,0 2,1 2,1 1,9 

EU27 1,5 0,1 -0,2 1,3 0,8 

Euroområdet 1,5 -0,1 -0,4 1,0 0,5 

Tyskland 3,0 1,0 1,0 1,7 1,4 

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

Sverige 3,9 0,3 1,7 2,1 1,6 

Norge 1,4 1,7 2,1 2,0 2,6 

Japan -0,7 1,9 2,6 1,7 1,6 

Indien 7,6 6,8 5,7 7,5 6,5 

Kina 9,5 8,4 8,0 8,2 8,5 

Rusland 4,3 3,6 3,3 3,8 3,9 

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

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

       

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. For Sverige viser de foreløbige natio-
nalregnskabstal for væksten i år en meget begrænset importvækst til trods for en høj fremgang i 
BNP. Beregningerne af eksportmarkedsvæksten i prognoseperioden er derfor justeret, så der tages 
højde for den svage importudvikling i Sverige. 

Kilde: EU-Kommissionen, IMF, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
I de seneste internationale prognoser forventes en BNP-vækst i euroområdet på -½ til 0 pct. i 
2012 og ¼-1 pct. i 2013, jf. figur 2.13 og 2.14. I USA forventes en vækst på 2-2½ pct. både i 
2012 og 2013, jf. figur 2.15 og 2.16. Der har på det seneste været en tendens til nedjustering 
af vækstskønnene for både USA og euroområdet i begge årene i prognoseperioden. 
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Figur 2.13 
Skøn for vækst i 2012, euroområdet 
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Figur 2.14 
Skøn for vækst i 2013, euroområdet 
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Anm.: Den stiplede linje angiver skønnet i Økonomisk Redegørelse, august 2012. 
Kilde: Consensus Economics, EU-Kommissionen, OECD, IMF og egne beregninger. 

 

Figur 2.15 
Skøn for vækst i 2012, USA 
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Figur 2.16 
Skøn for vækst i 2013, USA 
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Anm.: Den stiplede linje angiver skønnet i Økonomisk Redegørelse, august 2012. 
Kilde: Consensus Economics, EU-Kommissionen, OECD, IMF og egne beregninger. 

 

2.1.3 Arbejdsmarkeder 
I euroområdet har der nu været tre kvartaler i træk med faldende beskæftigelse efter en be-
grænset fremgang ved udgangen af 2010 og i første halvår 2011. 
 
Den forskelligartede konjunkturudvikling internt i euroområdet afspejles også på arbejdsmar-
kedet, jf. figur 2.17. De gældsplagede lande i euroområdet er hårdt ramt på arbejdsmarkedet, 
mens beskæftigelsesudviklingen i de øvrige eurolande og i EU-landene uden for euroområ-
det har været noget bedre. Beskæftigelsen i Tyskland faldt således kun en smule i 2009 og 
er vokset jævnt siden da, derimod har den massive forværring af arbejdsmarkedet i især 
Spanien bidraget til den svage udvikling i euroområdet set under ét, jf. figur 2.18. 
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Figur 2.17 
Beskæftigelsen, udvalgte områder i EU 
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Figur 2.18 
Bidrag til beskæftigelsen, euroområdet 
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Anm.: Beskæftigelsen i figur 2.17 angiver summen af beskæftigelsen i landene i euroområdet fordelt på 
gældsprægede eurolande (Spanien, Italien, Cypern og Portugal), øvrige eurolande (Belgien, Tyskland, 
Estland, Irland, Frankrig, Holland, Malta, Luxembourg, Østrig, Slovenien, Slovakiet og Finland) og 
EU-lande uden for euroområdet. Grækenland indgår ikke, da der endnu ikke foreligger data for 1. 
kvartal 2012.  

Kilde: Eurostat. 
 
Ledigheden i euroområdet udgjorde i maj og juni 11,2 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er det 
højeste niveau i statistikkens historie, jf. figur 2.19. I juni var ledigheden højest i Spanien med 
24,8 pct. og i Grækenland med 22,5 pct.1  
 

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

Kilde: Eurostat. 
 

 

1 Tallet for Grækenland er fra april 2012. 
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Mens der for de fleste lande således har været en stigning i ledigheden, har den tyske ledig-
hed været faldende efter en begrænset stigning i 2009. Det skal ses i sammenhæng med en 
række arbejdsmarkedsreformer gennemført i 2003-05, som blandt andet strammede reglerne 
for arbejdsløshedsunderstøttelse. Samtidig har ret lave lønstigninger siden 2001 formentlig 
også bidraget til faldet i ledigheden. 
 
Den kraftige stigning i ledigheden og svage beskæftigelsesudvikling har også medført en 
stigning i langtidsledigheden, der i 1. kvartal udgjorde 5 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur 2.20. 
Også her er Tyskland undtagelsen fra det generelle billede. Den tyske langtidsledighed er 
faldet nogenlunde stabilt siden 2004. 
 
Der er typisk en vis forsinkelse, inden fremgang i økonomien afspejles i lavere ledighed. Det 
skyldes, at virksomhederne normalt først begynder at ansætte nye medarbejdere, når de har 
observeret stigende efterspørgsel og har tillid til, at der også fremover vil være behov for øget 
produktionskapacitet. I Sverige har den kraftige vækst i første halvår således endnu ikke gi-
vet sig udslag i lavere ledighed. Ledigheden (EU-harmoniseret) i Sverige har været omtrent 
uændret siden årsskiftet. I Japan er ledigheden faldet kraftigt de seneste måneder og udgør 
nu 4,3 pct. af arbejdsstyrken, hvilket kun er lidt højere end niveauet hen imod slutningen af 
2008, før ledigheden begyndte at stige som følge af den finansielle krise. 
 
I USA er beskæftigelsen vokset hver måned siden oktober 2010, og samlet er beskæftigelsen 
steget med 3½ mio. personer, jf. figur 2.21. Ledigheden steg svagt i juli til 8,3 pct. af arbejds-
styrken efter en nedadgående tendens siden sommeren sidste år. På det seneste er varig-
heden af ledigheden faldet efter en kraftig stigning i forbindelse med finanskrisen, jf. figur 
2.22. Det kan være et tegn på en vis bedring på arbejdsmarkedet, selvom den gennemsnit-
lige ledighedsperiode fortsat er høj set i et historisk perspektiv. 
 
 

Figur 2.21 
Ledighed og beskæftigelse, USA 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

08 09 10 11 12

-1.000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

Beskæftigelse (h. akse) Ledighed

Pct. af arbejdsstyrken Ændring (1.000 personer, m/m)

 

Figur 2.22 
Varighed af arbejdsløshed (median), USA 
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Kilde: Reuters EcoWin, US Bureau of Labour Statistics og egne beregninger. 
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2.1.4 Inflation 
Inflationen i euroområdet og USA har været aftagende siden sidste efterår, jf. figur 2.23 og 
2.24. Ifølge de seneste opgørelser for juli steg forbrugerpriserne på årsbasis med henholds-
vis 2,4 og 1,4 pct. i euroområdet og USA. Mens stigende energipriser i juli stod for knap en 
tredjedel af stigningen i forbrugerpriserne i euroområdet, var det tilsvarende bidrag negativt i 
USA som følge af faldende energipriser (å/å) de seneste tre måneder.  
 
 
 

Figur 2.23 
Inflation, euroområdet 
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Figur 2.24 
Inflation, USA 
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Anm.: De gråblå søjler illustrerer energiprisernes bidrag til inflationen, hvis energipriserne forbliver uændret 
på niveauet i juli. 

Kilde: Reuters EcoWin. 
 
I fravær af ændringer i energiprisen forventes bidragene herfra til forbrugerprisinflationen i 
USA at forblive negative resten af året. I euroområdet forventes energipriserne fortsat at 
trække op i inflationen som følge af virkninger fra deprecieringen af euroen og fra afgiftsstig-
ninger på brændstof i mange europæiske lande. 
 
 

Der er ret stor forskel på inflationen EU-landene imellem, jf. figur 2.25. I en del lande, hvor en 
svag økonomisk udvikling under normale omstændigheder forventes at lægge en dæmper på 
det inflationære pres, har prisudviklingen tværtimod været relativt høj. Det gælder fx Italien og 
Storbritannien. 
 
Den relativt høje inflation har udhulet husholdningernes reale disponible indkomst, hvilket 
formentlig har bidraget til at dæmpe forbrugsfremgangen og dermed genopretningen af efter-
spørgslen. De høje inflationstakter skal blandt andet ses i sammenhæng med, at mange lan-
de har hævet afgifterne som led i konsolideringen af de offentlige finanser, jf. afsnit 5.4. Sam-
tidig er høje prisstigninger på energi med til at lægge et opadgående pres på priserne, jf. figur 
2.26.  
 
Svage vækstudsigter og stabile inflationsforventninger forventes imidlertid at begrænse det 
underliggende prispres i euroområdet i prognoseperioden. 
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Figur 2.25 
Inflation (juli), EU-lande 
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Figur 2.26 
Prisstigninger på energi (juli), EU-lande 
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Anm.: Den stiplede linje i figur 2.25 angiver ECB’s inflationsmålsætning på ”under, men tæt på 2 pct.” 
Kilde: Eurostat. 

 
I de største emerging markets er inflationstakten faldet over det seneste år, jf. figur 2.27. Den 
lavere inflation afspejler til dels virkningerne af tidligere stramninger af den økonomiske politik 
samt svækket ekstern efterspørgsel og lavere kapitaltilstrømning. Den russiske inflation er 
dog steget kraftigt de seneste måneder, hvilket skal ses i sammenhæng med et ekstraordi-
nært lavt niveau i foråret blandt andet som følge af lave prisstigninger på fødevarer, samt at 
den årlige stigning i de administrerede priser2 blev udskudt med seks måneder ved årsskiftet. 
 

Figur 2.27 
Inflation, udvalgte emerging markets 
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Figur 2.28 
Pengepolitiske renter, udvalgte emerging  
markets 
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Anm.: Tallene for Indien i figur 2.27 viser udviklingen i engrospriserne, som regnes for at være det mest på-
lidelige mål for inflationen i landet.  

Kilde: Reuters EcoWin. 
 
 

2 Priser som er underlagt en høj grad af offentlig regulering (fx offentlig transport og børnepasning). 
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I Brasilien har afdæmpningen i økonomien allerede ført til markante lempelser af pengepoli-
tikken. Det forventes at lægge et opadgående pres på priserne, idet den lavere rente bidra-
ger til højere efterspørgsel efter fx investeringer og forbrug. Også i Indien og Kina har der i år 
været rentesænkninger, jf. figur 2.28.  
 

2.1.5 Råvare- og valutamarkeder 
Efter et markant fald i løbet af 2. kvartal er olieprisen steget på ny fra slutningen af juni og lå i 
midten af august på 113 USD per tønde, jf. figur 2.29. 
 
Den største drivkraft bag olieprisfaldet i 2. kvartal har formentlig været de svækkede af 
vækstudsigter som følge af skærpelsen af statsgældskrisen i euroområdet. Der har også væ-
ret en afdæmpning i aktiviteten i de nye vækstøkonomier, herunder i Kina, og en styrkelse af 
den amerikanske dollar siden foråret har bidraget til at øge prisen på olie målt i andre valuta-
er. 
 

Figur 2.29 
Oliepris og skøn 
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Figur 2.30 
Pris på majs og hvede 
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Kilde: Reuters EcoWin, Det Internationale Energiagentur (IEA) og egne beregninger. 
 
Olieprisen holdes blandt andet oppe af høje geopolitiske risici i Mellemøsten, hvor markeder-
ne frygter udbudsforstyrrelser, og af produktionsafbrydelser, især i Nordsøen. De skærpede 
sanktioner over for Iran – verdens tredje største olieeksportør – har givetvis også bidraget til 
olieprisstigningen. 
 
Olieprisskønnet for 2012-13 er baseret på en kombination af priser på futures-kontrakter 
(med information frem til den 1. august 2012) og en tilpasning til Det Internationale Energi-
agenturs (IEA) skøn for olieprisen i 2015 i deres seneste prognose3. 
 
Det skønnes på den baggrund, at årsgennemsnittet for olieprisen i 2012 vil udgøre godt 109 
USD per tønde, mens det i 2013 vil ligge noget lavere på 107 USD. Målt i amerikanske dollar 
er olieprisskønnet nedjusteret med henholdsvis 7½ og 8¾ pct. i 2012-13 sammenlignet med 

 

3 IEA, World Energy Outlook 2011, november 2011. 
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skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2012. I danske kroner er nedjusteringen mindre, idet 
værdien af amerikanske dollars er blevet opjusteret siden majredegørelsen, jf. tabel 2.2. 
 
Prisen på blandt andet majs og hvede er steget markant fra midten af juni, jf. figur 2.30. Pris-
stigningen skal primært ses i lyset af ekstrem tørke i både USA og Rusland, jf. boks 5.7. 
 
 

Tabel 2.2 
Oliepris- og valutakursforudsætninger 

 2011 2012 2013 

  Maj August Maj August 

Oliepris (pr. tønde)      

USD 107,8 117,9 109,1 117,3 107,0 

EUR 77,5 89,6 86,7 89,0 87,6 

DKK 577,6 666,4 644,7 662,0 651,3 

      

Valutakurser      

EUR/USD (pr. 100 EUR) 139,0 131,6 125,9 131,8 122,2 

EUR/DKK (pr. 100 EUR) 745,1 743,8 743,7 743,9 743,9 

USD/DKK (pr. 100 USD) 536,0 565,2 590,9 564,4 608,7 

Eff. kronekurs (indeks, 1980=100) 103,6 101,6 100,1 101,6 98,8 

                          

Anm.: Valutakurserne er beregningsteknisk fremskrevet med gennemsnittet af ti handelsdage fra 19. juli til 
1. august. 

Kilde: Reuters EcoWin, IEA og egne skøn. 
 
Valutakurserne antages at ligge stabilt på det gennemsnitlige niveau i perioden fra den 19. 
juli til den 1. august. Sammenlignet med skønnene i Økonomisk Redegørelse, maj 2012 in-
debærer det en opjustering af amerikanske dollars i prognoseårene. 
 
 

 
Faldet i den effektive kronekurs tog til i perioden fra maj til juli i år og var især drevet af en 
stigning i værdien af amerikanske dollars, svenske kroner, britiske pund og japanske yen, 
jf. figur 2.31 og 2.32. 
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Figur 2.31 
Udviklingen i udvalgte valutaer 
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Figur 2.32 
Effektiv kronekurs med månedlige vækstbidrag 
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Kilde: Reuters EcoWin og Danmarks Nationalbank. 
 
 

2.2 Offentlige finanser 
 
Gældskrisen er skærpet de seneste måneder. Krisen er grundlæggende et udtryk for en 
svækket tillid i de finansielle markeder til, at de mest udsatte lande kan servicere deres 
gældsforpligtigelser, og at eurolandene generelt kan håndtere krisen. 
 
EU-landene har løbende søgt at håndtere krisen både på europæisk niveau og på nationalt 
plan. Det indebærer særligt stramninger og reformer i de mest udsatte lande samt øvrige til-
tag i form af blandt andet lånemekanismer og konkrete lån. EU-landene har endvidere styrket 
deres forpligtelser til at gennemføre finanspolitiske konsolideringer og økonomiske reformer 
med indgåelse af Finanspagten4 i marts i år, hvor det enkelte deltagende land forpligter sig til 
at indføre en national lov om strukturel balance på de offentlige finanser. 
 
Mens rentespændene på både irske, græske og portugisiske statsobligationer er mindsket fra 
tidligere højder – Grækenlands primært som følge af gældsombytningen – oplever en række 
eurolande som Italien og Spanien fortsat forhøjede rentespænd, jf. figur 2.33. På det seneste 
har fokus især været på Spanien, hvor der har været tiltagende bekymring i markedet vedrø-
rende tilstanden i landets finansielle sektor og mulige finanspolitiske konsekvenser heraf. 
 
Det høje rentespænd på de spanske statsobligationer afspejler blandt andet udbredt usikker-
hed om landets efterlevelse af de aftalte finanspolitiske konsolideringer, blandt andet som 
følge af en opjustering af budgetoverskridelsen for 2011, en efterfølgende revision af under-
skudsmålet for 2012 og nedjustering af den forventede BNP-vækst i 2013. Ifølge EU-
Kommissionen forventes der i lyset af allerede gennemførte konsolideringer siden den oprin-
delige henstilling i december 2009 at være gennemført en strukturel stramning på 4,4 pct. af 
BNP i årene 2010-12. I midten af juli fremlagde Spanien planer for yderligere finanspolitiske 

 

4 Hvor 25 medlemslande tilsluttede sig. Storbritannien og Tjekkiet valgte at stå udenfor. 
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konsolideringer i perioden 2012-14 for i alt 56,4 mia. euro (ca. 5¼ pct. af BNP), hvoraf ca. 60 
pct. ligger på indtægtssiden. 
 
På baggrund af den forværrede økonomiske situation i Spanien besluttede EU’s økonomi- og 
finansministre på et møde i starten af juli at udskyde fristen for nedbringelse af landets ufor-
holdsmæssigt store budgetunderskud (til under 3 pct. af BNP) med ét år fra 2013 til 2014. 
Lidt senere samme måned fik Spanien bevilget et låneprogram fra Eurogruppen til rekapitali-
sering af de spanske banker på op til 100 mia. euro. 
 
I Grækenland gav omvalget til parlamentet i midten af juni grundlag for dannelsen af en koali-
tionsregering bestående af partier, der bakker op om låneaftalen med EU og IMF. Dermed 
har man undgået et potentielt kaotisk forløb i denne omgang, men udfordringerne vedrørende 
implementeringen af programbetingelserne er ikke blevet mindre. 
 
Mens spanske og italienske statsobligationer er under pres, vendte Irland tilbage til de inter-
nationale obligationsmarkeder i juli for første gang siden efteråret 2010. Tilliden til irsk øko-
nomi har været støt stigende, og renten på irske 10-årige statsobligationer ligger i øjeblikket 
lavere end de spanske og på niveau med de italienske. 
 

Figur 2.33 
Rentespænd, 10-årige statsobligationer  
(vis-a-vis Tyskland) 
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Figur 2.34  
Offentlig saldo, EU-landene, USA og Japan  
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Kilde: Reuters EcoWin, EU-Kommissionen og egne skøn. 
 
I den seneste prognose fra EU-Kommissionen fra maj skønnes en forbedring af den offentli-
ge saldo i euroområdet som helhed fra et underskud på godt 4 pct. af BNP i 2011 til et un-
derskud på knap 3 pct. af BNP i 2013. Udviklingen i de offentlige finanser i EU-landene af-
spejler den finanspolitiske exit-strategi, som blev lagt efter finanskrisen i 2008-09, hvor det 
overordnede mål er at føre de offentlige finanser tilbage til et holdbart forløb (inden for ram-
merne af EU's finanspolitiske regler). Den finanspolitiske konsolidering, som startede i 2010, 
forventes at føre til yderligere reduktioner i budgetunderskuddet i prognoseperioden, jf. figur 
2.34. 
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Det er ikke kun de mest udsatte lande, der konsoliderer de offentlige finanser i disse år. Stort 
set alle EU-lande strammer finanspolitikken i øjeblikket. Det skyldes en markant svækkelse af 
de offentlige finanser under finanskrisen både som følge af diskretionære lempelser og virk-
ninger fra konjunkturnedgangen. Behovet for opstramning skal også ses i lyset af, at finans-
politikken var meget lempelig i mange lande i årene op til finanskrisen. Selv på toppen af høj-
konjunkturen i 2006-07 var der i mange EU-lande underskud på de offentlige finanser. Der er 
en tendens til, at landene med de svageste offentlige finanser i årene op til finanskrisen også 
er de lande, der har været nødsaget til at stramme finanspolitikken mest efter krisens udbrud, 
jf. figur 2.35. 
 
Ifølge IMF’s seneste vurdering af de finanspolitiske udsigter på verdensplan forløber den fi-
nanspolitiske konsolidering generelt som planlagt5. IMF forventer nu en gennemsnitlig forbed-
ring af de offentlige finanser (både strukturelt og faktisk) i de industrialiserede lande på ¾ 
pct.-point af BNP i år og 1 pct.-point næste år, hvilket overordnet set er på linje med forvent-
ningerne i foråret. 
 
Bruttogælden forventes at stige i prognoseperioden i de fleste EU-lande. Den offentlige brut-
togæld forventes at udgøre knap 92 pct. af BNP i euroområdet i 2012 – et godt stykke over 
grænsen i Stabilitets- og Vækstpagten på 60 pct. af BNP – mens den til sammenligning ud-
gjorde godt 66 pct. af BNP i 2007, jf. figur 2.36. 
 

Figur 2.35 
Aktive finanspolitiske lempelser (–) og  
stramninger (+) i EU-landene   
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Figur 2.36 
Offentlig bruttogæld, EU-landene, USA og  
Japan 
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Anm.: Figur 2.35 er lavet på baggrund af landenes stabilitets- og konvergensprogrammer fra foråret 2012, 
og tal for 2012-13 afspejler dermed de finanspolitiske planer, som forelå på det tidspunkt. Tal for 
Grækenland kommer fra landets andet låneprogram. Egne skøn for Danmark i begge figurer. 

Kilde: EU-landenes stabilitets- og konvergensprogrammer, ”The Second Economic Adjustment Programme for 
Greece”, marts 2012, EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2012 og egne skøn. 

 
Mens forbedringen i den offentlige saldo i EU-landene i 2011 blev understøttet af bedrede 
konjunkturer, skyldes det forventede fald i underskuddet i 2012 udelukkende en strukturel 
forbedring, jf. figur 2.37. 
 

5 IMF, Fiscal Monitor Update, juli 2012. 
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Den finanspolitiske konsolidering i EU-landene i 2011-13 set under ét sker ifølge EU-
Kommissionens seneste prognose både på indtægts- og udgiftssiden, jf. figur 2.38. 
 

Figur 2.37 
Offentlig saldo i EU27 
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Figur 2.38 
Diskretionære finanspolitiske tiltag fordelt på 
udgifter og indtægter, EU27 
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Anm.: Tallene i figur 2.38 er beregnet ved at summere de enkelte EU-landes diskretionære finanspolitiske 
tiltag. Denne såkaldte ”bottom-up” tilgang adskiller sig fra EU-Kommissionens traditionelle (”top-
down”) fremgangsmåde til at beregne effekten af finanspolitiske tiltag, hvor der ses på ændringer i 
den strukturelle saldo. Opgørelsen er lavet til EU-Kommissionens forårsprognose og inkluderer der-
for ikke efterfølgende tiltag, herunder de nye planlagte stramninger i Spanien. 

Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2012. 
 
Også i USA er de offentlige finanser svækkede i kølvandet af finanskrisen. Budgetunder-
skuddet udgjorde godt 9½ pct. af BNP i 2011 og den offentlige bruttogæld er steget fra 67 
pct. i 2007 til knap 103 pct. af BNP i 2011. Ifølge de seneste prognoser fra IMF og EU-
Kommissionen forventes en reduktion af budgetunderskuddet til ca. 7 pct. af BNP i 2013, jf. 
figur 2.34. Skønnene bygger på en forudsætning om, at stramningerne af finanspolitikken i 
2013 bliver noget mindre end det der ellers følger af gældende lovgivning, jf. afsnit 2.3. 
 
 

2.3 Globale risici og ubalancer 
 
Der er væsentlige risici knyttet til de internationale udsigter. De nedadgående risici er tiltaget 
siden majredegørelsen i lyset af den skærpede uro i euroområdet og afdæmpningen af væk-
sten i vækstøkonomierne og USA. 
 
Den største risiko knytter sig stadig til situationen i de gældsplagede lande i euroområdet. En 
yderligere eskalering af krisen, fx som følge af utilstrækkelig eller for sen politisk håndtering, 
kan få store realøkonomiske konsekvenser. Vigtige skridt er blevet taget de seneste måne-
der, men en løsning af krisen vil både kræve yderligere tiltag og implementering af allerede 
indgåede aftaler, både på europæisk og ikke mindst på nationalt plan. 
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Udviklingen de seneste år har vist, at svage offentlige finanser kan udløse en negativ spiral, 
hvor den statsfinansielle situation forringer de finansielle institutioners solvens, idet de holder 
statsobligationer som led i deres likviditetsberedskab. Forringelsen af de finansielle institutio-
ners solvens øger risikoen for en reduktion af udlånet, som igen kan forværre konjunkturerne. 
Konjunktursvækkelsen forringer de offentlige finanser og balancerne i den øvrige private sek-
tor, hvilket igen forværrer de finansielle institutioners balancer. 
 
Den negative feedback mellem den finansielle sektor og offentlige finanser i EU er blandt an-
det blevet forsøgt håndteret gennem beslutningerne på mødet i Det Europæiske Råd (DER) 
den 28.-29. juni. Ved mødet anmodede eurolandenes stats- og regeringschefer EU-
Kommissionen om at fremsætte et forslag vedrørende en fælles banktilsynsmekanisme og 
opfordrede eurolandenes økonomi- og finansministre (eurogruppen) til at endossere den alle-
rede omtalte aftale vedrørende rekapitalisering af den spanske banksektor. 
 
Det er endnu for tidligt at vurdere virkningen af de seneste igangsatte tiltag. EU-
Kommissionen har endnu ikke har fremsat forslaget om en fælles banktilsynsmekanisme, og 
detaljerne i forslaget er derfor ikke kendt. Rentespændet på de spanske statsobligationer 
faldt en smule efter indgåelsen af aftalen om rekapitalisering af den spanske banksektor, 
men ligger stadig på et højt niveau. En forventning i markedet om, at ECB vil afhjælpe situa-
tionen ved at købe statsobligationer med kortere løbetider, har på det seneste medført fald i 
renterne på statspapirer med kortere løbetider både i Spanien og i Italien. 
 
Uroen i euroområdet skal blandt andet ses på baggrund af udviklingen i årene op til finanskri-
sen, hvor der i mange lande blev opbygget store makroøkonomiske ubalancer. Disse ubalan-
cer har forstærket krisen. Styrkelsen af det økonomiske samarbejde i EU, herunder med ved-
tagelsen af den såkaldte ”six-pack” sidste år, medfører et styrket fokus på at identificere og 
korrigere makroøkonomiske ubalancer på et tidligere tidspunkt gennem den såkaldte 
Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP).  
 
Proceduren for de makroøkonomiske ubalancer er blevet implementeret for første gang i år. 
Ved hjælp af et scoreboard med ti makroøkonomiske indikatorer og tilhørende grænseværdi-
er udarbejdes der en indledende indikation på eventuelle ubalancer, en såkaldt varslingsme-
kanisme. For de eksterne ubalancer ses der blandt andet på landenes overskud/underskud 
på betalingsbalancen, nettokapitalbalancer over for udlandet og på udviklingen i markedsan-
dele, mens de interne indikatorer blandt andet inkluderer udvikling i huspriser, den private 
sektors gældsætning og ledighed, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2012. 
 
Den første rapport baseret på scoreboardet blev offentliggjort i februar, og der er på den bag-
grund udarbejdet dybdegående analyser for Belgien, Bulgarien, Danmark6, Spanien, Frank-
rig, Italien, Cypern, Ungarn, Slovenien, Finland, Sverige og Storbritannien7. Det konkluderes i 
analyserne, at ubalancerne ikke er uforholdsmæssigt store. Der blev i denne omgang dermed 
ikke iværksat procedurer for at korrigere ubalancerne, men landene blev opfordret til at 
adressere dem. 
 

 

6 Jf. afsnit 2.3 i Økonomisk Redegørelse, maj 2012. 
7 Der blev ikke foretaget yderligere analyser af lande, som allerede er, eller for nyligt har været, underlagt lånepro-
grammer – det gælder Grækenland, Irland, Portugal, Rumænien og Letland. 
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De mest alvorlige ubalancer foreligger ifølge analyserne i Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, 
Ungarn og Slovenien. Ubalancerne i de seks lande knytter sig delvist til eksterne ubalancer, 
herunder eksportudvikling (Frankrig og Italien), konkurrenceevne (Slovenien og Frankrig), 
negativ nettokapitalbalance (Ungarn og Spanien) og store underskud på betalingsbalancen 
(Cypern), men også til interne ubalancer, som udviklingen i offentlige finanser (Italien, Cypern 
og Ungarn), høj privat gæld (Spanien) og ustabilitet i den finansielle sektor (Spanien, Cypern 
og Slovenien). 
 
Der knytter sig også betydelige risici til finanspolitikken i lande uden for Europa. I USA står en 
lang række finanspolitiske stimuli til at udløbe ved årsskiftet. Det gælder blandt andet skatte-
lettelserne fra 2001 og 2003, pay-roll skattelettelsen og den forlængede ledighedsydelse. 
Endvidere følger der af den nuværende lovgivning en automatisk stramning af finanspolitik-
ken på 0,6 pct. af BNP som følge af gældsaftalen fra sidste sommer, idet medlemmerne af 
den nedsatte superkomite måtte opgive at blive enige om en plan for konsolidering af de fø-
derale finanser. 
 
Hvis alle planlagte stramninger bliver gennemført, ville det indebære en stramning af de of-
fentlige finanser på omkring 4 pct. af BNP, hvilket svarer til en umiddelbar aktivitetsvirkning i 
størrelsesorden 1¾ -2¾ pct. af BNP. En finanspolitisk stramning i den størrelsesorden ville 
være et hårdt slag for den amerikanske økonomi og ville dermed påvirke resten af verdens-
økonomien. Det er imidlertid en udbredt opfattelse, at lovgivningen vil blive justeret, således 
at stramningen bliver noget mindre. 
 
Endvidere vil der i starten af 2013, formentlig senest i løbet af februar, være brug for en ny 
forhøjelse af USA’s gældsloft, en proces, som trak ud, og medførte forstærket uro i somme-
ren 2011. Forsinkelser og komplikationer i denne proces kan på ny øge den finansielle uro og 
føre til et fald i tilliden blandt forbrugere og virksomheder. 
 
Planlægningen af den amerikanske finanspolitik kompliceres af det forestående præsident-
valg i november, og der vil formentlig først komme en afklaring om næste års finanspolitik ef-
ter valget. Usikkerheden vil formentlig påvirke amerikansk økonomi gennem 2. halvår. 
 
I Japan har regeringen foreslået en fordobling af forbrugsskatten over flere trin fra 5 pct. i dag 
til 10 pct. i 2015. Skattestigningen vil imidlertid skulle følges af flere finanspolitiske stramnin-
ger, hvis det skal lykkes at bremse stigningen i den offentlige bruttogæld, som i øjeblikket lig-
ger omkring 225 pct. af BNP, jf. figur 2.36.  
 
Der knytter sig negative risici til de mangelfulde planer for konsolidering af de offentlige finan-
ser på længere sigt både i USA og Japan. Udviklingen i den offentlige gæld er uholdbar på 
længere sigt i begge lande. Landenes status som ”sikker havn” – som blandt andet kommer 
til udtryk ved, at renterne på landenes statsobligationer typisk falder i perioder med stigende 
risikoaversion – sikrer lave låneomkostninger i øjeblikket, men i fravær af en håndtering af 
disse udfordringer kan et fremtidigt stemningsskifte udløse en skarp stigning i USA's og Ja-
pans låneomkostninger, jf. afsnit 1.4. Det ville kunne føre til øget uro på de globale obligati-
ons- og valutamarkeder. 
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Der er også risici forbundet med udsigterne i de nye vækstøkonomier og i udviklingslande. 
Vækstafdæmpningen i denne gruppe lande siden midten af 2011 skal ses i lyset af tidligere 
stramninger af den økonomiske politik som følge af forudgående tegn på overophedning. Der 
er stadig risiko for en yderligere afdæmpning, primært knyttet til en nedgang i den eksterne 
efterspørgsel, men nye lempelser af den økonomiske politik i mange lande forventes at un-
derstøtte aktiviteten i andet halvår, jf. afsnit 2.1. 
 
De negative risici relateret til olieprisudviklingen vurderes at være aftaget siden majredegø-
relsen. Olieprisen faldt markant i løbet af 2. kvartal, hvilket formentlig skal ses i lyset af det 
svækkede konjunkturbillede, mens den seneste måneds prisstigninger især skal ses i forbin-
delse med forhold på udbudssiden, herunder ikke-planlagte produktionsafbrydelser, blokaden 
af Iran samt geopolitiske risici. 
 
Til gengæld steg prisen på enkelte ubearbejdede fødevarer markant i slutningen af juni og 
starten af juli. Prisstigningen skal også ses i lyset af forhold på udbudssiden, herunder især 
den ekstreme tørke i USA. Fødevarepriserne, som ser ud til at være stabiliseret fra midten af 
juli, vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko for industrialiserede lande, men kan have 
mærkbare negative effekter i lavindkomstlande, hvor ubearbejdede fødevarer typisk udgør en 
større andel af det gennemsnitlige husholdningsbudget. 
 
Overordnet set er de tungest vejende risici for de internationale vækstudsigter forbundet med 
udviklingen i de offentlige finanser, især i euroområdet. En troværdig håndtering af disse ud-
fordringer vil have en afgørende virkning på tilliden på de finansielle markeder og blandt hus-
holdninger og virksomheder samt nedbringe de aktuelt høje renter i de særligt udsatte euro-
lande. Det kan bidrage til en mere solid genopretning af den internationale økonomi. 
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Der er i løbet af de seneste måneder sket en genopblussen af den europæiske statsgælds-
krise. Det kommer oven på nogle rolige måneder i starten af 2012 efter ECB’s to likviditetstil-
delinger under den midlertidige treårige udlånsfacilitet, de såkaldte LTRO’er. Den seneste uro 
knytter sig særligt til den politiske og økonomiske situation i Spanien og Grækenland. 
 
Danmark har under den igangværende gælds- og tillidskrise i lighed med andre nordeuropæ-
iske lande haft status af at være en såkaldt ”sikker havn”. Det har under de seneste måneder 
betydet, at danske og udenlandske investorer i stigende grad har søgt tilflugt i danske stats- 
og realkreditobligationer med faldende renter til følge. Den større søgning mod danske obli-
gationer har også bevirket, at den danske krone i en periode har været relativt stærk overfor 
euroen. Det fik i slutningen af maj og starten af juni Danmarks Nationalbank til at iværksætte 
flere tiltag for at forsvare den faste valutakurs, herunder interventionsopkøb i valutamarkedet 
og to ensidige nedsættelser af de pengepolitiske styringsrenter. 
 
Efter en stigning i pengeinstitutternes udlånsrenter og rentemarginaler til husholdninger og 
erhverv siden 2010 er de begge faldet en smule de seneste måneder. Det tyder på, at Dan-
marks Nationalbanks nedsættelser af de pengepolitiske renter gennem de seneste ni måne-
der langsomt er begyndt at slå igennem på udlånsrenterne. At det først slår igennem nu 
hænger sammen med konsolideringen af balancerne i penge- og realkreditinstitutterne, som 
blandt andet kommer til udtryk ved stigende gebyrer og bidragssatser.  
 
Udlånsaktiviteten til husholdninger og erhverv er fortsat begrænset. Det afspejler både, at 
kreditpolitikken i forbindelse med udlån til husholdninger og erhverv er strammet gennem det 
seneste år, og at efterspørgslen efter lån i første halvår 2012 har været forholdsvis svag.    
 
Det er lagt til grund for konjunkturvurderingen, at gælds- og tillidskrisen i europæisk økonomi 
inddæmmes, og at finanspolitikken i USA ikke bremser den igangværende genopretning af 
amerikansk økonomi. På den baggrund forudsættes det, at de pengepolitiske renter vil forbli-
ve på et lavt niveau frem mod udgangen af 2013. Endvidere forudsættes det, at Danmark kan 
fastholde sin status som ”sikker havn”, indtil forholdene på de finansielle markeder bliver 
normaliseret. De korte såvel som de lange markedsrenter ventes dermed at forblive på et lavt 
niveau og kun vil stige svagt frem mod udgangen af 2013. 

3. Finansielle markeder
Nyt kapitel 
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3.1 Rente- og valutaforhold  
 
Oven på nogle rolige måneder i starten af 2012 er der i løbet af de seneste måneder sket en 
genopblussen af den europæiske statsgældskrise. Den knytter sig særligt til udviklingen i 
Spanien og Grækenland.  
 
Den spanske banksektor har været det primære omdrejningspunkt i udviklingen på de finan-
sielle markeder på det seneste. Der er blandt andet frygt for, at de spanske pengeinstitutter 
ligger inde med mange dårlige udlån som følge af den bristede boble på boligmarkedet. Det 
fik den 25. juni den spanske regering til officielt at anmode EU om hjælp til at rekapitalisere 
banksektoren.  
 
De spanske pengeinstitutter har samtidig store beholdninger af spanske statsobligationer. 
Kombineret med den spanske stats potentielle forpligtelser i forbindelse med en rekapitalise-
ring af banksektoren har det skabt basis for et negativt samspil mellem statens og pengeinsti-
tutternes balancer. Således har rygter og spekulationer i de finansielle markeder om omfan-
get og udformningen af en sådan rekapitalisering og en dertilhørende hjælpepakke været 
medvirkende til at presse de spanske statsobligationsrenter op og dermed værdien af penge-
institutternes aktiver ned og på den måde virket selvforstærkende.   
 
Oven på det græske valg i starten af maj var det ikke muligt at danne en ny regering, og der 
blev derfor udskrevet nyvalg til afholdelse i juni. Valget den 17. juni resulterede i etableringen 
af en regering, der bakker op om betingelserne for den seneste hjælpepakke, og det har fjer-
net noget af usikkerheden på de finansielle markeder om udviklingen i Grækenland.  
 
Uroen om situationen i Sydeuropa afspejler sig også i penge- og valutamarkederne. Således 
er euroen i løbet af de seneste måneder igen blevet svækket over for den amerikanske dollar 
samtidig med, at den i forvejen ekspansive pengepolitik i euroområdet er blevet lempet yder-
ligere, jf. figur 3.1 og 3.2. 
 
Usikkerheden om udviklingen i den europæiske statsgældskrise og svage vækstudsigter for 
en række lande i euroområdet fik Den Europæiske Centralbank (ECB) til at sænke sine pen-
gepolitiske renter med 0,25 pct.-point i forbindelse med rentemødet den 5. juli. Dermed ligger 
refinansieringsrenten nu på historisk lave 0,75 pct.  
 
Op til og i forbindelse med ECB’s rentemøde den 2. august har centralbankens direktør, Ma-
rio Draghi, signaleret, at banken om nødvendigt er villig til at iværksætte yderligere tiltag for 
at sikre stabiliteten på de finansielle markeder. Selv om rentemødet ikke resulterede i konkre-
te tiltag, så har centralbankdirektørens udmelding været med til at opbygge forventninger på 
de finansielle markeder om, at centralbanken er på vej med nye pengepolitiske tiltag i form af 
eksempelvis yderligere rentenedsættelser eller udvidelse af et af de eksisterende ekstraordi-
nære tiltag, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2012.  
 
Udmeldingerne har i et vist omfang beroliget de finansielle markeder og som følge heraf sta-
biliseret statsobligationsrentespændene mellem de kriseramte sydeuropæiske lande og Tysk-
land. Udviklingen illustrerer den følsomhed, der i øjeblikket er i de finansielle markeder over 
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for nyheder, der vedrører udviklingen i den europæiske statsgældskrise og tiltag til at løse 
den.  
 

Figur 3.1  
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Figur 3.2 
ECB’s styringsrenter 
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Anm.: Eonia-renten er en referencerente for usikrede dag-til-dag lån i pengemarkedet i euroområdet. Den 
beregnes dagligt af ECB som et omsætningsvægtet gennemsnit af de indberettede rentesatser. Serien 
er udglattet som et 5-dages moving average. 

Kilde: ECB og Reuter EcoWin. 
 
Udviklingen i den europæiske statsgældskrise har også sat sit præg på penge- og valutamar-
kedet i Danmark. Den store usikkerhed og høje risikoaversion på de finansielle markeder har 
fået investorerne til i højere grad at søge mod investeringer og lande, som de betragter som 
relativt sikre, herunder Danmark. Som resultat heraf har der de seneste måneder været en 
nettotilstrømning af valuta til Danmark, og det har betydet, at den danske krone i en periode 
har været relativt stærk over for euroen, jf. figur 3.3. Det fik i maj og starten af juni Danmarks 
Nationalbank til at iværksætte en række tiltag for at stabilisere kronekursen. Således foretog 
Danmarks Nationalbank interventionsopkøb af valuta for 29,6 mia. kr. i løbet af maj og for 
yderligere 7,3 mia. kr. i juni.  
 
Desuden har Danmarks Nationalbank ad to omgange ensidigt nedsat de pengepolitiske sty-
ringsrenter. I slutningen af maj og starten af juni reduceredes udlånsrenten, indskudsbevis-
renten og foliorenten med i alt 0,25 pct.-point hver til henholdsvis 0,45 pct., 0,05 pct. og 0,00 
pct., mens den pengepolitiske signalrente, diskontoen, blev sænket med 0,50 pct.-point til 
0,25 pct. Samlet set har initiativerne været medvirkende til, at kursen på den danske krone er 
blevet stabiliseret over for euroen i løbet af de seneste måneder. 
 
Dertil skal lægges, at Danmarks Nationalbank matchede ECB’s rentenedsættelse i starten af 
juli og sænkede udlånsrenten, indskudsbevisrenten og diskontoen med yderligere 0,25 pct.-
point, således at de nu ligger på henholdsvis 0,20 pct., -0,20 pct. og 0,00 pct, jf. figur 3.4. 
Denne rentenedsættelse var historisk ved, at renten på indskudsbeviser dermed blev negativ.  
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Figur 3.3 
Afvigelse fra DKK/EUR centralkurs 
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Figur 3.4 
Danmarks Nationalbanks styringsrenter 
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Anm.: Figur 3.3 viser afvigelsen af den faktiske DKK/EUR-kurs fra den fastsatte centralkurs. Centralkur-
sen er på 7,46038 kr. per euro. Tomorrow/Next(T/N)-renten i figur 3.4 er en referencerente for 
usikrede dag-til-dag lån i pengemarkedet i Danmark. Den beregnes dagligt af Danmarks National-
bank som et omsætningsvægtet gennemsnit af prisstillernes indberettede rentesatser. Serien er ud-
glattet som et 5-dages moving average. Frem til 8. juni 2009 var Danmarks Nationalbanks udlåns-
rente og renten på indskudsbeviser ens. 

Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
De danske pengepolitiske renter har nu siden november 2011 ligget under euroområdets. Ef-
ter de seneste rentenedsættelser er det pengepolitiske rentespænd mellem Danmark og eu-
roområdet, der måles som forskellen mellem Danmarks Nationalbanks udlånsrente og ECB’s 
refinansieringsrente, blevet udvidet yderligere i negativ retning og ligger nu på -0,55 pct.-
point, jf. figur 3.5.  
 
I USA har den pengepolitiske styringsrente, Federal Funds Target Rate, ligget uændret på 
mellem 0 og 0,25 pct. siden december 2008. Det lave niveau har betydet, at den amerikan-
ske centralbank, Fed, har valgt at benytte sig af alternative pengepolitiske redskaber med 
henblik på at sætte yderligere gang i økonomien.  
 
I forbindelse med rentemødet i juni valgte Fed at forlænge det opkøbsprogram, der går under 
navnet Operation Twist, hvor centralbanken ved at købe lange og sælge korte statsobligatio-
ner forsøger at reducere de lange renter. Programmet løber nu til udgangen af 2012.  
 
Et andet af de redskaber, som Fed benytter sig af i pengepolitikken, er kommunikation af 
centralbankens forventning til den fremtidige udvikling i Federal Funds Target Rate. Det gø-
res dels i form af indikationer i forbindelse med offentliggørelsen af rentebeslutninger, dels 
ved kvartalsvis offentliggørelse af medlemmerne af den pengepolitiske komités, FOMC, for-
ventninger til, hvordan Federal Funds Target Rate vil udvikle sig de kommende år. Dette red-
skab har til formål at påvirke forventningsdannelsen på de finansielle markeder og på den 
måde bidrage til at styre rentedannelsen. I den seneste offentliggørelse fra juni fremgår det, 
at et stort flertal af medlemmerne af FOMC forventer, at Federal Funds Target Rate vil forbli-
ve uændret i hvert fald frem til udgangen af 2013. Samtidig har FOMC i forbindelse med de 
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seneste rentemøder fastholdt et løfte om, at centralbanken har til hensigt at holde styrings-
renten på et lavt niveau frem til udgangen af 2014. Håbet er, at disse løfter bidrager til at hol-
de markedsrenterne og ikke mindst de lange renter, som er særligt vigtige for realøkonomien, 
nede. 
 
I perioder med uro på de finansielle markeder har man som hovedregel kunnet observere, at 
investorerne har søgt over mod investeringer i lande og valutaer, der betragtes som relativt 
sikre. Således har lande som eksempelvis USA, Japan, Tyskland og Schweiz i sådanne peri-
oder typisk haft status af at være såkaldt ”sikker havn”. Omvendt oplever mindre lande ofte 
en udstrømning af kapital og som følge heraf en svækkelse af valutaen.  
 
For Danmarks vedkommende har tidligere perioder med uro på de finansielle markeder ty-
pisk resulteret i en brat udvidelse af det pengepolitiske rentespænd til euroområdet af hensyn 
til fastkurspolitikken efterfulgt af en langsom normalisering i takt med, at uroen aftager, jf. 
figur 3.5. Set i det lys er udviklingen den seneste tid med et negativt pengepolitisk rente-
spænd anderledes i og med, at de finansielle markeder i den periode har været præget af be-
tydelig uro med udgangspunkt i den europæiske statsgældskrise.  
 
Nedsættelsen af de pengepolitiske styringsrenter afspejles også i det aktuelle niveau i de øv-
rige danske markedsrenter. Således er eksempelvis de danske pengemarkedsrenter, som 
normalt følger styringsrenterne tæt, de seneste måneder faldet, jf. figur 3.4. De danske stats- 
og realkreditobligationsrenter er også faldet over de seneste måneder, jf. afsnit 3.2 og 3.3. 
De lave nominelle renteniveauer kombineret med en forholdsvis høj inflation betyder, at den 
gennemsnitlige realrente er faldet i løbet af de senere år, jf. boks 3.1. 
 

Figur 3.5 
Rentespænd mellem Danmark og euroområdet 
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Anm.: I figur 3.5 er det pengepolitiske rentespænd beregnet som differensen mellem Danmarks National-
banks udlånsrente og ECB’s refinansieringsrente. I perioden før 1999 er der for euroområdet an-
vendt den tyske Bundesbanks reporente. 

Kilde: Danmarks Nationalbank, Bundesbank, ECB, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
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Boks 3.1 
Udviklingen i den gennemsnitlige danske realrente 

De lave pengepolitiske renter og Danmarks position som ”sikker havn” har medført, at det danske renteni-

veau er historisk lavt. Kombineret med en forholdsvis høj inflation betyder det, at de gennemsnitlige realren-

ter, der måles som den relevante nominelle rente korrigeret for inflation, nu ligger på et meget lavt niveau, 

jf. figur a. På baggrund af prognosen forventes de gennemsnitlige realrenter at forblive på et meget lavt ni-

veau i hele prognoseperioden. 

 

I en økonomi med beskatning af kapitalindkomst er det realrenten før skat, der er relevant for virksomhe-

dernes investeringsbeslutninger, mens det er realrenten efter skat, der har betydning for husholdningernes 

forbrugs- og opsparingsbeslutninger. Selv om lave realrenter umiddelbart bør virke fordrende for både for-

brug og investeringer, så skal det, at de aktuelt er negative, ses som et krisetegn og det afspejler den eks-

traordinært ekspansive pengepolitik. Det lavere renteniveau har indtil videre ikke slået fuldt igennem i real-

økonomien. Det skyldes blandt andet, at de usikre udsigter afholder virksomhederne fra at investere og får 

husholdningerne til at spare op frem for at forbruge, samt at penge- og realkreditinstitutterne de seneste år 

har strammet kreditvilkårene, udvidet rentemarginalerne og hævet bidragssatserne.  

 

Set i et historisk perspektiv har realrenten før og efter skat udviklet sig forskelligt som følge af nedsættelsen 

af skatteværdien af rentefradraget. Fra den første oliekrise i 1970’erne og frem til omlægningen af den øko-

nomiske politik til fastkurspolitikken i 1982 var der en overvejende stigende tendens i de danske realrenter. 

Herefter indtraf en stabilisering på et forholdsvist højt niveau. Skattereformer siden 1980’erne har medført, 

at spændet mellem realrenten før og efter skat er indsnævret markant. I løbet af 1990’erne faldt realrenter-

ne i Danmark og en række andre EU-lande som led i en konvergensproces i de nominelle renter og inflatio-

nen ned mod tysk niveau. Denne udvikling hang sammen med en betydelig konsolidering af de offentlige fi-

nanser som led i ØMU-processen. Statsgældskrisen i en række europæiske lande har siden medført, at der 

igen er kommet stor spredning i realrenteniveauet på tværs af Europa.  
 

 

Figur a 
Udvikling i dansk realrente 
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Anm.: Beregnet på årsbasis som den gennemsnitlige obligationsrente fratrukket den faktiske forbrugerpris-
inflation. Den anvendte skattesats er skatten på kapitalindkomst for boligejere. Tallene for 2012 og 
2013 er baseret på prognosen. 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt 3. kvartal 2001, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Det er i prognosen lagt til grund, at gælds- og tillidskrisen i europæisk økonomi inddæmmes, 
og at finanspolitikken i USA ikke stopper den igangværende genopretning af amerikansk øko-
nomi. Det forudsættes også, at den meget lempelige pengepolitik fortsætter prognoseperio-
den ud. Det baserer sig på, at vækstudsigterne i øjeblikket, særligt for dele af euroområdet, 
er afdæmpede, samt at stemningen på de finansielle markeder er følsom over for selv små 
ændringer. Det forventes således, at de pengepolitiske renter i såvel USA som euroområdet 
vil forblive uændrede frem mod udgangen af prognoseperioden. Endvidere forudsættes 
Danmark at kunne fastholde sin status som ”sikker havn”, indtil forholdene på de finansielle 
markeder bliver normaliseret. Som følge heraf forventes både pengemarkedsrenterne og de 
øvrige korte renter at forblive på et lavt niveau i perioden.  

 

3.2 Obligations- og aktiemarkederne 
 
ECB’s 3-årige likviditetstildelinger havde en stabiliserende effekt på aktie- og obligationsmar-
kederne, men effekten aftog i foråret og hen over sommeren. Den øgede likviditet hos ban-
kerne var kortvarigt med til også at øge efterspørgslen efter statsobligationer. Der indtrådte 
igen fornyet uro på de finansielle markeder i forbindelse med usikkerhed om det græske om-
valg den 17. juni, og samtidig opstod der uro om rekapitaliseringen af en række landes ban-
ker, især i Spanien. Efterfølgende indtrådte en kortvarig stabilisering af markederne i forbin-
delse med aftalerne fra EU-topmødet den 28. og 29. juni. Aftalerne omfattede blandt andet 
initiativer til direkte rekapitalisering af de europæiske banker. Situationen på markederne er 
imidlertid fortsat meget følsom over for stemnings- og forventningsskift.   
 
Tendensen til kapitaludstrømning fra lande som Spanien og Italien er fortsat, jf. boks 3.2. 
Samtidig har internationale investorer søgt mod statsobligationer i lande, der betragtes som 
”sikker havn”. Obligationerne handles derfor til meget lave renter, som for korte løbetider end-
da kan være negative. Det gælder lande som Schweiz, Danmark, Sverige, Tyskland, Finland 
og USA, jf. figur 3.6. 
 

Figur 3.6 
10-årige renteniveauer for statsobligationer i Europa og USA, august 2012 
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Anm.: Gennemsnit over måneden til frem til 23. august. Grækenland (GRC) skal aflæses på højre akse. 
Kilde: Reuters EcoWin. 
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Boks 3.2 
Nettokapitalbevægelser  

For at et land kan finansiere et underskud på betalingsbalancen, kræver det nettokapitalbevægelser, der 

modsvarer underskuddet. Internt i euroområdet findes et betalingssystem – kaldet Target2 – som clearer 

overførsler i euro mellem banker primært i euroområdet, både når euroborgere handler eller overfører pen-

ge over landegrænser. Det sikrer, at det indre marked fungerer optimalt.  

Hvis eksempelvis en spansk borger køber en vare eller et aktiv i Frankrig, overføres pengene mellem hen-

holdsvis den spanske og franske bank således, at den spanske bank trækker på sin kredit i den spanske 

centralbank, som så får en gældsforpligtigelse over for ECB. ECB giver den franske centralbank et tilgode-

havende, der igen mindsker den franske banks gæld (eller hæver indestående) i den franske centralbank. 

Den franske centralbank har nu et tilgodehavende overfor ECB (positiv Target2 balance), mens den span-

ske centralbank har en gæld over for ECB af tilsvarende størrelse (negativ Target2 balance).  

Før finanskrisen modtog landene med betalingsbalanceunderskud privat kapital fra udlandet (fx inter-

banklån, direkte investeringer, køb af statsobligationer eller bankindskud), som omtrent modsvarede beta-

lingerne for nettoimporten og køb af aktiver i udlandet. Hermed blev Target2 balancerne udjævnet. I en 

række lande sker dette ikke i øjeblikket, og der opbygges i disse lande Target2 gæld. Udviklingen i Target2 

balancerne illustrerer dermed også kapitalbevægelserne væk fra disse lande, som blandt andet tager form 

af låneproblemer mellem bankerne, faldende bankindskud og salg af obligationer. Dette er en af årsagerne 

til, at ECB har foretaget ekstraordinære låneforanstaltninger gennem udvidelse af likviditetsinstrumenter 

med videre. For at en bank kan låne af centralbanken, skal den stille aktiver i garanti, som er godkendt af 

ECB, og hvor belåningsværdien er lavere end markedsværdien.  

Forskellen mellem ændringen i et lands Target2 balance og den akkumulerede betalingsbalance i en perio-

de svarer til nettokapitalbevægelserne i perioden. Target2 balancerne er således et billede på de underlig-

gende kapitalbevægelser og ikke i sig selv et låneinstrument. Indtil sommeren 2011 modsvarede nettokapi-

talbevægelser til Spanien og Italien deres betalingsbalanceunderskud, jf. figur a og b. Udlandet var således 

villig til at finansiere underskuddet. 

Figur a 
Nettokapitalbevægelser til Spanien 
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Figur b 
Nettokapitalbevægelser til Italien 
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Anm.: Nettokapitalbevægelser indeholder både hjemlige og udenlandske borgeres kapitalstrømninger. 
Kilde: Nationale centralbanker, Eurostat og egne beregninger. 
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Boks 3.2 (fortsat) 
Nettokapitalbevægelser  

I sommeren 2011 begyndte kapitalen at forlade Italien og Spanien. Det medførte, at de spanske og italien-

ske renter begyndte at stige. Hvis ikke banker i Spanien og Italien havde adgang til disse likviditetsinstru-

menter fra ECB, var der sket en større stigning i de spanske og italienske renter, hvilket ville have mindsket 

den indenlandske efterspørgsel og importen yderligere end tilfældet har været. I takt med at renten stiger, 

vil kapitalbevægelserne ud af landene blive mindre. Renten ville dermed stige og importen falde til niveauer, 

der sikrede, at betalingsbalancen var lig med nettokapitalbevægelserne, potentielt en relativ hurtig tilpas-

ning med store omkostninger. Udviklingen i Spanien og Italien illustrerer, at når de finansielle markeder 

først har tabt tilliden til et lands økonomi, kan det hurtigt få meget store realøkonomiske virkninger.  

Indtil begyndelsen af 2008 blev Grækenlands betalingsbalanceunderskud finansieret af privat kapital fra ud-

landet, jf. figur c. Derefter blev landet mere afhængig af centralbanklikviditet. Hjælpepakker er årsagen til, at 

de akkumulerede kapitalbevægelser til Grækenland ikke er faldet.  

Indtil efteråret 2008 modsvarede nettokapitalbevægelser Irlands betalingsbalanceunderskud, jf. figur d. I for-

bindelse med udbruddet af finanskrisen i 2008 frøs interbankmarkedet til, og de irske banker blev afhængi-

ge af centralbanklikviditet. I løbet af 2009 blev det nemmere at skaffe likviditet fra det finansielle marked 

igen, og de irske banker kunne igen skaffe udenlandsk kapital. I løbet af 2010 stod det klart, at de irske 

banker havde massive tab og skulle have hjælp fra staten, hvilket medførte nettokapitalbevægelser ud af 

landet. Situationen for Irland er i dag en anden. Efter finanspolitiske stramninger og rekapitalisering af ban-

kerne er det lykkedes Irland delvis at få genoprettet tiltroen til den irske økonomi. Således er nettokapitalbe-

vægelserne positive, dog inklusive den lånepakke, som Irland blev tildelt i november 2010, og den irske stat 

sælger igen obligationer på det private marked, hvor renten er faldet til under 3 pct. for de 2-årige statsobli-

gationer. Ligeledes har Irland forbedret sin konkurrenceevne, hvilket igennem højere eksport har været 

medvirkende til at bremse det akkumulerede betalingsbalanceunderskud.  

Figur c 
Nettokapitalbevægelser til Grækenland 
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Figur d 
Nettokapitalbevægelser til Irland 
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Anm.: Nettokapitalbevægelser indeholder både hjemlige og udenlandske borgeres kapitalstrømninger. Be-
tegnelsen betalingsbalancen i Boks 3.2 refererer til betalingsbalancens løbende poster. 

Kilde: Nationale centralbanker, Eurostat og egne beregninger. 
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Rentespændene for de nordeuropæiske lande er overordnet set faldet siden foråret, hvor-
imod det modsatte har været tilfældet for en række sydeuropæiske lande jf. figur 3.7 og 3.8. 
Det græske rentespænd steg op til omvalget den 17. juni og faldt lidt efterfølgende, men ni-
veauet er fortsat meget højt, når det tages i betragtning, at der i februar blev indgået en aftale 
om nedskrivning af landets gæld. Rentespændene i navnlig Spanien, men også i Italien, er 
steget betydeligt i løbet af foråret og hen over sommeren. Det 10-årige spanske rentespænd 
lå således i en del af juli på over 6 pct.-point, hvilket er det højeste niveau siden landets ind-
træden i eurosamarbejdet.   
 

Figur 3.7 
10-årige rentespænd til Tyskland – lande med 
små rentespænd 
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Figur 3.8 
10-årige rentespænd til Tyskland – lande med 
store rentespænd 
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Kilde: Reuters EcoWin. 

 
Udviklingen i blandt andet Spanien og Irland viser, at der i forbindelse med krisen har været 
et betydeligt negativt samspil mellem balancerne i økonomiens sektorer, dvs. mellem balan-
cerne for de offentlige finanser, bankerne, husholdningerne og virksomhederne.  
 
Bankerne har på den ene side betydelige beholdninger af statsobligationer, som tidligere blev 
anset for et risikofrit aktiv, og på den anden side har den offentlige sektor også forpligtelser 
over for bankerne. Husholdninger og virksomheder er samtidig gensidigt påvirket af kredit-
givningen fra banker (og af konsolidering af den offentlige gæld).  
 
EU-topmødet den 28. og 29. juni tog blandt andet sigte på at få brudt det negative samspil 
mellem bankernes balancer og de offentlige finanser, jf. boks 3.3. Initiativerne har haft en 
kortvarig stabiliserende virkning på de finansielle markeder. 
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Boks 3.3 
EU-topmødet den 28. og 29. juni  

Eurolandene blev på EU-topmødet den 28.-29. juni blandt andet enige om en række yderligere tiltag som 

led i kriseløsningen, herunder med sigte på at bryde det negative samspil mellem banker og stater. Aftalen 

skal efterfølgende implementeres. Elementerne i aftalen er blandt andet: 

 

• Der skal oprettes en fælles europæisk tilsynsmekanisme for bankerne, der også omfatter ECB. Når 

tilsynsmekanismen er etableret, vil den europæiske krisefond ESM (European Stability Mechanism) 

have mulighed for at rekapitalisere bankerne i euroområdet direkte og ikke via de pågældende lan-

des statsfinanser, og rekapitaliseringen vil således ikke øge de enkelte eurolandes offentlige gæld. 

Det kommende forslag vil gøre det klart, om tilsynet vil være begrænset til eurolandene, eller om 

lande uden for euroen også kan deltage, samt om tilsynet skal omfatte alle banker eller kun store og 

systemisk vigtige banker.   

• Det understreges, at den aftalte rekapitalisering af banksektoren i Spanien på op til 100 mia. euro 

(besluttet formelt på et efterfølgende eurogruppemøde den 20. juli) vil ske gennem EFSF (European 

Financial Stability Facility), indtil ESM bliver tilgængelig, og at programmet vil blive overført til ESM 

uden at opnå forrang foran andre kreditorer.   

• EFSF og ESM kan anvendes til at stabilisere markederne via opkøb af statsobligationer fra eurolan-

de, der overholder deres henstillinger under Stabilitets- og Vækstpagten samt proceduren for ufor-

holdsmæssigt store ubalancer samt landespecifikke anbefalinger og øvrige tilsagn. Aftalen vedrører 

ikke støtteopkøb foretaget direkte af ECB.  

• Eurogruppen vil undersøge situationen i den irske finansielle sektor med henblik på yderligere at for-

bedre holdbarheden af det velfungerende tilpasningsprogram og sikre ligebehandling af ens tilfælde.  

 

Forhandlingerne vedrørende etableringen af en fælles tilsynsmekanisme for bankerne må forventes at blive 

tidskrævende og komplekse, og det er ikke givet, at alle dele af en ny struktur vil kunne færdiggøres på kort 

tid. Det må forventes, at en fælles tilsynsmekanisme i udgangspunktet vil bygge oven på de eksisterende 

nationale tilsynsmyndigheder.  

 

Det Europæiske Råds (DER) formand Herman Van Rompuy fremlagde (i samarbejde med kommissions-

formanden, europgruppeformanden og ECB-formanden) forud for EU-topmødet den 28.-29. juni en rapport 

med overvejelser om muligheder for at styrke ØMU’en baseret på flere byggesten, herunder en integreret 

finansiel ramme, hvor de centrale elementer er et fælles finansielt tilsyn samt fælles indskydergaranti og af-

viklingsordning. Erklæringen fra eurolandene nævner ikke etablering af en fælles indskydergaranti- eller af-

viklingsordning, men i konklusionerne fra EU-topmødet lægges der op til, at DER-formanden skal fortsætte 

arbejdet med henblik på at fremlægge en endelig rapport i december 2012.     

 

Kilde: Euro Area Summit Statement 29. juni 2012. 

 
En række europæiske lande har forholdsvis gode udgangspunkter for de offentlige finanser. 
Det gælder fx Nederlandene, Finland og Danmark, der både har en høj rating og et lavt ren-
tespænd.  
 
Eurolande, der har samme høje rating som fx Danmark og Sverige, har det seneste år haft 
relativt højere rentespænd jf. tabel 3.1. Det skal formentlig ses i lyset af usikkerheden om eu-
rolandenes økonomiske udsigter og herunder landenes forpligtelser gennem EFSF og ESM. 
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Tabel 3.1 
Aktuel rating, ØMU-gæld, og 10-årige rentespænd til Tyskland  

Land 

Rating fra  
bureauerne S&P/ 
Fitch / Moody’s  

ØMU-gæld 
(pct. af BNP) 

 2011 

Gnst. rentespænd 
(basispoint)

 2009-2011 

Gnst. rentespænd 
(basispoint) 

 1/1 til 22/8 2012   

Sverige AAA/AAA/Aaa 38 1 1 

Danmark AAA/AAA/Aaa 47 20 -9 

Finland AAA/AAA/Aaa 49 35 35 

Nederlandene AAA/AAA/Aaa 65 33 45 

Østrig AA+/AAA/Aaa 72 59 98 

Frankrig AA+/AAA/Aaa 86 46 112 

Belgien AA/AA/Aa3 98 98 175 

Spanien BBB+/BBB/Baa3 69 170 432 

Irland BBB+/BBB+/Ba1 108 404 535 

Portugal BB/BB+/Ba3 108 374 1040 

Italien BBB+/A-/Baa2 120 167 415 

Grækenland CCC/CCC/C 165 820 2619 

  

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

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

 
Spaniens kreditværdighed blev nedgraderet af ratingbureauet Moody’s den 13. juni fra A3 til 
Baa3. Moody’s begrundede nedgraderingen med landets øgede gældsbyrde set i lyset af 
behovet for en rekapitalisering af landets banker, en svækket økonomi samt begrænset ad-
gang til kapitalmarkederne. Samtidig er en lang række spanske banker blevet nedgraderet i 
maj og juni blandt andet som følge af nedgraderingen af den spanske stat.  
 
Den spanske regering anmodede den 25. juni officielt om ekstern bistand i forbindelse med 
den igangværende omstrukturering af den spanske banksektor. Det skete i forlængelse af of-
fentliggørelsen den 21. juni 2012 af resultaterne af første trin i en uafhængig evaluering af 
bankernes balancer. Bistanden søges som finansiel bistand til rekapitalisering af finansielle 
institutioner gennem EFSF.    
 
Italiens kreditværdighed blev nedgraderet den 13. juli af ratingbureauet Moody’s fra A3 til 
Baa2. Moody’s begrundede nedgraderingen med, at der som følge af spredning af usikker-
hed fra Spanien og Grækenland er fare for, at landets muligheder for at finansiere sig på de 
finansielle markeder bliver reduceret. Efterfølgende blev 13 italienske banker nedgraderet 
den 16. juli.  
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Danmark har fastholdt sin høje rating. Ratingbureuet Moody’s har imidlertid nedgraderet ni 
danske banker i maj, som dermed ligesom et større antal af europæiske og amerikanske 
banker er blevet nedgraderet i maj og juni.  
 
Krisen har sat fokus på ratingbureauernes kreditvurderinger. Før krisen brød ud i 2007 havde 
mange europæiske lande en meget høj rating på trods af, at en række lande, fx Grækenland, 
Italien og Belgien, havde en offentlig gæld på tæt ved 100 pct. af BNP og dermed i betydelig 
grad overskred kriterierne i Stabilitets- og Vækstpagten. De efterfølgende år blev mange lan-
de nedgraderet som følge af en betydelig forværring af de offentlige finanser i forbindelse 
med tilbageslaget. Geografisk har krisen spredt sig til i dag at omfatte en stor del af Sydeuro-
pa, jf. figur 3.9 og 3.10. 
 
I maj 2012 blev der opnået enighed blandt EU-landene om et forslag til nye regler for rating-
bureauer herunder for deres vurdering af stater. Forslagene sigter på at mindske afhængig-
heden for blandt andet investorer af kreditvurderinger samt mindske risikoen for interesse-
konflikter og øge konkurrencen blandt bureauerne. 
 
 
 
 

Figur 3.9 
Ratinger i Europa 2007 

 

Figur 3.10 
Ratinger i Europa 2012 

 

Anm.: Rating AAA er den højest opnåelige rating hos alle tre bureauer, og en rating mellem AAA og BBB 
er karakteriseret som en investeringsværdig kreditrating. En rating på BB eller under er en spekulativ 
kreditrating. For niveauet AAA er i figuren kun angivet lande, der har denne rating fra alle tre ra-
tingbureauer. De øvrige ratingniveauer i figuren er et gennemsnit af de tre bureauers rating medio 
2007 og august 2012. Grå områder er der ikke rating for. 

Kilde: Moody’s, Fitch og Standard & Poors. 
 
Niveauet for statsobligationsrenterne er som nævnt faldet siden maj i de fleste nordeuropæi-
ske lande, herunder Danmark, hvilket har været med til at reducere renteniveauerne. Såvel 
den 10-årige danske statsobligationsrente som den 30-årige realkreditrente er på et historisk 
lavt niveau. I prognoseperioden forventes de 10-årige statsobligationsrenter for Danmark, 
Tyskland og USA at stige svagt frem mod 2013.  
 
Faldet i de danske realkreditobligationsrenter er fortsat siden maj. Det gælder såvel den korte 
som den lange realkreditrente. Disse renter er nu på et historisk lavpunkt. I prognoseperioden 
forventes de øvrige renter omtrent at følge statsobligationsrenterne, jf. tabel 3.2   
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Udviklingen i statsobligationsrenterne afspejler markedsforventningerne og en forventning om 
lidt bedre vækstudsigter i udlandet og mindre efterspørgsel efter værdipapirer i lande, der be-
tragtes som en ”sikker havn” frem mod 2013. Der er i prognosen lagt til grund, at det negative 
rentespænd til Tyskland forsvinder i løbet af 2013. 
 
 
 

Tabel 3.2 
Skøn for de lange renter (pct.) 

 2011 2012 2013 

10-årig statsobligationsrente, Danmark 2,7 1,6 2,0 

10-årig statsobligationsrente, Tyskland  2,7 1,7 2,0 

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

Gennemsnitlig obligationsrente, Danmark 2,7 1,8 2,2 

1-årigt flekslån, Danmark 1,4 0,5 0,9 

30-årig realkreditrente, Danmark 4,8 3,8 3,7 

 
 

Anm.: Årsgennemsnittet for den 30-årige danske realkreditrente dækker over et betydeligt fald gennem 
2011 og ind i 2012. Pr. medio august er renteniveauet 3,55 pct. Der er antaget en svagt stigende pro-
fil i denne rente fra andet halvår 2012, men på grund af afrundinger er årsgennemsnittet i 2012 mar-
ginalt større end årsgennemsnittet for 2013. 

Kilde: Danmarks Statistik, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Udsvingene på aktiemarkederne er ligesom obligationsmarkederne påvirkede af de økono-
miske forhold og politiske udmeldinger. Nyheden om aftalerne fra EU-topmødet den 28. og 
29. juni fik aktiekurserne til at stige, således at de nu ligger på omtrent samme niveau som i 
maj, jf. figur 3.11. Det skete efter en betydelig nedgang i juni som følge af usikkerheden i 
blandt andet Grækenland og Spanien. 
 
Den forholdsvis vanskelige situation for finansielle virksomheder, herunder banker, har også 
smittet af på aktiekurserne for de finansielle virksomheder, der gennem de seneste to år har 
udviklet sig svagere end det samlede aktiekursindeks, jf. figur 3.12. Denne tendens har også 
gjort sig gældende siden foråret.  
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Figur 3.11 
Aktiekurser  
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Figur 3.12 
Aktiekurser for finansielle virksomheder  
relativt til samlede aktiekurser  
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Anm.: I figur 3.11 og figur 3.12 er anvendt aktiekurser (ekskl. udbytter). I figur 3.12 er tælleren aktiekurs for 
finansielle institutioner, mens nævneren er samlet aktieindeks fra figur 3.11. 

Kilde: Reuters EcoWin. 
 
 
 
 

3.3 Kreditudviklingen 
 
Der er fortsat tegn på konsolidering af balancerne i penge- og realkreditinstitutterne, hvilket 
blandt andet afspejler risiko for tab samt øgede kapitalkrav. Det kommer til udtryk ved, at 
bankerne efter Danmarks Nationalbanks nedsættelse af diskontoen og indskudsbevisrenten i 
det seneste trekvarte år ikke har reduceret udlånsrenterne i helt samme omfang, jf. figur 3.13. 
Nedsættelsen af Danmarks Nationalbanks indskudsbevisrente i maj og juni var nok sammen-
faldende med et fald i pengeinstitutternes udlånsrenter i maj og juni, men udviklingen kan og-
så være en forsinket reaktion på de tidligere nedsættelser af de pengepolitiske renter det se-
neste trekvarte år.  
 
De ekstraordinære forhold i forbindelse med krisen, fx at bankerne har svært ved at vurdere 
varigheden af Danmarks Nationalbanks renteændringer, da udviklingen i styringsrenterne i 
mindre grad end tidligere har fulgt ECB’s styringsrente, kan betyde, at rentegennemslaget fra 
de pengepolitiske renter er mindre og langsommere end før krisen. Endvidere har det betyd-
ning, at bankerne konsoliderer sig efter krisen. Det bemærkes, at Danmarks Nationalbank tid-
ligere har peget på, at gennemslaget fra de pengepolitiske renter til detailrenterne er blevet 
mindre og langsommere efter krisen.1 Det gælder både for ind- og udlån og for erhverv og 
husholdninger.   
  
Pengeinstitutterne har øget deres indtjening ved blandt andet at hæve rentemarginalen for 
husholdninger og erhverv det seneste år. Stigningen i rentemarginalen startede midt i 2011 
og er fortsat ind i 2012. Stigningen i rentemarginalen for husholdninger sker dog fra et lavt ni-
veau. De seneste to måneder er rentemarginalen atter faldet svagt, jf. figur 3.14. Rentemar-
 

1 Danmarks Nationalbank, ”Hvordan virker pengepolitikken i Danmark”, Kvartalsoversigt 2. kvartal 2011. 
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ginalen er konjunkturfølsom og er som hovedregel høj i lavkonjunkturer og lav i højkonjunktu-
rer, hvilket kan afspejle udviklingen i tab eller forventninger herom. En stigning i gebyrer og 
navnlig bidragssatser på realkreditlån det seneste halve år understreger konsolideringen i 
den finansielle sektor.  
 
I prognoseperioden antages udlånsrenten at følge udviklingen i de pengepolitiske renter, idet 
det allerede indtrufne fald i de pengepolitiske renter dog ikke slår fuldt igennem på udlånsren-
terne. Rentemarginalen forventes at være nærmest uændret i prognoseperioden, den for-
holdsvis uændrede konjunktursituation taget i betragtning.  
 
 

Figur 3.13 
Udlånsrenter og pengepolitiske renter  
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Figur 3.14 
Rentemarginal  
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Anm.: I figur 3.13 er udlånsrenterne pengeinstitutternes effektive renter på udestående lån. For pengeinsti-
tutterne er det de rene renteudgifter, der indgår, dvs. eksklusive gebyrer mv. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
 
De danske renter på realkreditobligationer er faldet siden maj, jf. afsnit 3.2. De effektive låne-
omkostninger for husholdningerne på realkreditlån (de samlede rente- og gebyrudgifter i for-
hold til lånet) for udestående lån er derimod ikke faldet ligeså markant over de seneste må-
neder og afspejler, at en del af disse lån er fastforrentede, og at øgede bidragssatser har 
holdt de effektive renter oppe, jf. figur 3.15 og 3.16. Det aktuelle gennemslag på de effektive 
renteudgifter for husholdninger afhænger også af sammensætningseffekter i forbindelse med 
refinansieringsmønsteret for rentetilpasningslån.   
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Figur 3.15 
Effektive realkreditrenter  
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Figur 3.16 
Bidragssatser 
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Anm.: Figur 3.15 omfatter renter på eksisterende lån fra realkreditinstitutioner. Figur 3.16 omfatter bidrags-
satser på eksisterende udlån fra realkreditinstitutter. Bidragssatsen er bidrag til realkreditinstitutter i 
forhold til lån. Realkreditinstitutter har også lån til husholdninger, som ikke er lån til boligkøb.   

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
 
 
 

Renten er faldet for nye store lån til danske virksomheder, og renterne er relativt lavere end i 
de fleste andre EU-lande, jf. figur 3.17. For små lån ligger renteniveauet dog ikke specielt 
lavt, hvilket kan betyde, at det er relativt dyrt for mindre danske virksomheder at finansiere 
sig, jf. figur 3.18.  
 
 

Figur 3.17 
Erhverv, rente på nye store lån i udvalgte 
EU-lande 
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Figur 3.18 
Erhverv, rente på nye små lån til i udvalgte  
EU-lande 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2008 2009 2010 2011 2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Højeste i 2012 (GRC) Laveste i 2012 (FIN)

DK Euroområdet

Pct. Pct.

 

Anm.: Figur 3.17 og 3.18 omfatter lån på henholdsvis over 1 mio. euro og under 1 mio. euro med løbetid 
op til 1 år. 3-måneders glidende gennemsnit. I figurerne er samtidig angivet lande med det højeste og 
laveste rente i 2012 i udvalgte EU-lande (dvs. blandt Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Græken-
land, Irland, Italien, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland, Østrig, og euroområdet).  

Kilde: ECB. 
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De store virksomheder har endvidere den fordel at kunne finansiere sig med virksomhedsob-
ligationer, omend dette markeds størrelse er begrænset i Danmark. I euroområdet og i en vis 
udstrækning Danmark er der en vis tendens til, at denne finansieringsform bliver mere ud-
bredt.  
 
Den gennemsnitlige rente på virksomhedsobligationer i euroområdet lå i midten af august 
forholdsvist lavt på 3,5 pct. og 2,3 pct. for henholdsvis BBB og AAA ratede virksomhedsobli-
gationer. At obligationsudstedelse er populært til trods for den mulige ekstra renteomkost-
ning, skyldes formentlig, at virksomhederne ønsker langsigtet finansiering til en fast rente, og 
at bankerne samtidig ønsker at slanke deres balancer. 
 
Ifølge udlånsundersøgelserne fra Danmarks Nationalbank og ECB er kreditpolitikken i Dan-
mark og euroområdet generelt strammet over det seneste år. Den strammere kreditpolitik i 
Danmark det seneste år skal især ses i lyset af en skærpet risikobedømmelse og til dels 
øgede finansieringsomkostninger.  
 

Figur 3.19 
Erhverv, ændring i kreditvilkår og efterspørgsel 
efter lån for eksisterende kunder i Danmark  

-80

-60

-40

-20

0

20

40

08 09 10 11 12

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Eftersp., erhverv Kreditvilkår, erhverv

Nettotal (+=lempelse af politik) Nettotal (+=højere eftersp.)

 

Figur 3.20 
Erhverv, ændring i kreditvilkår og efterspørgsel 
efter lån i euroområdet  
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Anm.: Danmarks Nationalbanks udlånsundersøgelse er kvalitativ og foretages ved, at kreditcheferne i de 
deltagende institutter på kvartalsbasis besvarer spørgeskemaer vedrørende ændringer i deres kredit-
vilkår og efterspørgslen efter lån. Der er fem svarmuligheder: -100 (+100) svarer til, at der er stram-
met (lempet) en del (efterspørgslen efter lån er faldet (steget) en del) i forhold til det foregående 
kvartal. -50 (+50) svarer til, at der er strammet (lempet) lidt. 0 svarer til, at kreditvilkårene er uænd-
rede. Positive tal i ECB’s undersøgelse angiver, at kreditvilkårene er strammet (efterspørgslen er 
øget), mens negative tal angiver, at kreditvilkårene er lempet (efterspørgslen er mindsket). Af hensyn 
til sammenligneligheden til de danske forhold er aksen for kreditvilkårene i ECB’s udlånsundersøgel-
se inverteret, så positive tal svarer til en lempelse af kreditvilkårene. Forventningerne til 3. kvartal 
indgår i figur 3.19 og 3.20.   

Kilde: Danmarks Nationalbank og ECB. 
 
Danmarks Nationalbanks udlånsundersøgelse for 2. kvartal viste, at stramningerne i kreditpo-
litikken over for erhvervskunder er fortsat ind i 2012, men også at der er forventninger om, at 
stramningerne reduceres noget i 3. kvartal 2012. Efterspørgslen efter lån fra eksisterende er-
hvervskunder steg svagt i første halvår 2012, og forventningen er, at efterspørgslen er for-
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holdsvis uændret i 3. kvartal, jf. figur 3.19. I euroområdet har der i første halvår af i år været 
en reduceret efterspørgsel efter lån, og det forventes, at denne udvikling fortsætter ind i 3. 
kvartal, jf. figur 3.20  
 
At adgangen til kredit fortsat er stram afspejles ligeledes i Erhvervs- og Vækstministeriets se-
neste udlånsundersøgelse for andet halvår 2011, som blandt andet udarbejdes med ud-
gangspunkt i redegørelser om kreditgivningen fra de kreditinstitutter, som fik tilført statsligt 
kapitalindskud i 2009. 
 
For at forbedre små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering lancerede regerin-
gen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i marts 2012 
Udviklingspakken, der som minimum forventes at forbedre lånefinansieringen for mindst 20 
mia. kr. og eksportgarantier for mindst 20 mia. kr.  
 
 Og  

Figur 3.21 
Private, ændring i kreditvilkår og efterspørgsel 
efter lån for eksisterende kunder i Danmark  
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Figur 3.22 
Private, ændring i kreditvilkår og efterspørgsel 
efter lån i euroområdet 
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Anm.: Se anmærkning til figur 3.19 og 3.20. 
Kilde: Danmark Nationalbank og ECB. 

 
For private er stramningerne i kreditpolitikken i Danmark fortsat ind i 2012, og den samme 
udvikling gør sig gældende i euroområdet. For private var efterspørgslen efter lån i Danmark i 
første halvår 2012 omtrent uændret, hvorimod der forventes en stærkere efterspørgsel i 3. 
kvartal, jf. figur 3.21. Den forventede stigning i efterspørgslen kommer især efter lån i real-
kreditinstitutterne. I euroområdet har der været en reduktion i efterspørgslen i første halvår 
2012, og denne udvikling forventes at fortsætte ind i 3. kvartal, jf. figur 3.22. 
 
Stramningen i kreditpolitikken over det seneste år betyder også, at det usædvanligt lave ni-
veau for blandt andet obligationsrenter må forventes at have mindre gennemslag på realøko-
nomien, fx erhvervsinvesteringer, end i en mere normal konjunktursituation (uden stramnin-
ger). Til gengæld er opsparingsoverskuddet i den private sektor stadig forholdsvis højt, hvil-
ket i nogen grad mindsker behovet for ekstern finansiering og dermed efterspørgslen efter 
lån. 
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ECB’s udlånsundersøgelse for 2. kvartal indeholdt blandt andet ad-hoc spørgsmål om betyd-
ningen af Basel III anbefalingerne og anden regulering for bankernes kreditpolitik i euroom-
rådet. Pengeinstitutterne vurderer, at disse forhold siden 2011 har haft en negativ indflydelse 
på bankernes kreditpolitik og forventes fortsat at have det ind i andet halvår 2012.     
 
Den amerikanske centralbank, Fed, har en længere historie for udarbejdelse af udlånsunder-
søgelser end ECB og Danmarks Nationalbank. Erfaringerne fra de tidlige amerikanske un-
dersøgelser viser, at der er en tendens til, at bankerne svarer, at de over en lang periode 
strammer mere end de lemper kreditpolitikken2. For udlån til visse formål i den aktuelle ame-
rikanske udlånsundersøgelse, der går tilbage til 1990, er der muligvis fortsat en vis svag bias 
i svarene fra bankerne vedrørende kreditpolitikken.  
 
Samlet set har det nominelle udlån til erhverv fra penge- og realkreditinstitutter mv. været 
omtrent uændret det seneste år, mens udlånet til husholdninger er øget med 1,6 pct. i sam-
me periode. Dermed har udlånsvæksten i Danmark været lidt større end i euroområdet, jf. 
figur 3.23 og 3.24. Den forholdsvis svage udvikling i lån det seneste år i Danmark skal som 
nævnt både ses i lyset af kreditstramninger og en svag efterspørgsel efter lån jf. boks 3.4.    
 
 

Figur 3.23 
Udlånsvækst for erhverv juni 2011-juni 2012  
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Figur 3.24 
Udlånsvækst for husholdninger juni 2011-juni 
2012  

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

U
K

S
W

E

F
IN

F
R

A

D
K

D
E

U

IT
L

A
U

T

E
U

R
O

B
E

L

E
S

P

P
R

T

N
LD

G
R

C

IR
E

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Pct. (å/å) Pct. (å/å) 

 

Anm.: Der er anvendt lån fra MFI-sektoren (uden korrektion for at en del lånene kan være solgt videre som 
fx obligationer til andre sektorer). MFI sektoren omfatter udover penge- og realkreditinstitutter, også 
andre kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger og Danmarks Nationalbank. 

Kilde: ECB. 
 
 
 
 
 

 

2 Federal Reserve, New York, ”Listening to loan officers: The impact of commercial credit standards on lending 
and output”, Economic Policy Review, juli 2000. 
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Boks 3.4 
Udlånsundersøgelser og udbud og efterspørgsel efter lån  

Siden 4. kvartal 2008 har Danmarks Nationalbank offentliggjort kvartalsvise undersøgelser af bankernes og 

realkreditinstitutternes ændring i kreditpolitik og ændring i efterspørgsel efter lån. Undersøgelsen er kvalita-

tiv (dvs. et survey, der afrapporterer et nettotal). ECB har gennemført lignende undersøgelser, Bank Len-
ding Surveys, siden 2003, og Federal Reserve har siden 1967 også gennemført udlånsundersøgelser, Se-
nior Officer Opinion Survey on Bank Lending Practises.    

 

ECB har i 2010 og 2011 anvendt udlånsundersøgelsen til at kvantificere udbuds- og efterspørgselsforhold i 

euroområdet for bankernes faktiske udlån til husholdninger og virksomheder. Der er estimeret økonometri-

ske sammenhænge, hvor udviklingen i udlån typisk vil afhænge af kreditpolitik (udbud) og efterspørgsel, 

som de fremgår af udlånsundersøgelsen, og/eller BNP og markedsrenter (for husholdninger kan boligpriser 

også indgå i efterspørgslen). Såvel lån som udbuds- og efterspørgselsforhold har ændret sig væsentligt i 

forbindelse med krisen, jf. figur a og b.  

 
 

Figur a 
Udlån for erhverv og husholdninger i euroom-
rådet  
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Figur b 
Udbuds- og efterspørgselsforhold for udlån i 
euroområdet  
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Anm.: Udlån fra MFI sektoren er pct. år/år, vækst i BNP er pct. år/år og ændring i kreditvilkår er kvt./kvt. 
Kilde: ECB og Reuters EcoWin. 

Det konkluderes i ECB’s undersøgelser, at såvel udbudsforhold som efterspørgselsforhold har haft en signi-

fikant betydning for låneudviklingen efter krisen, men formentlig med en tendens til, at cykliske efterspørg-

selsforhold stadig er mest dominerende. ECB opdeler kreditpolitikken i elementer, der kun har med banker-

nes balance og bankforhold at gøre og i elementer, der er konjunkturfølsomme dvs. risikobedømmelsen, 

der kan afhænge af økonomiske forhold i specifikke brancher mv. Da såvel efterspørgselsforhold som ud-

budsforhold har et konjunkturelement kan det være vanskeligt at isolere det rene konjunkturelement i udlå-

nene. De få observationer i den danske udlånsundersøgelse gør det pt. vanskeligt at foretage et tilsvarende 

økonometrisk studie, som ECB har udført gældende for Danmark. 

 

Kilde: ECB 2010: “The Impact of Supply Constraints on Bank Lending in the Euro Area”, ECB 2011 (pre-
liminary version): “Recent Developments in Loans to Households: Discerning between Demand 
and Supply Driven Factors.”  
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I 2012 ventes husholdningernes disponible indkomst at vokse med ca. 1½ pct. Husholdnin-
gernes købekraft bliver yderligere styrket af tilbagebetalingen af efterlønsbidraget, der eks-
traordinært hæver deres likviditet i 2012. I 2013 ventes en vækst i indkomsten på ca. 1½ pct., 
hvoraf skattereformen isoleret set bidrager med omkring halvdelen. Husholdningernes for-
mue ventes at vokse svagt i 2012 og 2013 efter et betydeligt fald i 2011. 
 
Privatforbruget forventes at stige med 1 pct. i år og 2¼ pct. i 2013. Fremgangen trækkes i høj 
grad af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, lavere renter og en øget forbrugertillid, som ven-
tes at virke med stigende styrke i andet halvår og ind i 2013, hvor også skattereformen bidra-
ger til et højere forbrug. Privatforbruget vil dermed i 2013 være tilbage på niveauet fra før fi-
nanskrisen. 
 
Huspriserne ser ud til at være stabiliseret i første halvår 2012. Det skal ses i lyset af de histo-
risk lave boligrenter og en styrket forbrugertillid. Kraftige prisfald i slutningen af 2011 betyder 
imidlertid, at huspriserne i gennemsnit skønnes at ligge 3½ pct. lavere i 2012 end sidste år. 
Næste år ventes en fremgang i huspriserne på 2½ pct., blandt andet i kraft af skattereformen 
og udsigten til fortsat lave boligrenter. Boliginvesteringerne skønnes at falde 4¼ pct. i 2012 
og derefter at stige 5 pct. i 2013. I begge år holdes boliginvesteringerne oppe af aktiviteter i 
regi af Landsbyggefonden. 
 
De erhvervsmæssige investeringer skønnes at stige 9¾ pct. i 2012 og 10¼ pct. næste år. 
Fremgangen i år afspejler blandt andet en betydelig flyimport i første halvår. De offentlige er-
hvervsmæssige anlægsinvesteringer, energiaftalen og aftalen om investeringsvinduet samt 
udsigten til lave renteniveauer bidrager i høj grad til væksten i begge år. 
 
Eksporten ventes at udvikle sig meget svagt i år, med fald i vareeksporten og kun begrænset 
fremgang i tjenesteeksporten. Der skønnes således en samlet eksportvækst på 1 pct., hvilket 
skal ses i sammenhæng med svækkede internationale vækstudsigter og tidligere års tab af 
lønkonkurrenceevne. I 2013 er der udsigt til en langsom fremgang i verdensøkonomien, som 
kan trække væksten i eksporten op til knap 3 pct. Udviklingen indebærer fortsatte tab af mar-
kedsandele for industrieksporten i år og næste år.  

4. Indenlandsk efterspørgsel 
og udenrigshandel 

Nyt kapitel 
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4.1 Indkomster og formue 
 

4.1.1 Husholdningernes indkomster 
Trods en afdæmpet vækst i dansk økonomi og en beskeden lønudvikling ventes indkomster-
ne i år at vokse en del hurtigere end priserne1, jf. tabel 4.1. En del af stigningen i husholdnin-
gernes indkomster skyldes dog, at de forventes at indbetale en del af de tilbagebetalte efter-
lønsmidler på pensionsordninger, hvilket giver et ekstraordinært stort skattefradrag.  
 
Korrigeres indkomsterne for disse udsving i pensionsbeskatningen og andre særlige forhold, 
er der stadig udsigt til en mærkbar stigning i husholdningers reale disponible indkomster på 
knap 1½ pct. i år og næste år. 
  
 

Tabel 4.1 
Væksten i de reale disponible indkomster 

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

Vækst, pct.   

Husholdningernes nominelle  
disponible indkomst ifølge NR1) 3,6 1,9 3,3 1,5 5,7 3,1 4,0 3,1 

Privat forbrugsdeflator 1,8 1,2 2,7 1,3 2,5 2,5 2,2 1,8 

Real disponibel indkomst   

Husholdninger ifølge NR1) 1,8 0,6 0,6 0,2 3,1 0,7 1,7 1,2 

Husholdninger korrigeret2) -0,3 1,3 2,1 2,5 1,0 1,4 1,5 

Samlet privat sektor1)3) 1,9 1,7 2,2 -2,3 4,4 -0,3 0,3 1,1 

   

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

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

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

3) Inklusive offentlige selskaber mv. Udviklingen i den private sektors indkomst i de enkelte år kan væ-
re stærkt påvirket af udsving i pensionsafkastskatten som følge af kursændringer. Også selskabsskat-
ten kan variere betydeligt. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Udover den generelle indkomstfremgang i år trækkes husholdningernes købekraft i 2012 eks-
traordinært op som følge af efterlønstilbagebetalingerne. Der var den 17. august udbetalt 
godt 21½ mia. kr. af efterlønsbidragene, og det forventes, at de samlede tilbagebetalinger vil 
nå over 24 mia. kr. inden udløbet af muligheden for tilbagebetalinger ved udgangen af okto-

 

1 Siden Økonomisk Redegørelse, maj 2012 er fastprisberegningen af indkomsterne ændret. Tidligere blev forbruger-
prisindekset anvendt, mens der nu anvendes den implicitte deflator for det private forbrug i nationalregnskabet. 
Ændringen er foretaget, da den implicitte deflator fra nationalregnskabet dækker hele det private forbrug, mens 
forbrugerprisindekset kun dækker en del af det private forbrug. Konsekvensen af ændringen er, at indkomstud-
viklingen er blevet en smule højere (ca. 0,2 pct.), hvilket også gælder for prognoseårene. 
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ber. Tilbagebetalingen af efterlønsbidraget kombineret med de ekstraordinært store indbeta-
linger til pensioner medfører, at husholdningerne samlet set får styrket deres købekraft med 
knap 4 pct. i år, jf. tabel 4.2. 
 
 

Tabel 4.2 
Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst1) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bidrag (pct.-point) fra        

Lønsum2) 3,6 2,0 -1,5 -1,7 -1,0 -0,3 0,2 

  Pensionsbidrag3) -0,6 -0,6 0,4 -0,7 0,2 0,5 0,2 

  Lønsum ekskl. pensionsbidrag 3,0 1,4 -1,1 -2,4 -0,8 0,2 0,4 

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

I alt lønindkomst (ekskl. pensionsbidrag) 
og overførsler 2,9 1,3 0,4 -1,3 -0,7 0,7 0,7 

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

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

Udbetalinger fra pensionsordninger3) 0,3 -0,2 0,3 0,2 0,6 0,4 0,7 

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

  Skattereformen  0,8 

  Andre skatteændringer 0,3 1,2 2,7 -0,4 -0,4 -0,7 

Udsving i aktiebeskatningen -0,4 0,4 0,5 -0,3 -0,2 0,3 0,0 

I øvrigt6) -1,7 0,1 0,6 -0,7 1,0 0,1 -1,0 

I alt procentvis vækst1) -0,3 1,3 2,1 2,5 1,0 1,4 1,5 

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

I alt inkl. SP og udbetalinger af efterløns-
bidrag7) -0,3 1,3 5,8 -0,7 0,6 3,7 -0,6 

   

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

duelle pensionsordninger i pengeinstitutter mv.).  
4) Inklusive udlodninger fra investeringsforeninger. 
5)  Dækker alene over diskretionære personskatteændringer 
6) Vedrører blandt andet bruttooverskuddet i enkeltmandsvirksomheder (eksklusive ejerboliger), den 

automatiske opregulering af beløbsgrænserne på skatteskalaen i forhold til den nominelle indkomst-
udvikling samt strejkeunderstøttelse og -bidrag. I 2012 er inkluderet virkningen af færre efterlønsbi-
drag (0,2 pct.-point). 

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

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
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Den reale lønsum ventes at falde svagt i år, men det opvejes af realt stigende offentlige over-
førselsindkomster. Overførselsindkomsterne trækkes op af øgede udgifter til SU afledt af et 
stort optag på de videregående uddannelser i de seneste år samt afskaffelsen af loftet over 
børnefamilieydelsen og de særligt lave ydelser i kontanthjælpssystemet.  
 
Indkomstudviklingen understøttes også af formueindkomsterne. Det rekordlave renteniveau 
ventes at bidrage til væksten i indkomsterne i både 2012 og 2013. Samtidig tyder forårets 
udbyttebetalinger til husholdningerne på, at det rekordhøje niveau fra 2011 holdes i år.  
 
I 2013 ventes en vis beskæftigelsesfremgang samt en lille reallønsstigning at trække den 
samlede reale lønsum op for første gang i fem år. 
 
Skattereformen, der indfases fra 2013, vil understøtte husholdningernes indkomst næste år. 
Lettelsen af personskatterne i forbindelse med skattereformen vil trække de samlede reale 
disponible indkomster op med ca. ¾ pct.-point i 2013. Derved bliver der nu et mindre positivt 
bidrag fra skatteændringer, hvor det tidligere var ventet, at skattepolitiske tiltag i Forårspakke 
2.0 og Genopretning af dansk økonomi mv. ville trække indkomstvæksten væsentligt ned 
næste år. 
 
Både i år og næste år ventes husholdningernes korrigerede reale disponible indkomst at vok-
se med ca. 1½ pct. Hertil kommer tilbagebetalingen af efterlønsbidraget, som trækker købe-
kraften yderligere op i år og tilsvarende ned igen næste år. Efterlønsbidraget bliver i national-
regnskabet håndteret som en kapitaloverførsel og vil derfor ikke indgå i indkomsterne, men 
påvirke husholdningernes nettofordringserhvervelse positivt i 2012. 
 
Husholdningerne har de seneste fem år foretaget en betydelig konsolidering af deres øko-
nomi. Forbruget er kun vokset svagt, samtidig med at husholdningernes investeringer i først 
og fremmest boliger er faldet betydeligt. Det svage boligmarked har medført, at nogle bolig-
ejere har haft et ekstraordinært behov for at konsolidere deres økonomi ved at nedbringe 
gælden i deres boliger. Samtidig har faldet i friværdierne reduceret andre boligejeres mulig-
heder for at optage nye realkreditlån til at finansiere fx bilkøb. 
 
Trods konsolideringen er husholdningernes nettofordringserhvervelse forblevet negativ frem 
til 2011, jf. tabel 4.3. I år ventes for første gang siden 2002 en positiv nettofordringserhvervel-
se hos husholdningerne i kraft af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, jf. figur 4.1. Typisk ses 
der kun en positiv nettofordringserhvervelse hos husholdningerne efter en større nedgangs-
periode. Husholdningernes nettofordringserhvervelse har således kun været positiv i tilknyt-
ning til afslutningen af andre økonomiske lavkonjunkturer fx efter den første oliekrise i starten 
af 1980’erne, lavkonjunkturen efter kartoffelkuren, der varede frem til starten af 1990’erne, 
samt efter it-boblen bristede i 2001.  
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Figur 4.1 
Husholdningernes nettofordringserhvervelse 
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Figur 4.2 
Husholdningernes formue 
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Anm.: Pensionsformuen er opgjort eksklusive udskudte skatter. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Konsolideringen af husholdningernes formue er med til at reducere den finansielle nettogæld 
(eksklusive pensionsformue) hos husholdningerne. Efter en betydelig optagelse af nettogæld 
i løbet af 00’erne har husholdningerne de seneste år reduceret deres negative frie finansielle 
formue væsentligt, jf. figur 4.2. Ved udgangen af 2013 ventes de danske husholdningers frie 
finansielle nettogæld at blive reduceret til omkring 25 pct. af deres disponible indkomst, hvil-
ket nogenlunde svarer til niveauet i 1997. Skønnet for udviklingen i den frie finansielle netto-
formue er dog ganske usikkert, da det blandt andet afgøres af udviklingen på aktiemarkeder-
ne. Samtidig bliver de historiske oplysninger om husholdningernes formue ofte revideret væ-
sentligt. 
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Tabel 4.3 
Husholdningernes nettolåntagning og nettofordringserhvervelse 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.        

Disponibel bruttoindkomst 771 796 808 854 881 916 944 

Privatforbrug 820 840 815 851 865 894 931 

Bruttoinvesteringer1) 116 112 89 88 86 87 94 

Nettokapitaloverførsler2) -1 7 -1 4 3 27 1 

”Direkte” nettofordringserhvervelse -167 -149 -96 -80 -68 -37 -79 

Formuetilvækst i l&p3) 86 89 79 71 56 47 54 

Nettofordringerhvervelse4) -81 -61 -17 -9 -12 10 -25 

Pct. af disponibel bruttoindkomst       

”Direkte” nettolåntagning -21,6 -18,8 -11,9 -9,4 -7,7 -4,0 -8,4 

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

   

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 (eksklusive pensionsafkastskat) af husholdningernes kapitaler i 
livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p). 

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

 

4.1.2 Den samlede private sektors disponible indkomster 
Den samlede private sektors disponible indkomster er afgørende for de samlede forbrugs- og 
investeringsmuligheder for selskaber og husholdninger. Hovedparten af den private sektors 
indkomster går til husholdningerne, som typisk anvender deres indkomst til privatforbrug. 
Selskabernes indkomst finansierer en betydelig del af de løbende erhvervsinvesteringer, og 
en del af det løbende overskud udloddes som udbytter til deres ejere. Ejerne består blandt 
andet af de danske husholdninger i form af såvel direkte ejerskab som aktionærer og som in-
direkte ejerskab via husholdningernes pensionsopsparing. 
 
Den samlede private sektors reale indkomst ventes at vokse beskedent med ca. ¼ pct. i 
2012 efter en mindre tilbagegang i 2011. Indkomstfremgangen kommer alene fra hushold-
ningernes indkomster, mens selskabernes reale disponible indkomst ventes at falde. Selska-
bernes bruttooverskud ventes at stige realt, men det opvejes af stigende skattebetalinger, jf. 
tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 
Den disponible indkomst i den private sektor 

 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Mia. kr. Realvækst, pct. 

Husholdninger1) 881,3 0,6 0,6 0,2 3,1 0,7 1,7 1,2 

Selskaber 402,0 4,1 5,8 -7,5 7,2 -2,3 -2,9 0,9 

Privat sektor i alt 1.283,3 1,7 2,2 -2,3 4,4 -0,3 0,3 1,1 

Heraf:    

- Bruttooverskud mv. 510,6 -2,1 -0,9 -12,1 13,6 -0,9 0,6 1,9 

- Lønsum2) 976,7 4,6 2,5 -1,8 -2,0 -1,2 -0,4 0,3 

- Offentlige overførsler 305,8 0,0 -0,7 7,2 4,0 0,0 2,9 1,1 

- Indkomstskatter mv.3) -538,0 0,7 -0,8 -5,3 2,5 0,3 1,5 -0,1 

   

Anm.: Nationalregnskabstallene for 2009-11 er foreløbige og kan erfaringsmæssigt undergå ganske store 
revisioner. For en fuldstændig opstilling se bilagstabel B.11. Den reale vækst er beregnet ved at defla-
tere udviklingen i de nominelle størrelser med den implicitte deflator for det private forbrug i natio-
nalregnskabet. 

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

 
Realvæksten i bruttooverskuddet i 2012 trækkes særligt op af private serviceerhverv, olieud-
vinding og finansiel virksomhed. For olieudvinding skyldes det stigende bruttooverskud pri-
mært udviklingen i olieprisen. Det skal bemærkes, at udviklingen i bruttooverskuddet i den fi-
nansielle sektor ikke tager højde for eventuelle tab, som selskaberne måtte have på deres 
beholdning af udlån, da tab ikke betragtes som indkomst i nationalregnskabet. 
 
I 2013 trækkes væksten i bruttooverskuddet hovedsagelig af serviceerhvervene, men der er 
også stigende bruttooverskud i industrien. 
 

4.1.3 Husholdningernes formuer 
Husholdningernes nettoformue faldt lidt over 8 pct. realt i løbet af 2011. Det skyldes hoved-
sagelig faldende boligpriser, men også de vigende aktiekurser trak ned. Formuetabet blev 
begrænset af en betydelig stigning i pensionsformuerne, jf. tabel 4.5. 
 
Trods et stort fald i løbet af 2011 råder husholdningerne under ét stadig over en betydelig 
nettoformue. Ved udgangen af 2011 svarede husholdningernes samlede formue til 4,2 gange 
husholdningernes samlede disponible indkomster for 2011. Husholdningernes frie formue 
svarede til 2,8 gange den disponible indkomst. Der er imidlertid stor spredning på fordelingen 
af husholdningernes formue. Der er således en del husholdninger, der købte deres bolig tæt 
på det tidspunkt, hvor boligpriserne toppede, som i dag skylder mere væk i deres bolig, end 
den kan sælges for, og derfor har en negativ nettoformue. 
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Det forventes, at boligpriserne fortsat vil falde realt igennem 2012, hvilket trækker hushold-
ningernes formue noget ned. Men det mere end opvejes af, at de internationale aktiemarke-
der har været stigende i den forløbne del af året. Disse stigninger medfører både gevinster 
på husholdningernes direkte ejede aktiebeholdninger og deres beholdninger af aktier knyttet 
til deres pensionsopsparinger. Samlet set ventes en fremgang i husholdningernes formue på 
lidt over 5 pct. i år og næste år. Formueudviklingen vil dog være lidt mere balanceret næste 
år, idet både boligformuen og aktie- og pensionsformuerne forventes at vokse moderat. 
 

Tabel 4.5 
Husholdningernes formue 

 
Niveau 
ultimo 

2011 

Gnst. 
96-11 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Husholdninger Mia. kr. Realvækst, pct. 

Boliger1) 2.706 4,5 1,9 -11,9 -5,7 0,8 -9,6 -2,7 2,2 

Biler 238 1,5 3,1 -3,4 -5,6 -2,2 -0,6 0,6 1,6 

Finansiel formue ”direkte ejet”  -459         

Heraf: Gæld i realkredit mv.2) -1.833 5,6 6,7 -4,8 1,9 -4,9 2,1 -2,9 -1,7 

           Aktier mv.3) og obligationer 1.374 5,3 0,7 -30,0 19,2 16,2 -9,4 6,5 4,7 

I alt ”direkte ejet”4) nettoformue 2.485 3,8 -1,0 -23,4 -0,7 12,3 -15,9 2,9 6,3 

Pensionsformuer5) 1.249 5,6 -0,3 -8,0 4,7 5,1 11,1 9,3 3,2 

I alt4) nettoformue 3.734 4,4 -0,8 -19,7 0,8 10,2 -8,4 5,1 5,3 

Heraf finansiel nettoformue 790         

   

Anm.: De finansielle størrelser er opgjort på grundlag af nationalregnskabets finansielle konti. Opgørelsen 
er til kursværdi. Ved beregningen af den reale vækst er deflateret med deflatoren for det private for-
brug.  

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

2) Husholdningernes mellemværende med pengeinstitutter er regnet netto. 
3) Inklusive 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, eksklusive privatejede lejeboliger som indgår i boligformuen). 
5) Såvel kollektive som individuelle pensionsformuer (i fx pengeinstitutter). Skønsmæssigt korrigeret 

for udskudt skat. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, jf. En opgørelse af boligformuen, maj 2006 (Working Papers 2006, 

37) og egne beregninger. 
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4.2 Det private forbrug 
 
Genopretningen af privatforbruget efter finanskrisen har indtil videre været ret træg. Aktuelt 
ligger privatforbruget på stort set samme niveau som for seks år siden og blot 2¼ pct. højere 
end bunden i starten af 2009, jf. figur 4.3. Modstykket er en betydelig stigning i opsparings-
kvoten, som afspejler en stor underliggende konsolidering i husholdningerne især på bag-
grund af formuetabet under finanskrisen. Der vurderes at være et stort inddæmmet forbrug, 
som kan frigøres, når husholdningernes balancer er styrket, og tilliden for alvor er genopret-
tet. 
 

Figur 4.3 
Privatforbrug 
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Figur 4.4 
Forbrugertillid og vækst i privatforbruget 
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Anm.: I figur 4.4 er forbrugertilliden regnet om til kvartalsobservationer, mens væksten i privatforbruget vi-
ser den gennemsnitlige kvartalsvækst det seneste år. Den blå prik i figur 4.4 viser gennemsnitsni-
veauet for forbrugertilliden i juli og august 2012. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Forbrugertilliden har været stigende i første halvår af 2012 set under ét efter et markant dyk 
frem til årsskiftet, jf. figur 4.4. Den tiltagende usikkerhed ved udløbet af sidste år var især 
knyttet til statsgældskrisen i euroområdet og en – også dertil knyttet – svækkelse af bolig-
markedet. Husholdningernes tilbageholdenhed over det seneste år skal ses i lyset af denne 
usikkerhed. Stigningen i forbrugertilliden og stabiliseringen af boligmarkedet i starten af året 
peger på mindre tilbageholdenhed blandt forbrugerne. 
 
Forbrugertilliden tog igen et (mindre) dyk i slutningen af foråret, hvor krisen i euroområdet 
blussede op. Det er formentlig en del af forklaringen på, at tilbagebetalingen af efterlønsind-
betalinger ikke har sat sig klare spor i privatforbruget frem mod sommer. Både dankort- og 
detailomsætningen2 er faldet i 2. kvartal, mens der har været en lille stigning i antal nyregi-
strerede personbiler i husholdningerne, jf. figur 4.5 og 4.6. 
 
 

2 De seneste år har der dog været en vis diskrepans mellem udviklingen i detailomsætningsindekset og i detail-
handlen baseret på nationalregnskabet, hvor den overordnede udvikling i detailomsætningsindekset har været no-
get svagere. 
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Figur 4.5 
Dankortomsætning og nyregistreringer 
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Figur 4.6 
Detailomsætning 
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Anm.: Dankortomsætningen i figur 4.5 er egen sæsonkorrektion og deflateret med forbrugerprisindekset. 
Både dankortomsætningen og antal nyregistrerede personbiler i husholdningerne er vist som et tre-
måneders glidende gennemsnit. Detailomsætningsindekset i figur 4.6 er regnet om til kvartalsobser-
vationer. Den blå prik i figur 4.6 viser niveauet i juli. 

Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Dertil kommer, at det gennemsnitlige tilbagebetalte efterlønsbeløb er forholdsvis højt (godt 
40.000 kr.). Erfaringsmæssigt er husholdningerne mere tilbøjelige til umiddelbart at omsætte 
mindre beløb af denne karakter til forbrug, jf. boks 4.1. De seneste måneder har der været en 
stigning i husholdningernes indeståender i bankerne, jf. figur 4.7. Det kan samlet set pege 
på, at tilbagebetalingen af efterlønsbidrag snarere vil hæve forbruget i andet halvår og ind i 
2013.  
 
Flere end tidligere forventet har valgt at melde sig ud af efterlønsordningen og få deres tidli-
gere indbetalte bidrag tilbagebetalt skattefrit. Mens den samlede tilbagebetaling tidligere er 
blevet skønnet til i størrelsesordenen 17½ mia. kr., var der per 17. august i alt tilbagebetalt 
godt 21½ mia. kr., og hovedparten af tilbagebetalingerne skete allerede i april måned (14¼ 
mia. kr). Skønnet for de samlede tilbagebetalinger er i det lys blevet opjusteret fra godt 17½ 
til ca. 24 mia. kr., jf. figur 4.8 og boks 4.1. 
 
Privatforbruget i 2012 forventes også understøttet af BoligJobplanen, som startede 1. juni 
2011 og udløber ved udgangen af i år. Udover de direkte virkninger på efterspørgslen efter 
serviceydelser i hjemmet forventes ordningen at have gunstige effekter på beskæftigelsen, 
hvilket også understøtter privatforbruget. 
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Figur 4.7 
Vækst i husholdningernes indlån 
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Figur 4.8 
Tilbagebetaling af efterlønsbidrag (akkumule-
ret) 
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Anm.: Væksten i husholdningernes indlån i figur 4.10 er egen sæsonkorrektion. Den røde søjle viser væk-
sten i 2. kvartal, hvor tilbagebetalingen af efterlønsbidrag startede. Husholdningssektoren inkluderer 
her personligt ejede virksomheder. Den røde stiplede linje i figur 4.6 viser det oprindelige skøn for 
den samlede tilbagebetaling (godt 17 mia. kr.), mens den heltrukne blå linje viser det opdaterede 
skøn (ca. 24 mia. kr). 

Kilde: Nationalbanken, Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger. 
 
Forbrugertilliden er frem mod sommer styrket lidt igen, jf. figur 4.9. Sammen med en stabilise-
ring af boligmarkedet i foråret, og indgåelsen af skatteaftalen i slutningen af juni, som skaber 
større klarhed omkring familiernes økonomiske udsigter, giver det grundlag for en forventning 
om, at de økonomisk-politiske tiltag kan slå kraftigere igennem i andet halvår. For året som 
helhed skønnes forbruget at vokse med 1 pct.  
 
I 2013 ventes forbruget at vokse yderligere 2¼ pct. Næste år vil skattereformen have mere 
direkte positive virkninger på privatforbruget, idet reformen forventes at øge husholdninger-
nes disponible indkomster med ¾ pct., jf. afsnit 4.1. Forbrugstilbøjeligheden forventes at væ-
re højere i forbindelse med skattereformen end ved tilbagebetalingen af efterlønsbidrag. Det 
skyldes blandt andet, at de gunstige virkninger fra skattereformen er spredt bredere ud på et 
større antal personer med en lavere gennemsnitlig stigning i rådighedsbeløbet, end tilfældet 
er med tilbagebetalingen af efterløn. Hertil kommer, at ordninger som efterlønnen og den 
særlige pensionsopsparing (SP) kan ses som et alternativ til en pensionsopsparing, hvilket 
må formodes at reducere forbrugstilbøjeligheden, når disse midler tilbagebetales, jf. boks 4.1. 
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Med en vækst på 3¼ pct. over de to år vil privatforbruget være tilbage på før-krise niveauet 
fra 2007. I mellemtiden er husholdningernes reale disponible indkomst øget med godt 10 
pct.3 Opsparingskvoten reduceres i 2013, men vil fortsat ligge lidt over det historiske gen-
nemsnit, jf. figur 4.10. 
 

Figur 4.9 
Forbrugertillid og ledighedsforventninger 
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Figur 4.10 
Opsparingskvote 
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Anm.: Når ledighedsforventningerne i figur 4.9 er positive (negative) angiver det, at et vægtet flertal forven-
ter en stigning (et fald) i ledigheden over de kommende 12 måneder. Opsparingskvoten i figur 4.10 
er korrigeret for nettoindbetalinger til SP og DMP samt afkast i pensionsordninger. Den stiplede lin-
je i figuren viser den gennemsnitlige opsparingskvote i perioden 1970-2011. 

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 
 

 

3 Korrigeret for blandt andet bruttooverskud i ejerboliger, udsving i pensionsafkastskatten og skattefradraget for 
individuelle pensionsordninger mv. samt skat vedrørende SP-udbetalingerne i 2009 og 2010, jf. afsnit 4.1. 
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Boks 4.1 
Tilbagebetaling af efterlønsbidrag 

Som følge af tilbagetrækningsreformen er det i perioden fra den 2. april til den 1. oktober 2012 muligt at ud-

træde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit. 

 

Det er tidligere blevet lagt til grund, at godt 30 pct. af de personer, der er tilknyttet efterlønsordningen, ville 

vælge at træde ud, og at der samlet set ville blive tilbagebetalt i størrelsesordenen 17½ mia. kr. Knap en 

tredjedel af de tilbagebetalte midler blev antaget at blive brugt til privat forbrug, en antagelse der efterfølgen-

de er blevet underbygget af en række spørgeundersøgelser, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2011. 

 

Foreløbige tal viser, at flere end forventet melder sig ud af ordningen og per 17. august var der ifølge tal fra 

Arbejdsmarkedsstyrelsen i alt blevet tilbagebetalt 21,6 mia. kr. – dog blandt andet fordi et større antal perso-

ner, der tidligere havde frameldt ordningen, men ikke fået deres bidrag overført til en pensionsordning, har 

benyttet sig af muligheden for skattefri tilbagebetaling På den baggrund er skønnet for de samlede tilbagebe-

talinger blevet opjusteret til ca. 24 mia. kr. Skønnet er fortsat behæftet med usikkerhed. 

 
 

Tabel a 
Skønnet virkning på privatforbrug, BNP og beskæftigelse fra tilbagebetaling af efterlønsbidrag 

 2012 2013 

Forbrugsvirkning (mia. kr.)  5,4  3,1 

BNP-niveau (pct.)  0,19  0,12 

BNP-vækst (pct.-point)  0,19  -0,07 

Beskæftigelse (1.000 personer)  2½  2½ 
 

Kilde: Egne beregninger. 

Der forventes stadig en forbrugstilbøjelighed på omkring en tredjedel, således at ca. 8½ mia. kr. af de tilba-

gebetalte midler vil blive brugt til privatforbrug. Dele af forbrugsvirkningen forventes imidlertid først at have 

effekt i 2013, jf. tabel a. 

 

Den forventede forbrugstilbøjelighed er væsentligt lavere for de tilbagebetalte efterlønsbidrag end for tilbeta-

lingen af SP-midler i 2009. Det skal blandt andet ses i lyset af, at det gennemsnitlige tilbagebetalte beløb er 

højere i forbindelse med tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, og at forbrugstilbøjeligheden tilsyneladende fal-

der med det tilbagebetalte beløbs størrelse1. På den anden side understøttes forbrugstilbøjeligheden, hvis 

udtrædelse af efterlønsordningen medfører en højere forventet tilbagetrækningsalder og dermed højere liv-

sindkomst. Tilbagebetalingernes størrelse er også i mindre grad korreleret med indkomsten end SP-

udbetalingerne. Således vil flere personer med lave indkomster (og højere marginal forbrugstilbøjelighed) 

kunne få tilbagebetalt store efterlønsbeløb.  

1) Kreiner, Claus Thustrup et al. (2012), Stimulanspolitik og husholdningsadfærd, oplæg holdt ved EPRU & 
WEST seminar, Københavns Universitet, juni 2012. 
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I prognoseperioden forventes privatforbruget at drives af fremgang i især tjenesteforbruget, jf. 
tabel 4.6. Detailomsætningen set under ét forventes at være uændret i 2012, før væksten ta-
ger til i 2013. Der forventes fortsat vækst i bilkøbet på baggrund af de høje priser på brænd-
stof, en relativt gammel bilpark og en løbende fremkomst af nye og mere brændstoføkonomi-
ske biler. 
 
 
 

Tabel 4.6 
Det private forbrugs underkomponenter 

  2012 2013 

  

2011  1991-
20111) 

2011 

Maj Aug. Maj Aug. 

  Mia. kr. Andel Realvækst i pct. 

Detailomsætning 280,1 32,4 1,5 -0,9 1,1 0,0 2,4 2,7 

- Fødevarer og nydelses-
 midler 126,8 14,7 0,3 -0,6 0,3 -1,6 1,0 1,3 

- Øvrige varer  153,3 17,7 2,6 -1,2 1,7 1,4 3,5 3,9 

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

Energi  75,3 8,7 0,9 -12,0 -0,8 0,2 0,1 0,2 

- Brændsel m.m. 50,8 5,9 1,1 -15,3 -0,1 0,7 0,5 0,4 

- Benzin og lignende 24,4 2,8 0,5 -5,1 -2,3 -0,7 -0,7 -0,3 

Boligbenyttelse  192,7 22,3 0,9 0,8 0,6 0,5 0,7 0,7 

Øvrige tjenester og kollek-
tiv trafik 275,0 31,8 1,8 0,4 2,1 2,2 2,4 3,2 

Forbrug i alt  865,3 100,0 1,6 -0,8 1,2 1,0 2,0 2,3 

Forbrugskvote2), pct.    98,2 99,4 97,5 100,4 98,6 

                           

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

B.12. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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4.3 Boligmarkedet 
 

4.3.1 Huspriser 
Der er tegn på en stabilisering af boligmarkedet i løbet af første halvår 2012. Bortset fra små 
udsving fra måned til måned4 har huspriserne ligget ret konstant efter en større svækkelse 
igennem andet halvår 2011, og mindre afslag i udbudspriserne frem mod sommer tyder på, 
at sælgere og køberes vurderinger af boligens værdi er kommet tættere på hinanden, jf. figur 
4.11 og 4.12. Samtidig er antallet af tvangsauktioner, realkreditinstitutternes beholdning af 
overtagne ejerboliger og restanceprocenten for realkreditlån alle faldet på det seneste.  
 

Figur 4.11 
Huspriser, månedsindeks  
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Figur 4.12 
Ændring i udbudspriser for udbudte huse pr. 
kvartal 
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Anm.: I figur 4.11 er månedstallene ikke sæsonkorrigeret. Det skyldes, at månedsserien dels dækker en kort 
periode (fra januar 2006 til maj 2012) og dels indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonre-
laterede og derfor forstyrrer korrektionen af sæsonudsvingene.  

Kilde: Danmarks Statistik, Boliga, Realkreditforeningen og egne beregninger. 
 
Det skal ses i sammenhæng med en markant styrkelse af forbrugertilliden siden slutningen af 
sidste år og et fortsat fald i både de korte og lange realkreditrenter gennem første halvår, jf. 
figur 4.13 og kapitel 3. Boligrenterne ligger aktuelt historisk lavt til gavn for både nye og eksi-
sterende boligejere, og boligbyrden vurderes at være ca. 4¾ pct.-point lavere end gennem-
snittet for perioden 1999-2011, jf. boks 4.2.  

 

4 Danmarks Statistik har siden december 2011 offentliggjort ejendomspriser på månedsbasis efter samme bereg-
ningsprincipper som den kvartalsvise ejendomsstatistik. Ved første offentliggørelse omfatter månedstallene ca. 70 
pct. af handlerne for den pågældende måned. Opgørelsen af huspriserne bliver løbende revideret i de efterføl-
gende måneder, typisk i opadgående retning. Til sammenligning indeholder den kvartalsvise opgørelse ca. 90 pct. 
af alle handler ved første beregning, men den bliver først offentliggjort omkring tre måneder efter kvartalets af-
slutning. 
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Boks 4.2 
Boligbyrden – førsteårsydelsen ved huskøb i forhold til disponibel indkomst 

På landsplan ventes boligbyrden i 2012 (som årsgennemsnit) reduceret med knap 2¼ pct. med et fast for-

rentet lån og godt 1½ pct. med et variabelt forrentet lån, jf. tabel a. Det afspejler primært udsigten til både 

lavere huspriser og boligrenter. Næste år vil forudsætningen om stigende huspriser og et højere renteni-

veau for variabelt forrentede lån bidrage til at øge boligbyrden, mens en forventet indkomststigning isoleret 

set trækker boligbyrden ned. Samlet anslås boligbyrden i 2013 at stige svagt med et variabelt forrentet lån 

og være omtrent uændret med et fastforrentet lån. Hvis renteniveauet bliver ½ pct.-point højere end lagt til 

grund i prognosen, kan boligbyrden i 2013 isoleret set stige med yderligere ca. ½ pct.-point. 

 
 

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

   2012 2013 

     Fast Variabel Fast Variabel 

Pct. 

Boligbyrden 26,4 23,6 26,2 23,9 

 

Pct.-point. 

Forskel til gnst. 1999-2011 -4,8 -4,7 -5,0 -4,4 

 

Ændring i boligbyrden, år-til-år -2,2 -1,6 -0,1 0,2 

Heraf bidrag fra:     

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

 - Indkomst -0,4 -0,4 -0,8 -0,7 

 - Huspris (enfamiliehuse) -1,0 -0,8 0,6 0,5 

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

 

Ændring i boligbyrden, ½ pct.-point højere renteskøn i 2012/2013 -1,5 -1,2 0,5 0,7 
 

  

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 og grundskyldspromille er uændret 
fra 2012 til 2013, samt at anslåede grundværdier er beregnet på baggrund af gennemsnitlige grund-
størrelser i 2001. Beregningerne er foretaget på baggrund af sæsonkorrigerede kvadratmeterpriser. 
Bidragene er beregnet med udgangspunkt i forrige års boligbyrde for de to lånetyper. Derved bliver 
bidragene fra indkomst og huspriser lidt forskellige for de to typer af lån. Den benyttede afgiftsplig-
tige grundværdi er grundværdien forhøjet med reguleringsprocenten. 

Kilde: Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Finansrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening, National-
banken, Danmarks Statistik, SKAT, Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel og egne 
beregninger. 
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I sig selv skulle renteniveauet forventes at presse boligpriserne mere i vejret, men gennem-
slaget er efter alt at dømme noget mindre end normalt – til trods for at boligejerne i stigende 
grad vælger de laveste renter, idet rentetilpasningslån har vundet frem siden årsskiftet, jf. 
boks 4.3. Ifølge Nationalbankens udlånsundersøgelse har realkreditinstitutterne strammet 
kreditpolitikken for udlån til private over det seneste år som følge af en skærpet risikobe-
dømmelse og udsigten til øgede finansieringsomkostninger. Samtidig er bidragssatserne 
øget siden årsskiftet, hvilket har mindsket faldet i boligejernes effektive realkreditrenter.  
 

Figur 4.13 
Huspriser og forbrugertillid 
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Figur 4.14 
Udbudstider, salg og udbud af huse 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. I figur 4.13 er huspriserne baseret på Danmarks Statistiks kvartalsindeks og 
forbrugertillidsindikatoren for 3. kvartal 2012 er baseret på tal for juli og august. I figur 4.14 vises 
Danmarks Statistiks opgørelse for antal tinglyste salg, som i de seneste kvartaler er lavere end det 
faktiske hussalg som følge af forsinkelser ved indberetning til det elektroniske tinglysningssystem. 
Antal tinglyste salg er i 2. kvartal baseret på månedstal for april. Udbudstider og boligudbud er i 3. 
kvartal 2012 baserede på tal fra juli.  

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger. 
 
Fortsat lave renter og den styrkede forbrugertillid vurderes også at holde hånden under bo-
ligpriserne resten af året og i 2013. Det er imidlertid usikkert, om der er udsigt til en egentlig 
bedring af boligmarkedet på kort sigt. Skattereformen fra juni i år har formentlig medvirket til 
at skabe mere ro på boligmarkedet, som aktuelt synes at være særligt følsomt overfor nyhe-
der fra ind- og udland. Realkreditinstitutterne har imidlertid annonceret yderligere kredit-
stramninger i indeværende kvartal, og markedet er stadig præget af trægheder, hvor færre 
udbudte huset henover sommeren – koblet med fortsat lange udbudstider og et lavt antal 
hushandler – peger på tilbageholdenhed blandt potentielle huskøbere og -sælgere, jf. figur 
4.14. 
 
Det mest sandsynlige vurderes derfor at være, at huspriserne i en periode endnu vil svinge 
lidt op og ned. I prognosen er lagt til grund, at priserne fortsat vil være ret uændrede i andet 
halvår 2012 set under ét. Kraftige prisfald i slutningen af 2011 betyder imidlertid, at huspri-
serne i gennemsnit skønnes at ligge 3½ pct. lavere i 2012 end sidste år. 
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Boks 4.3 
Boligejerne valgte fortsat overvejende rentetilpasningslån i første halvår trods historisk lave renter 
på fastforrentede lån 

Boligejerne har i første halvår 2012 kunnet drage nytte af usædvanligt lave renteniveauer. Siden årsskiftet 

blev det muligt at optage 30-årige fastforrentede lån med 3,5 pct. i rente og siden forsommeren med 3 pct. i 

rente. Det kunne give anledning til en forventning om, at boligejerne i højere grad ville vælge lån med fast 

rente med henblik på at fremtidssikre deres økonomi. Tal for realkreditinstitutterns udlånsbeholdning viser 

imidlertid, at det ikke er tilfældet. De endnu lavere renter på rentetilpasningslån appellerede i første halvår 

stærkest til boligejerne. 

 

Andelen af fastforrentede lån i forhold til den samlede udlånsbeholdning er aftaget i løbet af årets første 

halvår, jf. figur a og b. Dog viser de seneste udlånstal for juli en svagt stigende andel, hvilket formentlig 

dækker over, at indgåede aftaler om låneomlægning i juni først optræder i udlånstallene i den følgende må-

ned, hvor lånet rent faktisk omlægges. De fastforrentede låns andel er imidlertid stadig lavere end ved års-

skiftet. Faldet i første halvår afspejler blandt andet, at mange eksisterende låntagere med fastforrentede lån 

har omlagt til rentetilpasningslån, og at nye boligejere overvejende vælger rentetilpasningslån. Henover 

årsskiftet er andelen af rentetilpasningslån med længere løbetid – mellem 1 og 5 år – steget i forhold til an-

delen af de helt korte rentetilpasningslån, men i forsommeren er rentetilpasningslån med de helt korte løbe-

tider igen vundet frem. Det skal formentlig ses i lyset af, at renten på de helt korte rentetilpasningslån er 

kommet tæt på nul.  

 

De aktuelt lave renteniveauer gavner både boligejere med fastforrentede og variabelt forrentede lån. På lidt 

længere sigt forventes renterne dog at stige. Det er derfor centralt, at boligejere med rentetilpasningslån – 

uanset længden af bindingsperioden – tilrettelægger deres økonomi efter, at renten kan være højere, når 

bindingsperioden udløber. 

 
 

Figur a 
Andel af realkreditinstitutternes samlede ude-
stående lån til ejerboliger fordelt på lånetyper 
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Figur b 
Ændring i andel af realkreditinstitutternes  
samlede udestående lån til ejerboliger fordelt 
på lånetyper 
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Anm.: ”RTL” står for rentetilpasningslån. 
Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger. 
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I 2013 skønnes huspriserne at stige 2½ pct. Det afspejler forventningen om mindre tilbage-
holdenhed blandt købere og sælgere i kraft af et styrket arbejdsmarked, fortsat lave renteni-
veauer samt virkningerne fra skattereformen, der ventes at øge husholdningerne disponible 
indkomst. 
  
De reale huspriser stiger dermed svagt i 2013 efter at være faldet med i alt knap 25 pct. siden 
toppunktet i 2007 og frem til starten af 2012. Huspriserne vurderes i prognoseperioden at lig-
ge i omegnen af et estimeret ligevægtsniveau, hvor de som følge af generel statistisk og me-
todemæssig usikkerhed hverken kan siges at være over- eller undervurderede, jf. figur 4.15. 
Det gælder også, når der ses på huspriserne i forhold til udviklingen i husholdningernes ind-
komst, jf. figur 4.165.  
 

Figur 4.15 
Real huspris og estimeret ligevægt 
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Figur 4.16 
Pris på enfamiliehuse deflateret med  
disponibel indkomst 
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Anm.: I figur 4.15 er ligevægtsprisen beregnet på baggrund af Skaarup og Bødker (2010), “House prices in 
Denmark: are they far from equilibrium?”, Working Paper no. 21/2010, www.fm.dk. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Vurderingen af de reale husprisers afstand fra ligevægt er primært knyttet til en estimeret udbuds- og efterspørg-
selsmodel for det danske boligmarked, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2011. En sekundær og mere simpel li-
gevægtsbetragtning knytter sig til husprisernes udvikling i forhold i husholdningernes disponible indkomst. Her 
forudsættes, at de fleste personer over tid formentlig ønsker at anvende en nogenlunde uændret andel af deres 
indkomst på bolig, og at større udsving i denne andel kan være udtryk for over- eller undervurdering af huspri-
serne 
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4.3.2 Boliginvesteringer 
Boliginvesteringerne har været vigende ind i 2012 og ligger nu på højde med niveauet ved 
udgangen af 2002 – inden de kraftige stigninger begyndte i forbindelse med boligboblen un-
der den seneste højkonjunktur, jf. figur 4.17. Det indebærer, at boliginvesteringerne som an-
del af BNP er omtrent på linje med det historiske gennemsnit siden 1980, jf. figur 4.18. 
 

Figur 4.17 
Boliginvesteringer 
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Figur 4.18 
Boliginvesteringers andel af BNP 

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

Boliginvesteringskvote Gennemsnit, 1980-2011

Gennemsnit, 1980-2004

Pct. Pct.

 

Anm.: Egen sæsonkorrektion. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Den seneste udvikling afspejler blandt andet en nedgang i nybyggeriet af boliger, jf. figur 
4.19. Nybyggeriets andel af de samlede boliginvesteringer er generelt aftaget betydeligt over 
de seneste år, hvilket skal ses i lyset af en større nedadgående tilpasning af investeringsni-
veauet efter byggeboomet omkring midten af 00’erne. Således udgjorde nybyggeriet i begyn-
delsen af året knap 30 pct. af de samlede boliginvesteringer mod knap 50 pct. i 2006.  
 
Det påbegyndte byggeri – som typisk afspejles i ændringer i nybyggeriet op til halvandet år 
efter – er aftaget betydeligt gennem 2011 og første halvår 2012, jf. figur 4.20. Det peger på 
yderligere tilbagegang i nybyggeriet i resten af året. Nybyggeriet blev sidste år holdt oppe af 
et særligt højt niveau for det støttede boligbyggeri. I år og næste år vil det støttede byggeri 
ligge lavere, men fortsat være på et højt niveau, jf. boks 4.4. 
 
I 2013 forudsættes det støttede boligbyggeri at være på omtrent samme niveau som i år, 
mens udsigten til lave renteniveauer og en bedring af boligmarkedet vurderes at give anled-
ning til nogen fremgang i det private nybyggeri. 
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Figur 4.19 
Nybyggeri og hovedreparationer 
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Figur 4.20 
Nybyggeri af beboelsesbygninger  
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Øvrige boliginvesteringer dækker over estimerede sort boligbyggeri, værditil-
vækst for gør-det-selv hovedreparationer, handelsomkostninger og afgifter på nybyggeri og hoved-
reparationer. Statistikken over byggeaktiviteten er korrigeret for forsinkelser, men der er alligevel 
nogen usikkerhed vedrørende omfanget af forsinkede indberetninger i de seneste kvartaler. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Investeringer i hovedreparationer af boliger skønnes ligeledes at falde i 2012. Hovedreparati-
onerne aftog i begyndelsen af året, og udviklingen i den stikprøvebaserede beskæftigelses-
statistik indenfor reparation og vedligeholdelse peger på, at aktivitetsniveauet i branchen fort-
sat er afdæmpet i slutningen af første halvår, jf. figur 4.21. 
 
Niveauet for hovedreparationer ligger fortsat højt i forhold til tidligere års niveauer, jf. figur 
4.19, og udgør knap 60 pct. af de samlede boliginvesteringer. Det skal blandt andet ses i ly-
set af BoligJobordningen, der trådte i kraft den 1. juni 2011. BoligJobordningen løber frem til 
udgangen af 2012 og ventes sammen med renoveringer af almene boliger i regi af Lands-
byggefonden at holde hånden under hovedreparationerne i 2012, jf. boks 4.4. 
 
I 2013 skønnes en fremgang i hovedreparationerne, som er drevet af en stigende aktivitets-
virkning fra udvidelsen af Landsbyggefondens investeringsramme. De private investeringer i 
hovedreparationer anslås at aftage i 2013 som følge af, at BoligJobordningen ophører ved 
udgangen af 2012. 
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Boks 4.4 
Støttet boligbyggeri og renovering af almene boliger   

Det påbegyndte almene boligbyggeri ventes omtrent normaliseret i 2012 og 2013 efter et ekstraordinært 

højt niveau i 2011, jf. tabel a. I forhold til majvurderingen er der forudsat henholdsvis 1.100 og 1.900 flere 

påbegyndelser i 2012 og 2013. Det afspejler dels en forskydning af påbegyndelser fra 2011 til 2012 som 

følge af forsinkelser, og dels at den kommunale grundkapital er nedsat fra 14 til 10 pct. fra juli 2012 til ud-

gangen af 2016 i forbindelse med kommuneaftalen fra i år. Fra påbegyndelsestidspunktet vurderes 60 pct. 

af byggeaktiviteten at ske inden for året, 30 pct. i det efterfølgende år og 10 pct. to år efter. Således vil en 

del af det påbegyndte byggeri i 2011 blive opgjort i boliginvesteringerne i efterfølgende år. Aktivitetsvirknin-

gen fra det støttede byggeri skønnes at falde med 1 mia. kr. i 2012, svarende til 1¼ pct. af de samlede bo-

liginvesteringer, mens aktivitetsvirkningen ventes omtrent uændret i 2013, jf. tabel b.  

 

Tabel a 
Antal påbegyndelser inden for støttet boligbyggeri 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal påbegyndte boliger   

Alment boligbyggeri 5.200 3.700 3.100 3.100 4.900 9.600 5.400 6.500 

Støttede private boliger 800 600 300 100 300 100 0 0 

Støttet boligbyggeri, i alt 6.000 4.300 3.400 3.200 5.200 9.700 5.400 6.500 
     

Landsbyggefondens investeringsramme til renovering af almene boliger har ligget omkring 2½ mia. kr. fra 

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

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

der i maj i år indgået aftale om at øge investeringsrammen med 4,1 mia. kr. i 2012. Dermed kunne Lands-

byggefonden afgive tilsagn inden for en samlet ramme på 10,7 mia. kr. i 2011 og 6,8 mia. kr. i 2012. Aktivi-

tetsvirkningen fra Landsbyggefonden investeringsramme vurderes at stige med 1¾ mia. kr. i 2012 og 2¾ 

mia. kr. i 2013, svarende til henholdsvis godt 2 og godt 3 pct. af boliginvesteringerne.  

 

Der skønnes en vækst i de støttede boliginvesteringer på ¾ mia. kr. i 2012 og knap 3 mia. kr. i 2013, sva-

rende til henholdsvis knap 1 pct. og knap 3½ pct. af de samlede boliginvesteringer. 

 
 

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

 2012 2013 

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

Støttede boliginvesteringer, i alt 0,7   (0,9)  2,9 (3,4) 

 - Støttet boligbyggeri -1,0  (-1,3)  0,2 (0,2) 

 - Landsbyggefonden 1,7   (2,1)  2,7 (3,2) 
 

 

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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De samlede boliginvesteringer skønnes at falde 4¼ pct. i 2012 og derefter at stige 5 pct. i 
2013. Skønnene indebærer, at boliginvesteringerne i prognoseperioden ventes at ligge tæt 
på det niveau, som den relative huspris (købsprisen i forhold til byggeprisen på et hus) umid-
delbart skulle tilsige, jf. figur 4.22. 
 

Figur 4.21 
Byggebeskæftigelse 
 

25

35

45

55

65

75

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

25

35

45

55

65

75

Nybyggeri og tilbygning i alt

Reparation og vedligeholdelse

1.000 personer 1.000 personer

 

Figur 4.22 
Boliginvesteringer og den relative pris for  
enfamiliehuse 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Den relative huspris er opgjort som forholdet mellem prisindekset for enfa-
miliehuse og et vægtet indeks af prisen på boliginvesteringer og prisen på byggegrunde. Indeksåret er 
valgt til 2001, idet husprisen vurderes at have været tæt på sin langsigtsligevægt i 2001. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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4.4 Erhvervsmæssige investeringer 
 
Erhvervenes investeringer som andel af bruttoværditilvæksten (BVT) i den private sektor faldt 
i 2011 til det laveste niveau siden 1981, jf. figur 4.23. Det indebærer isoleret set et betydeligt 
potentiale for fremgang i investeringerne i de efterfølgende år. Vækstpotentialet underbygges 
af en række politiske tiltag, jf. boks 4.5, og af udsigten til fortsat lave renteniveauer. Gennem-
slaget fra de lave renteniveauer ventes dog at være mindre end i en mere normal konjunktur-
situation, idet pengeinstitutterne over det seneste år har strammet kreditpolitikken og øget bi-
dragssatserne som led i deres konsolidering, jf. kapitel 3. 
 

Figur 4.23 
Investeringskvoter 
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Figur 4.24 
Erhvervsmæssige investeringer 
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Anm.: I figur 4.23 angiver investeringskvoten investeringsniveauet i forhold til BVT i den private sektor. 
Investeringskvoterne er beregnet på baggrund af løbende priser. De stiplede linjer angiver gennem-
snit for perioden 1980-2011. I figur 4.24 er den skønsmæssige korrektion for boreplatforme, skibe 
og fly for 2012 baseret på tal til og med juni 2012.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Erhvervsinvesteringerne steg markant i starten af i år, jf. figur 4.24, hvilket afspejler en frem-
gang i både materielinvesteringer og bygge- og anlægsinvesteringer. Samlet ventes er-
hvervsinvesteringerne at stige med 9¾ pct. i 2012 og 10¼ pct. i 2013, jf. tabel 4.7. Det inde-
bærer en stigende investeringskvote, som dog fortsat ventes lavere i 2013 end gennemsnittet 
over de seneste godt 25 år.  
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Boks 4.5 
Bidrag fra større offentlige erhvervsmæssige investeringsprojekter og øvrige politiske aftaler   

I år og næste år ventes en række større offentlige erhvervsmæssige investeringsprojekter og virkninger fra 

særligt to politiske aftaler – investeringsvinduet i forbindelse med skattereformen og energiaftalen – at bi-

drage markant til væksten i de samlede erhvervsmæssige investeringer, jf. tabel a.  

 

Aftalen om investeringsvinduet i forbindelse med skattereformen indebærer, at virksomhederne får et ekstra 

skattefradrag på 15 pct. for investeringer i en række nyfabrikerede driftsmidler (fx maskiner og inventar), der 

anskaffes i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af 2013. Virksomhederne kan dermed 

foretage afskrivninger på op til 115 pct. af investeringer foretaget i denne periode. Dette vil tilskynde 

virksomhederne til dels at øge deres investeringer i 2012 og 2013, dels at fremrykke investeringer, der el-

lers var planlagt til 2014 og senere år. Det skønnes med betydelig usikkerhed, at førstnævnte effekt isoleret 

set vil øge investeringerne med ca. 2,5 mia. kr. i 2012 og ca. 5,0 mia. kr. i 2013. Herudover forventes de 

fremrykkede investeringer at udgøre ca. 10 mia. kr. Samlet set skønnes forslaget således at øge investerin-

gerne i 2012 og 2013 med i alt 15-20 mia. kr.  

 

Energiaftalen fra marts 2012 forbedrer rammevilkårene for investeringer i energieffektivisering og vedva-

rende energi, herunder i vindmøller og skift fra kul til biomasse. Aftalen skønnes med en vis usikkerhed at 

medføre investeringer for 1¼ mia. kr. i 2012 og knap 5½ mia. kr. i 2013.  

   

De større offentlige erhvervsmæssige investeringsprojekter omfatter særligt Femern Bælt-forbindelsen, Me-

tro Cityringen og baneinvesteringer. Dertil kommer et løft i spildevandssektorens investeringer i klimatilpas-

ning i 2013 som led i Aftale om kommunernes økonomi i 2013, juni 2012. Det ventes samlet at indebære in-

vesteringer for knap 9 mia. kr. i 2012 og godt 13 mia. kr. i 2013.  

 
 

Tabel a 
Større offentlige erhvervsmæssige investeringer og investeringer afledt af øvrige politiske aftaler 

 2012 2013  

Mia. kr. (2012-priser) (andel af de samlede erhvervsinvesteringer, pct.) 

 Bidrag til erhvervsinvesteringerne 12,7   (6,1) 33,7  (14,5) 

  - heraf fra materielinvesteringer:     

         - Energiaftalen 1,3  5,4  

         - Investeringsvinduet 2,5  15,0  

  - heraf fra bygge- og anlægsinvesteringer:     

         - Femern Bælt-forbindelsen 0,6  0,7  

         - Metro Cityringen 4,0  3,4  

         - Baneinvesteringer 4,3  6,7  

         - Klimainvesteringer i spildevandssektoren -  2,5  
 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Transportministeriet, Finansministeriet og egne beregninger. 
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Tabel 4.7 
Erhvervsmæssige investeringer 

 2011
Gnst. 

1990-2011 2010 2011 2012 2013 

 Mia. kr. Årlig realvækst i pct. 

Samlede erhvervsinvesteringer 186 2,1 -4,6 -3,3 9,8 10,3 

 - ekskl. boreplatforme, skibe og fly 190 -0,8 2,9 4,7  

Materiel 146 3,9 1,8 -0,5 11,3 12,0 

 - ekskl. boreplatforme, skibe og fly 148 8,1 7,8 4,7  

Bygninger og anlæg 41 -3,0 -20,6 -12,7 4,5 4,0 
 

Anm.: Den skønsmæssige korrektion for boreplatforme, skibe og fly er for 2012 baseret på tal til og med 
juni 2012.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
De erhvervsmæssige materielinvesteringer skønnes at stige 11¼ pct. i 2012. Det afspejler i 
høj grad en kraftig fremgang i første halvår, hvor nettoimport af fly isoleret set vurderes at ha-
ve hævet investeringerne med godt 6 pct. Importen af maskiner og andet kapiteludstyr er og-
så øget betragteligt, mens et fald i nyregistrerede erhvervskøretøjer omvendt peger på vi-
gende investeringer i transportmidler (ekskl. fly), jf. figur 4.25 og 4.26. 
 

Figur 4.25 
Import (kvantumindeks)  
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Figur 4.26 
Vægtet indeks for nyregistrerede erhvervskøre-
tøjer og kapacitetsudnyttelse i industrien 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Indekset for nyregistrerede erhvervskøretøjer er et 3-måneders centreret gli-
dende gennemsnit af et vægtet indeks af nyregistrerede person-, vare- og lastbiler i erhverv. Kvan-
tumindekset er angivet som et 5-måneders centreret glidende gennemsnit. Indikatoren for ledig pro-
duktionskapacitet er standardiseret.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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I andet halvår 2012 ventes materielinvesteringerne båret oppe af virkningerne fra energiafta-
len og aftalen om investeringsvinduet, jf. figur 4.27 og 4.28. Der er dog stadig en del ledig 
kapacitet i industrien, som fortsat vil dæmpe investeringslysten.  
 
I 2013 ventes en yderligere fremgang på 12 pct. Det afspejler i særdeleshed de forventede 
virkninger fra investeringsvinduet og energiaftalen sammenholdt med udsigten til lave rente-
niveauer på erhvervsudlån og en forventning om øget kapacitetsudnyttelse i økonomien i 
2013. Investeringerne vil dermed komme op på et relativt højt niveau i 2013, hvilket skal ses i 
sammenhæng med en betydelig fremrykningseffekt af investeringsniveauet.  
 

Figur 4.27 
Erhvervsinvesteringer, heraf bidrag fra større 
offentlige erhvervsmæssige investeringspro-
jekter og øvrige politiske aftaler 
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Figur 4.28 
Større offentlige erhvervsmæssige investerin-
ger og erhvervsinvesteringer afledt af øvrige 
politiske aftaler 
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Kilde: Danmarks Statistik, Transportministeriet, Finansministeriet og egne beregninger. 

 
De erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer skønnes at stige 4½ pct. i 2012. Der 
var en pæn fremgang i både bygge- og anlægsinvesteringerne i starten af året, men færre 
påbegyndelser og byggetilladelser til erhvervsbyggeri, jf. figur 4.29, peger sammen med flere 
ledige erhvervslejemål på vigende byggeinvesteringer resten af året.  
 
Der ser ud til at være mere momentum i anlægsinvesteringerne, som særligt fra andet halvår 
i år ventes understøttet af fremgang i de offentlige erhvervsmæssige anlægsinvesteringer. 
 
I 2013 skønnes en vækst på 4 pct. i de erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer, 
særligt som følge af fortsat lave renteniveauer og fremgang i de offentlige erhvervsmæssige 
anlægsinvesteringer. I prognoseperioden anslås bygge- og anlægsinvesteringerne dog fort-
sat at være på et meget lavt niveau, så bruttoinvesteringerne ikke er tilstrækkelige til at dæk-
ke den løbende nedslidning, jf. figur 4.30. 
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Figur 4.29 
Påbegyndt erhvervsbyggeri og erhvervs-
mæssige bygge- og anlægsinvesteringer 
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Figur 4.30 
Nettoinvesteringer i private erhverv 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Nettoinvesteringer er de samlede faste bruttoinvesteringer korrigeret for slid 
som følge af, at kapitalgoderne indgår i en produktionsproces samt teknisk og økonomisk forældel-
se. De stiplede linjer angiver gennemsnit for perioden 1996-2011. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 

4.5 Udenrigshandel og betalingsbalance 
 
Dansk eksport har udviklet sig relativt svagt siden starten af 2011. Mens eksporten i andre 
nordeuropæiske lande er fortsat med at stige gennem 2011 og ind i 2012, er dansk eksport 
stagneret, jf. figur 4.31. 
 
 

Figur 4.31 
Eksportudviklingen (mængder) i udvalgte lande 
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Figur 4.32 
Effektiv kronekurs 
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Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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En del af forklaringen skal findes i, at dansk eksport generelt faldt mindre end i andre lande 
under finanskrisen, og den efterfølgende genopretning derfor også har været tilsvarende 
svagere. For 2012 peger de tilgængelige indikatorer på, at dansk eksport i første halvår kun 
har været marginalt højere end andet halvår sidste år, mens der har været en vis fremgang i 
andre lande. 
 
Fremadrettet er der også udsigt til en svag eksportudvikling. Udsigterne for den internationale 
økonomi er forringet de seneste måneder. Det gælder særligt i euroområdet, hvor de tilgæn-
gelige indikatorer peger på en mere afdæmpet udvikling end ventet i maj, og forventningerne 
til væksten på de danske eksportmarkeder er derfor samlet set blevet nedjusteret, jf. kapitel 
2. Omvendt styrker en lavere effektiv kronekurs isoleret set eksporten i prognoseperioden, jf. 
figur 4.32. 
 
I 2012 ventes nu en fremgang i den samlede danske eksport på 1 pct. efter en vækst på 7 
pct. sidste år, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med de forringede vækstudsigter 
på de danske eksportmarkeder. I 2013 ventes en langsom genopretning af den internationale 
økonomi at bidrage til en fornyet – men forholdsvis begrænset – fremgang i eksporten på 
knap 3 pct., jf. tabel 4.8. 
 
Importen ventes at stige med godt 3½ pct. i 2012 og 4¼ pct. i 2013. Korrigeret for importind-
holdet ventes eksporten ikke at bidrage til BNP-væksten i 2012, mens der ventes et vækstbi-
drag på godt ½ pct.-point i 2013. 
 
 

Tabel 4.8 
Realvækst i eksport og import 

 2011 2012 2013 

 

Gnst. 
årlig vækst 

2000-11  Maj Aug. Maj Aug. 

Pct.       

Eksport 3,6 7,0 1,9 1,0 3,2 2,9 

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

Eksportens bidrag til  
BNP-væksten (pct.-point) 

 
1,4 0,1 0,0 0,7 0,6 

  

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

4.5.1 Udviklingen i varehandlen 
Vareeksporten ventes at udvikle sig meget svagt i år. Med de seneste nationalregnskabstal 
for 1. kvartal i år er der nu et fald i vareeksporten over de seneste fire kvartaler, jf. figur 4.33. 
 
De tilgængelige tal fra kvantumindekset for vareeksporten viser en markant stigning i 2. kvar-
tal på trods af indtrykket af en afdæmpning af den internationale efterspørgsel frem mod 
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sommeren. Udviklingen i vareeksporten baseret på kvantumindekset er imidlertid behæftet 
med betydelig usikkerhed, revideres ofte en del og bør derfor fortolkes med forsigtighed6. 
 
En yderligere svækkelse af udviklingen på de danske eksportmarkeder ventes derfor at læg-
ge en dæmper på eksportfremgangen både i andet halvår i år og næste år. 
 
Mens efterspørgslen, målt ved vareimportudviklingen, er vokset langsomt i de industrialisere-
de lande, har der de seneste år været en pæn stigning på andre eksportmarkeder, jf. figur 
4.34. Øget eksport hertil vil således kunne medvirke til at kompensere for den svage efter-
spørgselsudvikling på de traditionelle nærmarkeder. Til trods for en stigning de seneste år af-
sætter danske virksomheder fortsat kun en ret lille andel af deres varer på nye vækstmarke-
der. I 2010 blev knap 6 pct. af den samlede danske vareeksport således eksporteret til nye 
vækstmarkeder7. Den tilsvarende andel var omkring 10 pct. for Sverige og Storbritannien og 
knap 14 pct. for Tyskland. 
 

Figur 4.33 
Vareeksporten ifølge kvantumindeks og natio-
nalregnskabet 
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Figur 4.34 
Vareimportudviklingen i udvalgte regioner 
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Kilde: Danmarks Statistik og Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). 
 
Samlet set ventes et fald i vareeksporten på godt ¼ pct. i år efterfulgt af en fornyet stigning 
på knap 2½ pct. næste år, jf. tabel 4.9. Det er en nedjustering på knap 1¼ pct.-point i år og ½ 
pct.-point næste år. 
 

 

6 Kvantumindekset kan tænkes at overvurdere udviklingen, da der siden starten af 2011 har været en tendens til, 
at væksten i vareeksporten ifølge kvantumindekset har været noget højere end væksten i vareeksporten ifølge na-
tionalregnskabet. Særligt kvantumindekset for energi har udvist en kraftig stigning i år, som ikke kan genfindes i 
den øvrige udenrigshandelsstatistik, men også for de øvrige varegrupper har der været vækst. 
7 Vækstmarkeder er her Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika, Tyrkiet, Indonesien og Mexico. 
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Tabel 4.9 
Realvækst for vareeksport og -import 

 2011 2011 2012 2013 

   Maj Aug. Maj Aug. 

 Mia. kr. Pct. 

Vareeksport 599,9 6,0 0,9 -0,3 2,8 2,4 

- Landbrug 103,4 -0,3 2,3 1,6 2,3 2,1 

- Energi 64,8 -10,3 -6,5 -7,5 -5,0 -5,7 

- Industri 384,8 8,8 2,5 1,9 3,9 3,6 

Vareimport 562,9 5,3 2,5 3,6 3,1 3,8 

Vareimportkvoten (pct. af BNP)   31,6 32,3 33,2 32,8 34,0 

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

   

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Industrieksporten udgør omkring to tredjedele af den samlede vareeksport målt i værdier i 
2011. Fornyet fremgang i industrieksporten er således en væsentlig betingelse for fremgang i 
den samlede vareeksport. 
 
Industrieksporten nåede ved årsskiftet op på niveauet fra før den finansielle krise, og der for-
ventes yderligere vækst i prognoseperioden, selv om væksten i begge årene ventes at være 
noget svagere end forudsat i maj. Særligt ventes de forringede internationale vækstudsigter 
at lægge en dæmper på fremgangen i industrieksporten i andet halvår i år og næste år. Eks-
portmarkedsvæksten for industrivarer er nedjusteret med ¼-½ pct.-point både i 2012 og 
2013, jf. figur 4.35. Det dækker i særlig grad over nedjusterede forventninger til efterspørg-
selsfremgangen på de danske nærmarkeder – især euroområdet – men også forventninger-
ne til udviklingen på vækstmarkeder som Kina, Brasilien og Indien er nedjusteret i år. 
 
Samlet set skønnes en vækst i industrieksporten på knap 2 pct. i år og godt 3½ pct. næste 
år, jf. tabel 4.10.  
 
Væksten i industrieksporten er ikke tilstrækkelig til at opveje et ventet fald i eksporten af øvri-
ge varegrupper i år, jf. figur 4.36. Der ventes blandt andet et betydeligt negativt vækstbidrag 
fra varegruppen øvrige varer, hvilket skal ses i sammenhæng med en tilbagevenden til et me-
re normalt niveau efter en særlig høj vækst i 2011 som følge af eksporten af en boreplatform. 
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Figur 4.35 
Eksportmarkedsvækst for industrivarer 
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Figur 4.36 
Bidrag til væksten i vareeksporten 
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Anm.: Til beregningen af eksportmarkedsvæksten i figur 4.35 er der i prognoseperioden anvendt skøn for 
importvæksten i Sverige, da de foreløbige svenske nationalregnskabstal viser kraftige BNP-
vækstrater, men meget begrænset importvækst. En beregning af eksportmarkedsvæksten baseret på 
BNP-væksten ville derfor have en tendens til at overvurdere importen af industrivarer i Sverige. 
”’Øvrige varer” i figur 4.36 dækker over råvarer samt skibe og fly mv.  

Kilde: Danmarks Statistik, Reuters Ecowin, IMF, EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 
Skønnene for industrieksporten indebærer, at der ventes et tab af markedsandele i år og næ-
ste år, jf. tabel 4.10. Det skal ses i sammenhæng med, at lønkonkurrenceevnen samlet set er 
forringet over en længere årrække. I en situation med afdæmpet international efterspørgsel 
må der forventes at være særlig fokus på pris som en konkurrenceparameter, og den svæk-
kede lønkonkurrenceevne begrænser således afsætningsmulighederne for dansk eksport. 
 
Samtidig består dansk industrieksport af en række varer, der er relativt lidt følsomme over for 
konjunkturudsving, herunder fx medicinalprodukter. Det begrænser på den ene side tilbage-
gangen, når den internationale efterspørgsel svækkes, men på den anden side kan det også 
lægge en dæmper på fremgangen, når der igen er vækst i den internationale økonomi. 
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Tabel 4.10 
Industrieksportens markedsandele og lønkonkurrenceevne 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct.    

Eksportmarkedsvækst 6,5 9,8 9,3 1,7 -10,1 8,6 6,4 2,4 4,5 

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

Markedsandele 1,4 -4,5 -5,5 -1,5 -3,0 -2,5 2,3 -0,5 -0,9 

Arb. omk. pr. time            

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

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

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

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

Lønkonkurrenceevne -2,6 0,3 -4,3 -3,9 3,3 1,5 0,9 -  - 

  

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 arbejdsomkost-
ninger for DA-området, mens de historiske tal kun dækker fremstillingsindustrien. Lønkonkurren-
ceevnen angiver udviklingen i de relative enhedslønomkostninger korrigeret for valutakursudviklin-
gen. Se anmærkning til figur 4.35 vedrørende særlige forhold ved beregningen af eksportmarkeds-
væksten i prognoseperioden. 

Kilde: OECD, DA, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Lønstigningerne ventes i prognoseperioden at ligge under lønstigningstakten i udlandet, hvil-
ket sammen med en svækket krone isoleret set ventes at styrke lønkonkurrenceevnen, sær-
ligt i 2012, jf. tabel 4.10. Det skal imidlertid ses på baggrund af en betydelig akkumuleret 
svækkelse af lønkonkurrenceevnen i løbet af de seneste 10-15 år. Særligt siden 2000 er en-
hedslønomkostningerne steget hurtigere i Danmark end i udlandet (målt i lokal valuta), jf. 
figur 4.37. Kun Storbritannien har i perioden 2000-11 haft en højere stigning i enhedslønom-
kostningerne, hvilket dog skal ses i sammenhæng med et fald i kursen på britiske pund på 
omkring 30 pct. i perioden. 
 
Udviklingen er sammenfaldende med, at dansk industrieksport i en årrække har mistet mar-
kedsandele, jf. figur 4.38. 
 
 



Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel

 

Økonomisk Redegørelse · August 2012 110 

Figur 4.37 
Enhedslønomkostninger i industrien, udvalgte 
lande (lokal valuta) 
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Figur 4.38 
Udviklingen i markedsandele for industrieks-
porten 
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Anm.: Enhedslønomkostningerne i figur 4.37 beregnes som forholdet mellem lønsummen og den reale 
bruttoværditilvækst som opgjort i nationalregnskabet og udtrykker lønomkostningerne pr. produce-
ret enhed. Revisioner af nationalregnskaberne i Danmark og andre lande kan medføre ændringer i 
opgørelsen. Markedsandelene i figur 4.38 er beregnet som væksten i dansk industrieksport i forhold 
til eksportmarkedsvæksten for industrivarer. Se anmærkning til figur 4.35 vedrørende særlige forhold 
ved beregningen af eksportmarkedsvæksten i prognoseperioden. 

Kilde: Danmarks Statistik, IMF, EU-Kommissionen, Reuters Ecowin og egne beregninger. 
 
Eksporten af landbrugsvarer er vokset støt siden starten af 2009, om end vækstraten er afta-
get lidt siden midten af sidste år. Landbrugseksporten ventes ikke at påvirkes i udstrakt grad 
af de forringede internationale konjunkturudsigter i år, og der skønnes en vækst i landbrugs-
eksporten på godt 1½ pct. i år og godt 2 pct. næste år. 
 
Udviklingen i eksporten af energi afhænger i høj grad af produktionen af olie og gas i Nord-
søen, og fortsatte fald i produktionen ventes at slå igennem på eksporten af energi i progno-
seperioden. Forudsætningerne om udviklingen i energiproduktionen er opdateret på bag-
grund af en ny rapport fra Energistyrelsen, og der skønnes et fald i energieksporten på 7½ 
pct. i år og 5¾ pct. næste år. 
 
Værdien af vareeksporten i løbende priser eksklusive energivarer samt skibe og fly mv. (den 
såkaldte basisvareeksport) ventes at stige med godt 3½ pct. i 2012 og knap 5 pct. i 2013. Det 
dækker over en nedjustering af forventningerne til væksten i basisvareeksporten målt i 
mængder, men en lidt kraftigere prisudvikling. Basisvareeksporten har foreløbigt haft en af-
dæmpet udvikling i år, men fra et ret højt niveau ved udgangen af 2011. Set i en historisk 
sammenhæng er der tale om en begrænset stigning i værdien af basisvareeksporten i prog-
noseperioden, hvilket særligt skal ses i sammenhæng med de svage konjunkturudsigter på 
de danske nærmarkeder. 
 
For vareimporten (i mængder) ventes en stigning på godt 3½ pct. i 2012 og 3¾ pct. i 2013. 
Væksten i vareimporten i år skal i særlig grad ses i sammenhæng med en betydelig forventet 
stigning i erhvervenes materielinvesteringer, som traditionelt har et ret højt importindhold. 
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Udviklingen indebærer, at vareimportkvoten stiger fra 31½ pct. af BNP i 2011 til 34 pct. af 
BNP ved udgangen af prognoseperioden. 
 

 

4.5.2 Udviklingen i handlen med tjenester 
Efter otte kvartaler i træk med fremgang i tjenesteeksporten ser det ud til, at udviklingen i før-
ste halvår i år har været ret svag, jf. figur 4.39. Et højt niveau ved udgangen af 2011 indebæ-
rer imidlertid, at der fortsat ventes en positiv vækst i tjenesteeksporten for året som helhed. 
 
Ifølge udenrigshandelsstatistikken udgøres godt halvdelen af den samlede tjenesteeksport af 
søtransport. Søtransporten er også den mest volatile komponent i tjenesteeksporten. Da sta-
tistikken opgøres i værdier, afspejler udviklingen dels ændringer i mængder og dels ændrin-
ger i fragtraterne. Den ret flade udvikling i eksporten af søtransport i værdier i løbet af sidste 
år skal således ses i sammenhæng med faldende fragtrater igennem året, mens stigningen 
de seneste tre kvartaler formentlig dels afspejler en mængdeudvikling og dels svækkelsen af 
kronen i perioden, jf. figur 4.40. Mens eksporten af søtransport målt i værdier således først nu 
nærmer sig førkriseniveauet, blev der i 2011 eksporteret knap 36 pct. mere søtransport end i 
2008 målt i mængder. 
 
På grund af det store indhold af søtransport i tjenesteeksporten vil en stigning i verdenshand-
len normalt medføre en stigning i den danske tjenesteeksport, jf. figur 4.39. Verdenshandlen 
har udviklet sig svagt i år indtil videre, og udsigterne dæmpes af de svage vækstudsigter in-
ternationalt. Derfor hæmmes vækstudsigterne for tjenesteeksporten i år. 
 
 

Figur 4.39 
Dansk eksport og import af tjenester og  
verdenshandlen 
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Figur 4.40 
Fragtrater og værdien af eksporten af søtrans-
port 
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Kilde: Danmarks Statistik og Vereinigung Hamburger Schiffsmakler und Schiffsagenten e.V. 
 
Samlet set ventes der en vækst i tjenesteeksporten på godt 3 pct. i 2012 og godt 3¾ pct. i 
2013, jf. tabel 4.11.  
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Tabel 4.11 
Realvækst for tjenesteeksport og -import 

 2011 2011 2012 2013 

   Maj Aug. Maj Aug. 

 Mia. kr. Pct. 

Tjenesteeksport 359,1 8,4 3,6 3,1 4,1 3,8 

- Søtransport 160,8 23,8 7,1 6,8 6,0 6,2 

- Turistindtægter 37,2 -5,0 -1,5 -1,5 2,9 2,6 

- Øvrige tjenester 161,0 -3,8 1,2 0,4 2,3 1,5 

Tjenesteimport 299,6 5,1 4,2 3,6 4,8 5,0 

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

   

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Tjenesteimporten følger i stor udstrækning tjenesteeksporten, hvilket blandt andet skyldes et 
højt importindhold i eksporten af søtransport (herunder i form af chartring af skibe), jf. figur 
4.39. Tjenesteimporten har ligget ret fladt siden slutningen af 2011, men væksten ventes at 
tage til i andet halvår. Tjenesteimporten ventes på den baggrund at stige med godt 3½ pct. i 
2012, hvilket er lidt lavere end skønnet i maj, jf. tabel 4.11. I 2013 skønnes tjenesteimporten 
at stige kraftigere med 5 pct. 
 

4.5.3 Betalingsbalancens løbende poster og Danmarks nettoaktiver 
over for udlandet 

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster ser foreløbigt ud til at blive mindre end 
det rekordhøje niveau på 118 mia. kr. sidste år, jf. figur 4.41. I løbet af årets første seks må-
neder lå overskuddet på betalingsbalancens løbende poster godt 7 mia. kr. lavere end i sam-
me periode sidste år, og for 2012 som helhed ventes også et lavere overskud end sidste år. 
Det lavere overskud i den forløbne del af året skyldes primært et lavere overskud på vareba-
lancen, men også overskuddet på tjenestebalancen er reduceret i forhold til samme periode 
sidste år. Omvendt er der fortsat et betydeligt – og højere – overskud fra løn- og formueind-
komst, jf. figur 4.42. 
 
Overskuddet ventes således at udgøre 84 mia. kr. i 2012 og knap 66¾ mia. kr. i 2013, jf. 
tabel 4.12. Baggrunden for det faldende overskud er primært et mindre overskud på vare- og 
tjenestebalancen. Det følger af en kraftigere vækst i importen end i eksporten målt i mæng-
der, herunder særligt vareimporten, samt en mindre forringelse af bytteforholdet blandt andet 
på grund af den lavere effektive kronekurs. 
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Figur 4.41 
Betalingsbalancen år til dato (juni) 
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Figur 4.42 
Betalingsbalancen og dens underkomponenter 
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Anm.: Formueindkomsten er behæftet med stor usikkerhed, da den primært består af afkastet af direkte 
(netto)investeringer i udlandet, som indtil Nationalbankens indarbejdelse af årsregnskaberne (og 
dermed afkastet af de direkte investeringer i opgørelsen af formueindkomsten) i efteråret fremskri-
ves ud fra virksomhedernes overskudsgrad i tidligere år. 

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, jf. figur 4.43. Nettoformueindkomsten var rekordhøj 
på 62¾ mia. kr. i 2011, og de tilgængelige tal for 2012 tyder på et fortsat højt niveau. På den 
baggrund skønnes nettoformueindkomsten i prognoseperioden at udgøre 63¼ mia. kr. 
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Tabel 4.12 
Betalingsbalancens løbende poster 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.    

Varebalancen 35,0 8,1 -8,3 -10,7 30,5 35,6 37,0 12,0 1,3 

D.o. i pct. af BNP 2,3 0,5 -0,5 -0,6 1,8 2,0 2,1 0,7 0,1 

 - Landbrugsvarer 38,4 40,2 37,8 36,5 37,6 38,7 38,2 40,1 41,4 

 - Energivarer 10,7 7,9 0,8 -14,5 -6,6 -13,5 -31,2 -42,2 -49,3 

 - Industrivarer 8,9 -12,4 -15,8 -1,7 30,8 31,1 35,7 29,0 25,7 

 - Andre varer -22,6 -27,6 -31,2 -31,0 -31,3 -20,7 -5,8 -14,9 -16,5 

Tjenestebalancen 40,8 43,8 47,1 66,3 32,1 56,8 59,5 52,5 47,4 

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

 - Øvrige tjenester 39,1 42,2 48,8 67,6 34,4 59,2 61,7 54,2 48,9 

Vare- og tjenestebalancen 75,8 51,9 38,7 55,6 62,6 92,4 96,5 64,5 48,7 

D.o. i pct. af BNP 4,9 3,2 2,3 3,2 3,8 5,3 5,4 3,5 2,6 

Formueindkomst, netto 20,1 29,7 25,4 37,2 32,4 46,4 62,8 63,2 63,2 

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

EU-betalinger, netto -6,9 -8,4 -9,4 -9,9 -9,5 -10,4 -10,6 -11,5 -12,2 

Andre løbende overførsler -18,1 -19,9 -19,7 -18,8 -19,4 -21,9 -20,5 -22,1 -22,9 

Løbende poster, i alt 67,1 48,6 23,0 50,5 54,6 96,9 118,2 84,1 66,8 

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

  

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. 
 
De seneste års store overskud på betalingsbalancens løbende poster afspejler en meget stor 
privat, finansiel opsparing, som mere end opvejer det store opsparingsunderskud i den of-
fentlige sektor, jf. figur 4.44. Det skal ses i sammenhæng med, at de private investeringer og 
privatforbruget er faldet væsentligt og fortsat ligger ret lavt. Det aktuelt store overskud på be-
talingsbalancen kan således ikke ses som et udtryk for god konkurrenceevne for danske virk-
somheder. Til trods for en – i høj grad konjunkturbetinget – forbedring af lønkonkurrenceev-
nen de seneste år er der i perioden 2000-11 samlet set tale om en betydelig svækkelse, jf. 
afsnit 5.3 og ovenfor. 
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Figur 4.43 
Danmarks nettoaktiver over for udlandet og 
nettoformueindkomsten 
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Figur 4.44 
Opsparingsbalancer 
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Anm.: Udviklingen i overskuddet på betalingsbalancen udgøres hovedsageligt af summen af opsparings-
overskud i henholdsvis den private og den offentlige sektor (den offentlige saldo). 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster ventes at udgøre godt 4½ pct. af BNP i 
år og godt 3½ pct. af BNP næste år. Parallelt hermed ventes Danmarks nettoaktiver over for 
udlandet at øges fra 24½ pct. af BNP i 2011 til 32¼ pct. af BNP i 2013, jf. tabel 4.13. 
 
 

 
 

Tabel 4.13 
Betalingsbalancens løbende poster og nettoaktiver over for udlandet 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.    

Løbende poster, i alt 67,1 48,6 23,0 50,5 54,6 96,9 118,2 84,1 66,8 

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

Nettoaktiver, ultimo 51,2 -30,5 -96,0 -91,5 73,0 177,1 436,7 535,6 606,7 

D.o. i pct. af BNP 3,3 -1,9 -5,7 -5,2 4,4 10,1 24,5 29,4 32,3 

Værdireguleringer 58,8 -130,3 -88,9 -46,3 110,1 6,7 137,2 10,4 0,0 

  

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Der vurderes at have været en ret begrænset fremgang i produktionen i den private sektor i 
første halvår 2012. De aktivitetsfremmende elementer i den samlede økonomiske politik ven-
tes at slå igennem med stigende styrke fra andet halvår og igennem 2013, hvor den private 
produktion ventes gradvist øget i kraft af styrket privatforbrug og højere investeringer. For 
2012 som helhed skønnes væksten i BNP at udgøre beskedne 0,9 pct., som i høj grad træk-
kes af det offentlige forbrug. Næste år ventes væksten i BNP øget til 1,7 pct., særligt i kraft af 
fremgang i eksporten. Det indebærer en beskeden indsnævring af outputgabet fra 2¼ pct. i 
2011 til ca. 2 pct. i 2013. 
 
Beskæftigelsen har udviklet sig forholdsvist stabilt siden starten af 2010. Den afdæmpede 
økonomiske aktivitet i midten af 2012 ventes at medføre et mindre fald i den private beskæf-
tigelse i andet halvår, men for året som helhed skønnes den samlede beskæftigelse at være 
omtrent uændret i forhold til sidste år. Den økonomiske politik, herunder skattereformen og 
særligt investeringsvinduet, ventes at trække beskæftigelsen væsentligt op igennem 2013. I 
alt ventes en stigning i beskæftigelsen på 6.000 personer i 2013.  
 
Bruttoledigheden har været stort set uændret siden slutningen af 2009. I kraft af en aftagen-
de privat beskæftigelse ventes en svagt stigende bruttoledighed mod slutningen af i år. I 
2013 ventes et forholdsvist kraftigt fald i bruttoledigheden gennem året i takt med, at den pri-
vate beskæftigelse igen stiger, og dagpengereformen indfases. Samlet ventes en bruttole-
dighed på 164.000 personer i 2012 og 158.000 personer i 2013. 
 
Lønstigningerne på det private arbejdsmarked skønnes til 1,9 pct. i år og 2,1 pct. næste år. 
Det indebærer, at virksomhedernes arbejdsomkostninger kan stige omkring ½ pct.-point min-
dre end i udlandet i 2012 og 2013. De offentlige overenskomster fra foråret 2011 indebærer 
lønstigninger svarende til en budgetvirkning på 1,7 pct. i 2012. For 2013, hvor der skal indgås 
nye offentlige overenskomster, er der forudsat en budgetvirkning på 1,3 pct.  
 
Forbrugerprisinflationen er aftaget i 2. kvartal i takt med et fald i olieprisen, men højere føde-
varepriser som følge af de seneste stigninger i verdensmarkedsprisen på en række afgrøder 
ventes at slå igennem i andet halvår og holde inflationen oppe omkring 2½ pct. Forbruger-
prisinflationen skønnes at udgøre 2,4 pct. i 2012 som helhed og falde til 2,0 pct. i 2013, hvor 
gennemslaget fra de højere fødevarepriser gradvist reduceres.
 

5. Produktion, 
arbejdsmarked, ledighed 
og kapacitetspres 
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5.1 Produktion 
 
Udviklingen i produktionen i den private sektor har været ret svag siden sommeren 2011, 
hvor den europæiske gælds- og tillidskrise spidsede til. I 1. kvartal i år voksede bruttoværdi-
tilvæksten (BVT) i den private sektor godt ½ pct., men frem mod sommer ser der ud til igen at 
være sket en svækkelse, jf. figur 5.1 og 5.2. Ifølge momsstatistikken er salget i servicevirk-
somhederne faldet i 2. kvartal som følge af nedgang på hjemmemarkedet, mens afsætningen 
er styrket på eksportmarkederne. Industriproduktionen har fortsat sit fald siden slutningen af 
2011, og i bygge- og anlægsvirksomhederne peger momsstatistikken på et betydeligt fald i 
afsætningen frem mod sommer efter pæn fremgang gennem 2011 og starten af i år.   
 
 

Figur 5.1 
Udviklingen i BVT og BNP 
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Figur 5.2 
Omsætning og produktion i hovederhverv 
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Anm.: I figur 5.2 er månedstal fra momsstatistikken og industriproduktionen blevet akkumuleret til kvar-
talstal. Industriproduktionen er i mængder, og service samt bygge og anlæg er deflateret med hen-
holdsvis forbrugerpriserne og prisindekset for vedligeholdelse og reparation af boligen. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Udviklingen i den offentlige sektor har også været afdæmpet det seneste år. Det skal ses i ly-
set af en betydelig stigning i det offentlige forbrug og BVT i 2008-10, som var med til at stimu-
lere økonomien i forbindelse med det økonomiske tilbageslag efter finanskrisens eskalering i 
slutningen af 2008. BVT i den offentlige sektor er dermed kommet tilbage mod niveauet før 
krisen, jf. figur 5.1.  
 
Produktionen i hele økonomien (BNP) vurderes på den baggrund at have ligget ret flad over 
det seneste år. Outputgabet – målt ved forskellen mellem faktisk og potentiel produktion – er 
dermed udvidet lidt igen, jf. figur 5.3.  
 
Udviklingen i BNP over det seneste års tid skal blandt andet ses i lyset af en svækkelse af de 
finansielle forhold. Et sammenvejet indeks for finansielle variable – FCI – faldt i andet halvår 
2011, hvilket primært skyldes udviklingen i aktiekurser, boligpriser og udlån, jf. figur 5.3. Den 
seneste udlånsundersøgelse fra Nationalbanken viser, at den vigende udvikling i bankudlån 
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både afspejler lavere efterspørgsel som følge af den økonomiske usikkerhed, men også en 
opstrammet kreditpolitik fra bankerne, jf. kapitel 3.  
 

Figur 5.3 
FCI og outputgabet   
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Figur 5.4 
Dekomponering af FCI  
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Anm.: Financial Condition Index (FCI) sammenvejer finansielle data til et samlet mål, som illustrerer, om 
den finansielle sektor har en stimulerende eller hæmmende indvirkning på den økonomiske aktivitet, 
jf. Økonomisk Redegørelse, december 2010, boks 4.1. Sidste observation i figur 5.3 er 2. kvartal 2012.  

Kilde: Danmarks Statistik, Ecowin, Danmarks Nationalbank, Homes Husprisindeks og egne beregninger. 
 
 

Igennem første halvår – og særligt frem mod sommer – er det finansielle indeks igen steget, 
jf. figur 5.4. Traditionelt er der en god sammenhæng mellem udviklingen i indikatoren og out-
putgabet, og den seneste stigning peger på øget momentum i efterspørgsel og produktion i 
andet halvår, jf. figur 5.3. Det er særligt udviklingen i huspriserne og udlån fra bankerne, som 
har styrket det finansielle indeks i 2. kvartal 2012.  
 
Den svage vækst i BNP det seneste år afspejler en begrænset fremgang i efterspørgslen, 
som i høj grad er modsvaret af større import. Fremadrettet ventes efterspørgslen at blive 
gradvist styrket. De aktivitetsfremmende elementer i den samlede økonomiske politik slår 
igennem med stigende styrke fra andet halvår, og i 2013 ventes også større fremgang i den 
internationale økonomi og dermed efterspørgslen efter dansk eksport. For 2012 som helhed 
skønnes væksten i BNP at udgøre beskedne 0,9 pct., som i høj grad trækkes af den ventede 
fremgang i det offentlige forbrug. Næste år ventes væksten i BNP øget til 1,7 pct., særligt i 
kraft af fremgang i eksporten, jf. tabel 5.1. I forhold til majvurderingen er det en nedjustering 
på ¼ pct.-point i 2012 – trukket af svækket international efterspørgsel – og en opjustering på 
¼ pct.-point i 2013, som særligt skal ses i lyset af nye politiske initiativer. 
 
I 2012 drives fremgangen i den samlede efterspørgsel primært af investeringer – både priva-
te og offentlige – som samlet vil bidrage med ½ pct.-point til væksten i BNP, når der renses 
for importindhold, jf. tabel 5.1. Det dækker blandt andet over investeringsinitiativerne i 
kickstarten inkl. energiaftalen og offentlige erhvervsmæssige investeringer som Metro City-
ringen, Femern Bælt-forbindelsen og baneinvesteringer. Både det offentlige og private for-
brug ventes at bidrage med 0,3 pct.-point til væksten i 2012. Eksporten, som sidste år var 
ene om at trække væksten i BNP, bidrager ikke i år, hvilket dels afspejler den svage interna-
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tionale efterspørgsel dels et fald i energieksporten som følge af fortsat faldende udvinding af 
olie og gas i Nordsøen, jf. boks 5.1.  
 
Uden den forventede fremgang i den offentlige efterspørgsel i 2012 er vækstudsigterne mere 
begrænsede – både på grund af de direkte og afledte effekter. Prognosen er baseret på det 
budgetterede niveau for det offentlige forbrug for 2012 og 2013. Det direkte vækstbidrag fra 
det offentlige forbrug udgør dermed godt 0,3 pct.-point til BNP i 2012 (renset for importind-
hold) og 0,0 pct.-point næste år. Hvis niveauet for det offentlige forbrug bliver lavere i 2012 
end det budgetterede, vil der i 2013 skulle ske en større stigning i det offentlige forbrug for at 
nå det budgetterede niveau, og noget af vækstbidraget fra det offentlige forbrug bliver såle-
des skubbet fra 2012 til 2013.  
 
Effekten fra den planlagte fremgang i de offentlige investeringer i 2012 i forbindelse med 
kickstarten er også påvirket af den præcise tidsmæssige igangsættelse. Sker igangsættelsen 
senere end planlagt, vil det understøtte økonomien mere i 2013 frem for 2012. Den afledte 
effekt på privatforbruget og investeringerne, som der er indlagt i prognosen, fra den offentlige 
efterspørgsel afhænger derfor også af, hvornår igangsættelserne præcist sker.  
 

Tabel 5.1 
Vækstbidrag 

Pct.-point  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- privat forbrug 0,0 -1,8 0,4 -0,6 0,3 0,7 

- offentligt forbrug 0,3 0,3 0,2 -0,4 0,3 0,0 

- bruttoinvesteringer -0,8 -2,0 -0,4 0,3 0,4 0,5 

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

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

BNP-vækst, pct. -0,8 -5,8 1,3 0,8 0,9 1,7 

  

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I 2013 er fremgangen også i høj grad drevet af den økonomiske politik. Fremgangen i de pri-
vate investeringer – stimuleret af afskrivningsvinduet – ventes at modvirke den gradvise nor-
malisering af de offentlige investeringer, hvormed bruttoinvesteringerne samlet set bidrager 
med ½ pct.-point til væksten. Skattereformen er fuldt finansieret, men finansieringselemen-
terne indfases langsommere end skattelettelserne, hvilket øger husholdningernes disponible 
indkomster og bidrager til fremgangen i privatforbruget i 2013. I takt med at de internationale 
konjunkturer forbedres, ventes efterspørgslen fra udlandet også at stige. Både eksporten og 
privatforbruget ventes at bidrage med ½-¾ pct.-point til væksten i BNP i 2013. 
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Boks 5.1 
Vækstbidrag fra olie og gas i Nordsøen  

Udvindingen af olie og gas i Nordsøen toppede i 2004, jf. figur a. Siden er produktionen faldet, hvilket isole-

ret set har bidraget negativt til BVT, jf. figur b. Da olie og gas er en let omsættelig vare på det internationale 

marked, og størstedelen af produktionen går til eksport, medfører et fald i produktionen i udvinding af olie 

og gas et fald i eksporten af energi. Ifølge den seneste vurdering fra Energistyrelsen ventes udvindingen af 

olie og gas også at falde i 2012 og 2013. Råstofudvinding giver således et vækstbidrag til BVT på -0,3 pct.-

point i 2012 og godt -0,2 pct.-point i 2013.  

 

En højere oliepris er årsagen til, at den mindre produktion endnu ikke har medført et fald i værdiskabelsen i 

løbende priser. Hermed har udvindingen af olie og gas bidraget væsentligt til overskuddet på betalingsba-

lancen, med skatteindtægter, samt til indkomsten i den private sektor.  

 
 

Figur a 
Bruttoværditilvækst i råstofudvinding 
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Figur b 
Råstofudvindings vækstbidrag til real BVT 
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Anm.: Råstofudvinding indeholder også udvinding af grus, ler mv., som dog udgør en meget lille andel. 
Vækstbidraget i figur b er renset for både det direkte og indirekte importindhold. 

Kilde: Danmarks Statistik, Energistyrelsen og egne beregninger. 
 
På baggrund af den forholdsvis beskedne BNP-vækst i 2012 vurderes outputgabet udvidet til 
ca. 2½ pct. fra 2¼ pct. i 2011, jf. figur 5.4. Væksten i BNP ventes højere i 2013, hvilket bidra-
ger til at indsnævre outputgabet til ca. 2 pct. Ligesom ved tidligere finansielle kriser ventes 
genopretningen af økonomien at forløbe forholdsvis langsomt. I 2020-planen fra maj forven-
tes outputgabet først at være lukket i 2018, jf. Danmark i arbejde – Udfordringer for dansk 
økonomi mod 2020. 
 
Bruttoværditilvæksten (BVT) ventes at stige med 0,8 pct. i 2012, jf. tabel 5.2. Der er fremgang 
i alle erhverv med undtagelse af udvinding af olie og gas. Væksten i de private byerhverv 
ventes at blive 1,3 pct. i 2012. Det er især de private serviceerhverv, som står for godt 45 pct. 
af BVT, der bidrager til væksten med en fremgang på knap 1½ pct. Fremgangen i serviceer-
hvervene er forårsaget af stigningen i privatforbruget og i eksporten af tjenester. På baggrund 
af en stigning i eksporten af industrivarer vokser BVT i industrien med knap ¾ pct. I takt med 
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at den samlede efterspørgsel stiger i 2013, ventes BVT at vokse med knap 2¾ pct. i de priva-
te byerhverv, primært trukket af både industrien og de private serviceerhverv.  
 
I 2012 ventes en fremgang på 2¾ pct. i BVT i bygge- og anlægserhvervene, som i høj grad 
trækkes af stigningen i de offentlige investeringer i forbindelse med kickstarten og store an-
lægsinvesteringer. I 2013 ventes en fremgang på 1¾ pct., hvilket er noget højere end i maj-
vurderingen. Det afspejler boligaftalen i maj, højere bygge- og anlægsinvesteringer – afledt af 
blandt andet baneinvesteringer – og et mindre fald i de offentlige investeringer i 2013 end 
forudsat i maj. 
 

Tabel 5.2 
Vækst i BVT på udvalgte erhverv  

  Andel Gnst. 2010 2011 2012 2013 

 2011 95-08 95-11 Maj Aug. Maj Aug. 

  Realvækst i pct. 

Samlet 100 1,9 1,3 1,0 0,9 1,1 0,8 1,4 1,6 

Landbrug 1 -1,1 -0,4 -4,9 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 

Udvinding af olie og gas mv. 4 3,3 1,2 -5,0 -7,9 -8,2 -7,5 -8,2 -5,7 

Bygge- og anlægsvirksomhed 5 2,0 0,4 -8,8 2,9 2,7 2,7 -0,5 1,8 

Industri, mv. 12 0,9 0,1 2,0 0,0 1,5 0,7 3,2 3,1 

Private serviceerhverv 46 2,8 2,1 2,2 2,2 1,8 1,3 2,3 2,6 

Offentlige tjenester 23 1,2 1,0 0,9 -0,9 0,6 0,2 0,6 0,3 

Øvrige erhverv 10 2,2 2,2 1,6 2,4 1,6 2,0 1,6 1,8 

Privat sektor 77 2,1 1,4 1,0 1,5 1,1 0,9 1,8 2,2 

Private byerhverv 62 2,2 1,5 1,2 1,8 1,8 1,3 2,2 2,7 

BNP-vækst  2,0 1,4 1,3 0,8 1,1 0,9 1,5 1,7 

     

Anm.: Øvrige erhverv omfatter søtransport og boligbenyttelse. Private byerhverv er ekskl. søtransport og 
boligbenyttelse. Udvinding af olie og gas mv. er opdateret med den seneste prognose fra Energisty-
relsen, 2012. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 
Den forventede fremgang i BNP i 2012 er ikke nok til at trække en stigning i beskæftigelsen. 
Beskæftigelsen forventes samlet at falde med 1.000 personer i 2012 og stige med 6.000 per-
soner i 2013, jf. tabel 5.3. Det afspejler et fald i den private beskæftigelse på 3.000 personer i 
2012 og en fremgang på 5.000 personer i 2013. Faldet sker i industrien og i serviceerhverve-
ne, mens der er fremgang i beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne. I 2013 sker 
den største fremgang i serviceerhvervene og i bygge- og anlægsvirksomhederne.  
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Tabel 5.3 
Ændring i beskæftigelsen i udvalgte erhverv 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ændring, 1.000 personer    

Privat sektor 80 54 -89 -75 2 -3 5 

Offentlig sektor -3 -10 26 9 -11 2 1 

I alt 77 44 -63 -66 -8 -1 6 

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

Bygge- og anlægsvirksomhed 8 1 -19 -11 0 3 2 

Industri 10 8 -37 -25 -3 -3 1 

Private serviceerhverv 68 44 -34 -37 5 -4 2 

Offentlige tjenester -6 -9 27 9 -11 2 1 

  

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

 

Produktivitet  
Produktiviteten i de private byerhverv ventes at vokse med 1½ pct. i 2012 og knap 2½ pct. i 
2013, jf. figur 5.5.  
 

Figur 5.5  
Vækst i mandeproduktivitet i private  
byerhverv 
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Figur 5.6 
Mandeproduktivitet på erhverv  
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Anm.: Den stiplede linje i figur 5.5 angiver den gennemsnitlige årlige vækst i produktiviteten i private byer-
hverv fra 1995 til 2006, som er på 1,2 pct.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Da efterspørgslen i økonomien aftog i forbindelse med krisens begyndelse, var virksomhe-
derne tilbageholdende med at afskedige, og mandeproduktiviteten faldt derfor kraftigt i 2008-
09. Faldet i mandeproduktiviteten har været større end først vurderet. Det skyldes, at be-



Kapitel 5 Produktion, arbejdsmarked, ledighed og kapacitetspres

 

Økonomisk Redegørelse · August 2012 124 

skæftigelsen i 2009 og fremefter er blevet opjusteret i det seneste nationalregnskab, jf. afsnit 
5.2. Det større fald i mandeproduktiviteten i forbindelse med krisen gør, at tilpasningen i 
mandeproduktiviteten ikke vurderes at være tilendebragt i alle erhverv, jf. figur 5.8. Yderligere 
tilpasning kan dermed hæmme beskæftigelsesudviklingen. Opjusteringen af beskæftigelsen 
har ikke påvirket opgørelsen af timeproduktiviteten. 
 
Produktiviteten for industrien er omtrent tilbage på det historiske trendniveau, og der ventes 
en produktivitetsvækst omkring den historiske gennemsnitlige vækstrate i 2012, jf. tabel 5.4. I 
2013 ventes væksten at blive højere som følge af de høje erhvervsinvesteringer, der vil ud-
bygge virksomhedernes kapitalapparat og dermed medarbejdernes produktivitet.  
 

Tabel 5.4 
Produktiviteten i udvalgte erhverv  

 Gnst.  Gnst.       

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

Mandeproduktivitet     

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

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

Private byerhverv 1,0 0,7 -2,8 -4,4 5,2 1,6 1,5 2,4 

Service 1,1 0,8 -3,3 -4,5 5,1 2,3 1,8 2,6 

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

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

Bygge- og anlæg -0,4 -0,5 2,3 -4,8 -2,4 2,6 0,8 0,6 

Timeproduktivitet          

Samlet 1,1 0,8 -2,1 -1,6 3,2 1,0 0,7 1,3 

Private sektor 1,2 0,9 -3,0 -1,7 4,8 1,2 0,9 1,8 

Private byerhverv 1,0 0,7 -2,8 -2,7 5,1 1,5 1,4 2,3 

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

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

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

Bygge- og anlæg -0,4 -0,6 2,1 -1,4 -3,2 1,8 0,8 0,5 

      

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

 I nationalregnskabet for 1. kvartal 2012 blev beskæftigelsen oprevideret i 2009 og frem. Det medfør-
te et større fald i produktiviteten i 2009. Derimod er det samlede antal arbejdede timer i national-
regnskabet uændret. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Både i 2012 og 2013 må der fortsat forventes en produktivitetsvækst over gennemsnittet i 
serviceerhvervene, da tilpasningen mod det historiske trendniveau endnu ikke er tilende-
bragt. Kombineret med den relativt begrænsede produktionsfremgang indebærer det, at be-
skæftigelsen falder i serviceerhvervene i 2012. I bygge- og anlægssektoren forventes en 
mindre stigning i produktiviteten i 2012 og 2013, således at niveauet nærmer sig niveauet fra 
før finanskrisen.  
 
 

5.2 Beskæftigelse, arbejdsstyrke, ledighed og 
kapacitetspres 

 
Beskæftigelsen har været ret stabil siden starten af 2010, og det vurderes også at være til-
fældet de næste to år. Den private beskæftigelse ventes at aftage moderat gennem resten af 
2012, men øges atter næste år, hvor den økonomiske politik slår kraftigere igennem på ar-
bejdsmarkedet. Den samlede beskæftigelse ventes at falde med 1.000 personer i år og stige 
med 6.000 personer næste år, jf. figur 5.7. 
 
 

Figur 5.7 
Beskæftigelsen ekskl. orlov årlig ændring  
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Figur 5.8 
Bruttoledigheden 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 
Bruttoledigheden var fra årets start til maj omtrent uændret, men steg i juni måned med ca. 
1.500 personer, jf. figur 5.8. Frem mod slutningen af året ventes en yderligere moderat stig-
ning i ledigheden som følge af en afdæmpet økonomisk aktivitet omkring midten af året. I lø-
bet af 2013 ventes bruttoledigheden reduceret markant, både som følge af højere beskæfti-
gelse og indfasningen af dagpengereformen. Samlet set ventes en bruttoledighed på 
164.000 personer i år og 158.000 personer i 2013.  
 
Nettoledigheden ventes at stige svagt til 118.000 i 2012 og 126.000 i 2013. Det afspejler pri-
mært, at aktiveringsindsatsen bliver mere målrettet i de næste par år, og det samlede aktive-
ringsomfang derved falder. 
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Det indebærer, at arbejdsstyrken – defineret som summen af beskæftigelsen (ekskl. orlov) i 
nationalregnskabet og den registrerede nettoledighed – øges med knap 8.000 personer i 
2012 og 14.000 personer 2013. 
 

5.2.1 Beskæftigelse og arbejdsstyrke 
De seneste oplysninger fra nationalregnskabet viser et fald i beskæftigelsen i 1. kvartal 2012. 
For 2. kvartal er der endnu kun få oplysninger om den faktiske udvikling i beskæftigelsen, 
men på byggeområdet viser den stikprøvebaserede opgørelse af byggebeskæftigelsen et 
mindre fald, mens arbejdskraftundersøgelsen (AKU) peger på et fald i den samlede beskæf-
tigelse på 13.000 personer i 2. kvartal, efter at beskæftigelsen var uændret i 1. kvartal i for-
hold til kvartalet før. Oplysningerne i AKU er stikprøvebaserede og derfor forbundet med en 
vis usikkerhed, men udviklingen tyder på en svag beskæftigelsesudvikling omkring midten af 
2012.  
 
Erhvervenes vurdering af udsigterne for beskæftigelsen i resten af året er blevet svækket hen 
over sommeren i takt med, at udviklingen i udlandet er blevet forværret. Den begyndende op-
timisme omkring den fremtidige beskæftigelsesudvikling, der kunne spores hos erhvervene i 
løbet af foråret, er vendt til mere dystre beskæftigelsesforventninger for andet halvår i år.  
 
De svækkede udsigter for beskæftigelsen på kort sigt medfører, at der forventes et mindre 
fald i beskæftigelsen i år. Næste år forventes til gengæld en fremgang i den private beskæfti-
gelse, jf. figur 5.9. Udsigterne for den private beskæftigelse næste år er styrket af forsomme-
rens aktivitetsfremmende tiltag. Særligt investeringsvinduet ventes at øge den private be-
skæftigelse i 2013, men også skattereformen understøtter beskæftigelsen næste år. 
 
 

Figur 5.9 
Privat beskæftigelse  
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Figur 5.10 
Offentlig beskæftigelse 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Siden maj har Danmarks Statistik revideret niveauet for beskæftigelsen i nationalregnskabet 
væsentligt op for perioden 2009 til 2011. En konsekvens af revisionen er, at faldet i beskæfti-
gelsen efter 2008 nu er mindre end tidligere antaget. Det er dog kun antallet af personer, der 
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er blevet revideret ekstraordinært i nationalregnskabet – derimod er antallet af arbejdede ti-
mer uændret, jf. boks 5.2.  
 

Boks 5.2 
Revision af beskæftigelsen i nationalregnskabet 

Nationalregnskabet anvender normalt arbejdstidsregnskabet som hovedkilde også til opgørelsen af de fore-

løbige år, der dækker hele perioden fra 1. kvartal 2009. Udviklingen i beskæftigelsen i arbejdstidsregnska-
bet er fremskrevet med udviklingen i antallet af jobs for de foreløbige år. Fremskrivningen er foretaget for en 

længere periode end normalt, da der er et brud i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), der 

normalt anvendes for de endelige år.  

 

Anvendelsen af udviklingen i antallet af job til fremskrivning af beskæftigelsen er uproblematisk såfremt an-

tallet af job pr. beskæftiget er nogenlunde konstant. Det har dog vist sig, at der i Danmark tilsyneladende er 

en vis konjunkturafhængighed i antallet af job pr. beskæftiget. Der er således en tendens til, at antal job pr. 

beskæftigede falder i perioder med faldende beskæftigelse. Fra 2008 til 2009 faldt antallet af job også mere 

end antallet af beskæftigede, og faldet i den tidligere opgørelse af beskæftigelsen fra nationalregnskabet 
var således overvurderet, jf. figur a.  

 

Arbejdstidsregnskabet er i gang med at udvikle en ny opgørelse, hvor der fremover vil blive anvendt oplys-

ninger fra E-indkomst. Denne nye opgørelse ventes at løse problemerne med opgørelsen af beskæftigel-

sesudviklingen. Indtil den nye opgørelse af Arbejdstidsregnskabet forelægger baseres opgørelsen af be-

skæftigelsen i nationalregnskabet nu på udviklingen i antallet af beskæftigede personer fra Beskæftigelse 
for Lønmodtagere, der ligeledes baseres på E-indkomst. 

 
 

Figur a 
Beskæftigelsen i nationalregnskabet 
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Kilde: Danmarks Statistik. 
 
I slutningen af 2. kvartal har alle hovederhverv negative forventninger til den fremtidige be-
skæftigelsesudvikling. Det gælder særligt i serviceerhvervene samt bygge og anlæg, jf. figur 
5.11. Antallet af ledige stillinger i Jobnet er fortsat noget højere end i 2011, hvilket kan være 
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med til at dæmpe beskæftigelsesfaldet resten af året. Antallet af stillinger er dog fortsat lave-
re end tilbage i 2004-05, jf. figur 5.12. 
 
 

Figur 5.11 
Beskæftigelsesforventninger de kommende 3 
måneder  

-40

-30

-20

-10

0

10

20

10 11 12

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Serviceerhverv Industrien Bygge og anlæg

Nettotal Nettotal

 

Figur 5.12 
Antal stillinger på Jobnet  
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Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk samt egen sæsonkorrektion. 
 
Den private beskæftigelse understøttes gennem 2012 og 2013 af de nye initiativer, der er ta-
get gennem det seneste år for at holde hånden under dansk økonomi. Initiativerne vurderes 
isoleret set at øge beskæftigelsen med henholdsvis 10.500 og 21.000 personer i 2012 og 
2013, jf. boks 1.2. 
 
Kickstarten holder særligt hånden under bygge- og anlægsbeskæftigelsen, som er reduceret 
betydeligt siden 2008. Udviklingen i byggebeskæftigelsen skal ses i sammenhæng med, at 
branchen i 2005-08 var præget af en markant overophedning, der medførte, at beskæftigel-
sen ved indgangen til 2008 var på et usædvanligt højt niveau, jf. figur 5.13. Særligt aktiviteten 
inden for nybyggeri og visse større ombygninger i private huse var således på et unormalt 
højt niveau ved begyndelsen af krisen. Der har således i vidt omfang været tale om en tilpas-
ning til et mere normalt niveau. På trods af at tilpasningen af byggebeskæftigelsen var bety-
delig, er antallet af beskæftigede inden for byggeriet fortsat på niveau med beskæftigelsen i 
byggeriet før 2005. 
 
Udviklingen i de forskellige delområder af byggebranchen har været vidt forskellig, jf. figur 
5.14. Det er særligt nybyggeriet, der er faldet efter overophedningen af boligmarkedet, mens 
reparation og vedligeholdelse er reduceret i mindre omfang. Her holder blandt andet den 
fremrykkede aktivitet inden for reparation af almene boliger en hånd under aktiviteten. Tilsva-
rende har det betydelige offentlige anlægsarbejde været med til at bremse faldet i beskæfti-
gelsen inden for anlægsvirksomhed. I fravær af kickstarten ville aktiviteten inden for reparati-
on og vedligeholdelse samt anlægsvirksomhed antageligt have udviklet sig væsentligt svage-
re. 
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Figur 5.13 
Den samlede byggebeskæftigelse ifølge natio-
nalregnskabet 
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Figur 5.14 
Beskæftigelsen på udvalgte områder inden for 
byggeriet 
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Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Som et supplement til kickstarten er der i forbindelse med skattereformen blevet vedtaget et 
investeringsvindue, som giver virksomhederne en tilskyndelse til at fremrykke deres investe-
ringer. En del af investeringerne vil givetvis blive importeret, men der vil også blive investeret 
i nogle indenlandsk producerede varer samtidigt med, at installationen af nye kapitalgoder vil 
kræve en vis beskæftigelse. Det forventes, at investeringsvinduet vil hæve den private be-
skæftigelse med ca. 6.500 personer i 2013. Stigningen i beskæftigelsen ventes særligt at ske 
i slutningen af året – tæt på udløbet af investeringsvinduet.  
 
De øgede investeringer vil øge den mængde kapital, der er til rådighed for de beskæftigede. 
Det vil medføre en højere produktivitet i virksomhederne. Derfor forventes den private be-
skæftigelse at vokse lidt langsommere end produktionen i 2013. 
 
Den stigende private produktion i løbet af 2013 vil, kombineret med den understøttende øko-
nomiske politik, medføre en fremgang i den private beskæftigelse i løbet af 2013. Det forven-
tes, at den private beskæftigelse ved udgangen af 2013 vil være godt 12.000 personer højere 
end ved udgangen af 2012. Samlet set forventes et fald i den private beskæftigelse på 3.000 
personer fra 2011 til 2012, og en stigning på 5.000 personer fra 2012 til 2013. 
 
Faldet i den offentlige beskæftigelse i løbet af 2011 er ifølge de seneste nationalregnskabstal 
fortsat i 1. kvartal 2012. For hele 2012 skønnes den offentlige beskæftigelse at stige med 
omkring 2.000 personer i forhold til 2011. Det er 4.000 færre end i majvurderingen. Det skal 
blandt andet ses i lyset af et fald i den offentlige beskæftigelse i 1. kvartal, samt et forventet 
mindre omfang af støttet beskæftigelse, hvilket kan henføres til færre personer med løntil-
skud i det offentlige. For 2013 ventes en stigning på 1.000 personer i den offentlige beskæfti-
gelse. 
 
Samlet set ventes et fald i beskæftigelsen på 1.000 personer i 2012 og en stigning i beskæf-
tigelsen på 6.000 personer i 2013. Set over de to år tilsammen forventes beskæftigelsen at 
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vokse med 2.000 færre personer end i majvurderingen, men fordelingen på de to år er ænd-
ret i retning af en senere stigning i beskæftigelsen.  
 

5.2.2 Ledighed 
Bruttoledigheden1 har bortset fra enkelte små udsving fra måned til måned været konstant fra 
februar 2011 til maj 2012. I juni var der en stigning i bruttoledigheden på 1.500 personer, som 
derved steg til godt 164.000 personer. Der har dog tidligere været udsving af denne størrel-
sesorden uden, at det har haft væsentlig betydning for udviklingen i ledigheden i de efterføl-
gende måneder.  
 
I lyset af en svag beskæftigelsesudvikling i de kommende måneder forventes bruttoledighe-
den at stige svagt i sensommeren og efteråret. Det nuværende niveau for varslede afskedi-
gelser tyder på, at stigningen i bruttoledigheden vil være moderat i de kommende måneder. 
Antallet af varslede afskedigelser i virksomhederne har i det seneste halvandet år været for-
holdsvis konstant på et niveau, der er væsentligt lavere end under tilbageslaget i 2008, jf. fi-
gur 5.16.  
 
For 2013 ventes et mærkbart fald i bruttoledigheden igennem året, jf. figur 5.15. Faldet i le-
digheden drives primært af indfasningen af dagpengereformen samt den understøttende 
økonomiske politik med investeringsvinduet og skattenedsættelser, der medfører en tiltagen-
de beskæftigelse hen mod slutningen af 2013. Det forventes nu, at bruttoledigheden vil være 
på 164.000 personer i gennemsnit i 2012 og derefter falde til 158.000 personer i 20132. Det 
svarer til 5,7 pct. af arbejdsstyrken i 2012 og 5,4 pct. af arbejdsstyrken i 2013. 
 
Det begrænsede fald i bruttoledigheden fra 2012 til 2013 på årsbasis dækker over, at ledig-
heden vil falde kraftigt gennem 2013. Det forventes, at bruttoledigheden i december 2013 vil 
være godt 16.000 personer lavere end i december 2012. I forhold til majvurderingen er der 
tale om en opjustering af bruttoledigheden på 2.000 personer i gennemsnit for 2012 og 5.000 
personer i gennemsnit for 2013. 
 
Nettoledigheden forventes at stige til 118.000 personer i 2012 og 126.000 personer i 2013. 
Stigningen i nettoledigheden fra 2012 til 2013 skyldes alene et fald i aktiveringen, som afspej-
ler en mere fokuseret aktiveringsindsats herunder bortfaldet af den særligt intensive aktive-

 

1 Bruttoledigheden består af ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere samt arbejdsmarkedsparate 
aktiverede. 
2 Skønnet for bruttoledigheden er uden personer på 6 ugers selvvalgt uddannelse. Frem til 5. marts 2012 modtog 
personer på selvvalgt uddannelse uddannelsesydelser og ikke dagpenge. Fra 5. marts 2012 er personer på selvvalgt 
uddannelse overgået til at modtage dagpenge. De vil derfor fremover indgå i Danmarks Statistiks ledighedsstati-
stik som aktiverede og vil således påvirke bruttoledigheden. Danmarks Statistik har dog valgt ikke at medtage 
personer på selvvalgt uddannelse i de aktuelle opgørelser af ledigheden, men forventer at gøre det i forbindelse 
med offentliggørelsen af ledigheden for august måned, der foreligger i september. Det forventes, at Danmarks 
Statistik vil indarbejde personer på selvvalgt uddannelse også i den eksisterende opgørelse af ledigheden for 2011. 
Det kan med betydelig usikkerhed skønnes, at ca. 2.000-2.500 personer vil være omfattet af selvvalgt uddannelse i 
årene 2011 til 2013. Disse personer vil hæve ledigheden omtrent tilsvarende i alle år, og vil således have en vis på-
virkning af niveauet for bruttoledigheden, men ikke for udviklingen i bruttoledigheden. 
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ring efter to års ledighed. Skønnet over aktiveringen medtager ikke de tiltag, der netop er 
fremsat, herunder i finanslovsforslaget for 2013, men endnu ikke vedtaget. 
 
 

Figur 5.15 
Ledighed 

0

50

100

150

200

250

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

0

50

100

150

200

250

Bruttoledighed Nettoledighed

1.000 personer 1.000 personer

 

Figur 5.16 
Varslede afskedigelser 
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Anm.:  Forskellen på bruttoledighed og nettoledighed udgøres af aktiveringsomfanget. 
Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk samt egne beregninger. 

 
Som et supplement til opgørelsen af den registerbaserede ledighed findes en opgørelse af 
ledigheden i arbejdskraftundersøgelsen (AKU). Opgørelsen i AKU kan bruges som et sup-
plement til den registerbaserede bruttoledighed, når udviklingen i ledigheden skal belyses. 
Der findes fx oplysninger i AKU om hvor mange studerende, der ønsker beskæftigelse, men 
der er ingen angivelse af, hvor meget beskæftigelse de ønsker. Der kan i princippet være tale 
om, at de blot ønsker få timers beskæftigelse om ugen. AKU-ledigheden dækker således et 
bredere område end den registerbaserede ledighed, og i modsætning til den registerbasere-
de ledighed opgøres AKU ikke i fuldtidsledige personer, men i antal personer der angiver, at 
de ønsker at arbejde – uanset antal timer de ønsker at arbejde.  
 
Den seneste opgørelse af AKU-ledigheden viste en stigning på 9.000 personer i 2. kvartal, 
efter et fald i 1. kvartal. Det er en større stigning end for den registerbaserede ledighed, der 
steg med 1.700 personer i samme periode. Stikprøveusikkerheden, der er knyttet til AKU-
ledigheden, gør imidlertid, at der kan opstå større udsving i AKU-ledigheden fra kvartal til 
kvartal sammenlignet med den registerbaserede ledighed. 
 
Arbejdsstyrken – defineret som det samlede antal beskæftigede (eksklusive orlov) ifølge 
Danmarks Statistiks nationalregnskab tillagt antallet af nettoledige dagpengemodtagere – 
ventes at stige med 8.000 personer i 2012 og yderligere 14.000 personer i 2013. I majvurde-
ringen var ventet en stigning i arbejdsstyrken på 8.000 personer i begge år. 
 
Udviklingen i arbejdsstyrken de næste par år er påvirket af, at aktiveringsindsatsen målrettes, 
hvilket det resulterer i en lidt højere nettoledighed. Den højere nettoledighed medfører en vis 
stigning i arbejdsstyrken, da en del af de aktiverede deltog i fx uddannelsesforløb, hvor de ik-
ke talte med i arbejdsstyrken.  
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5.2.3 Ungdoms- og langtidsledighed 
Den stigende bruttoledighed efter 2008 har med en mindre forsinkelse medført en stigning i 
langtidsledigheden. Trods en vis stigning i langtidsledigheden er den fortsat væsentligt lave-
re, end det var tilfældet i slutningen af 1990’erne og i begyndelsen af 00’erne, jf. figur 5.17.  
 
Der er samtidig tegn på, at langtidsledigheden har stabiliseret sig i de sidste to år. Få måne-
der efter bruttoledigheden nåede sin top i sommeren 2010, toppede langtidsledigheden lige-
ledes. Der har efterfølgende været et mindre fald i langtidsledigheden. Typisk følger langtids-
ledigheden udviklingen i bruttoledigheden med en vis forsinkelse. Det forventede fald i brutto-
ledigheden igennem 2013 må således forventes at ville trække langtidsledigheden med ned. 
 
 

Figur 5.17 
Langtidsledige 
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Figur 5.18 
Ledighed for aldersgrupper 
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Anm.: Bruttoledigheden omfatter ledige og aktiverede. Langtidsledigheden er opgjort som personer, der 
har modtaget dagpenge, kontanthjælp, feriedagpenge eller deltaget i aktivering i 80 pct. af tiden de 
seneste 12 måneder. 

Kilde: CRAM, RAM, AMFORA, Bestandsstatistikken, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Ledigheden er siden 2008 steget for unge under 30 år, men udgangspunktet var en historisk 
lav ledighed for unge, jf. figur 5.18. Trods stigningen i de seneste år er ungeledigheden fort-
sat lavere, end den var i slutningen af 1990’erne.  
 
Ledigheden for unge er i vid udstrækning fulgt med den generelle ledighedsudvikling. Efter 
den samlede ledighed stabiliserede sig omkring midten af 2010 skete der ligeledes en stabili-
sering af ungeledigheden. En medvirkende årsag til, at ledigheden blandt unge ikke er steget 
mere i de seneste år, kan være den rekordhøje søgning mod de videregående uddannelser. 
De unge uden uddannelse, der står overfor et udfordret jobmarked, har således valgt at for-
bedre deres muligheder for fremtidig beskæftigelse ved at opkvalificere sig. For de 16-24 åri-
ge er ledigheden fortsat lav, hvilket blandt andet afspejler den indsats, der gøres for, at de 
helt unge ikke hænger fast i arbejdsløshed. Derimod er ledighedsprocenten for de 25-29 åri-
ge lidt højere end den samlede ledighedsprocent. 
 



Kapitel 5 Produktion, arbejdsmarked, ledighed og kapacitetspres

 

Økonomisk Redegørelse · August 2012 133 

Personer, der er indskrevet som studerende på en uddannelse, kan ikke indgå i den register-
baserede opgørelse af bruttoledigheden – heller ikke hvis de søger studiearbejde. Derimod 
indgår studerende, der aktivt søger studiearbejde i opgørelsen af AKU-ledigheden. Det har 
været medvirkende til, at den samlede AKU-ledighed i de seneste år har været højere end 
bruttoledigheden, jf. figur 5.19. Betydningen af ledighed for studerende ses særligt hos de 
yngre aldersgrupper, hvor der er mange, som er i gang med en uddannelse eller fortsat er i 
folkeskole. Dekomponeres ledigheden blandt de 15-24 årige i hvad deres arbejdsmarkeds 
status er, viser det sig, at langt hovedparten af de unge, der er AKU-ledige, er studerende, jf. 
figur 5.20. Ses der bort fra de ledige studerende, er ledigheden blandt unge steget væsentligt 
mindre og udgør aktuelt 5,8 pct., hvilket er mindre end den samlede AKU-ledighed og på linje 
med bruttoledighedsprocenten for de 16-24 årige.  
 

Figur 5.19 
Bruttoledighed og AKU-ledighed 
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Figur 5.20 
Unge ledige i AKU (15-24 år) 
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Anm.:  Bruttoledigheden stammer fra den registerbaserede ledighed. 
Kilde: Danmarks Statistik og egen sæsonkorrektion af unge ledige. 

 
En særlig gruppe, der kan blive ramt af ledighed blandt de unge, er de nyuddannede. Perso-
ner, der netop har færdiggjort en uddannelse, skal ud at søge deres første job for at få fod-
fæste på arbejdsmarkedet. Andelen af nyuddannede, der er ledige, er ganske konjunkturføl-
somt og der er også tidligere observeret midlertidige stigninger i ledigheden hos de nyuddan-
nede. Det kan være et udtryk for, at virksomhederne i en nedgangstid er tilbageholdende 
med nyansættelser – herunder også ansættelse af nyuddannede. 
 
Ledigheden for nyuddannede er steget fra bunden i 2008 og nåede i 2010 op i underkanten 
af 30 pct. ledighed umiddelbart efter endt uddannelse. Men de nyuddannede kommer for-
holdsvist hurtigt i beskæftigelse, og for personer, der afsluttede deres uddannelse for et år si-
den, er ledigheden kun knap 7 pct., jf. figur 5.21. Samtidig er ledigheden for nyuddannede et 
år efter endt uddannelse fortsat lavere, end det var tilfældet i 2003.  
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Figur 5.21 
Ledighed efter endt uddannelse 
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Figur 5.22 
Ledigheden et år efter endt uddannelse for ud-
valgte lange uddannelser 
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Kilde: Økonomisk Analyse, nr. 4, august 2012, ”Ledighed blandt nyuddannede unge” (Økonomi- og Inden-
rigsministeriet). 

 
Dimittendledigheden er siden bunden omkring 2006-07 steget inden for alle de store uddan-
nelsesgrupper, jf. figur 5.22. Men der er betydelige forskelle på, hvor højt niveauet er blandt 
uddannelsesgrupperne. For de sundhedsvidenskabelige uddannelser er ledigheden fortsat 
meget lav, mens særligt de humanistiske uddannelser har en forholdsvis høj ledighed blandt 
de nyuddannede. Forskellene i ledighedsniveauet hos de nyuddannede er tilsyneladende ik-
ke særligt afhængigt af konjunkturudviklingen. 
 

5.2.4 International ledighed 
 

Ingen lande er gået fri af den finansielle krise, og ledigheden er i næsten alle lande højere i 
dag, end den var i 2008. Da krisen for alvor ramte, var presset på det danske arbejdsmarked 
højt og ledigheden usædvanlig lav. På den baggrund steg ledigheden i Danmark, som det 
også var tilfældet i de øvrige europæiske lande, men udgangspunktet herhjemme var gun-
stigt med en rekordlav ledighed. Ledigheden er således fortsat lavere, end det er tilfældet i 
EU, jf. figur 5.23. 
 
Det eneste land i Europa, der havde en lavere ledighed i 2011 end i 2008, var Tyskland, hvor 
der kun var en kortvarig stigning i ledigheden umiddelbart efter finanskrisen eskalerede i ef-
teråret 2008, jf. figur 5.24. I Danmark stabiliserede ledigheden sig i begyndelsen af 2010 og 
har efterfølgende svinget omkring et nogenlunde konstant niveau. Derimod er ledigheden 
fortsat opad i de gældsplagede lande som Grækenland, Spanien, Portugal og i mindre om-
fang også Irland. I alle disse lande er ledigheden i dag på mellem 15 og 25 pct. Samtidig er 
ledigheden for visse aldersgrupper endnu højere, særligt for de unge i aldersgruppen 20-24-
årige i Spanien og Grækenland, hvor omkring halvdelen aldersgruppen er ledige. 
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Figur 5.23 
Ledigheden i europæiske lande 
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Figur 5.24 
Udviklingen i ledigheden i udvalgte lande 
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Anm.: Oplysningerne stammer fra arbejdskraftundersøgelsen (AKU). Definitionen af ledighed i denne ad-
skiller sig fra opgørelsen af den registerbaserede ledighed. Forskellene er blandt andet, at studerende 
kan optræde som ledige i AKU, mens de ikke indgår i den registerbaserede ledighed. Samtidig opgø-
res AKU-ledigheden som antal ledige personer uanset arbejdstidsønske. En ikke-beskæftiget person, 
der angiver at søge og kunne tiltræde arbejde, vil således tælle med som AKU-ledig uanset antal ti-
mer vedkommende ønsker at arbejde. I den registerbaserede ledighed opgøres antallet af ledige i 
fuldtidspersoner. 

Kilde: Eurostat. 
 

5.2.5 Kapacitetspres 
Efter en vis indsnævring af outputgabet – målt ved forskellen mellem faktisk og potentiel pro-
duktion – fra midten af 2009 til slutningen af 2010 forværredes konjunkturerne igen gennem 
2011 og ind i 2012, og genopretningen af dansk økonomi er bremset op, jf. figur 5.25. Selv 
om aktiviteten ventes styrket i andet halvår af i år, betyder den forholdsvis beskedne forven-
tede BNP-vækst for 2012 som helhed på 0,9 pct., at outputgabet vurderes udvidet til ca. 2½ 
pct. fra 2¼ pct. i 2011. Kapacitetspresset i økonomien vurderes dermed mindsket en anelse i 
forhold til majvurderingen. I 2013 indsnævres outputgabet til ca. 2 pct. som følge af lidt krafti-
gere økonomisk fremgang. 
 
Det er især ledige ressourcer på arbejdsmarkedet, der afspejles i den ledige produktionska-
pacitet i økonomien i perioden 2011-2013. Modsat blev produktivitetsgabet (målt ved forskel-
len mellem faktisk og potentiel totalfaktorproduktivitet3) indsnævret markant igennem 2010 og 
vurderes at udgøre ½ pct. i 2013. 
 

 

3 Totalfaktorproduktiviteten er et mål for hvor effektivt produktionsfaktorerne (arbejdskraft og kapital) anvendes 
i produktionen. 
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Figur 5.25 
Outputgab og kapacitetsudnyttelse 
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Figur 5.26 
Lønstigningstakt og ledighedsgab 

1

2

3

4

5

6

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

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Lønstigningstakt, DA's KonjunkturStatistik
Lønstigningstakt, DA's StrukturStatistik
Bruttoledighedsgab (h. akse)

Pct. (å/å) Pct.

 

Anm.: Kapacitetsudnyttelsen er angivet som afvigelser fra historiske gennemsnit. De stiplede linjer i figur 
5.26 viser den skønnede lønstigningstakt for DA’s StrukturStatistik. 

Kilde:  Danmarks Statistik, DA og Finansministeriet. 
 
Omfanget af ledige ressourcer på arbejdsmarkedet afspejles blandt andet i det såkaldte le-
dighedsgab – målt ved forskellen mellem den faktiske og strukturelle ledighed. Den struktu-
relle ledighed er det niveau, som er foreneligt med stabil løn- og prisudvikling på 2-3 års sigt.  
 
Den strukturelle bruttoledighed (dvs. nettoledighed inkl. aktivering) vurderes at udgøre om-
kring 4 pct. af arbejdsstyrken i perioden 2011-12, jf. figur 5.27. I takt med at dagpengerefor-
men indfases i løbet af 2013, reduceres den strukturelle bruttoledighed en anelse. Bruttole-
dighedsgabet skønnes dermed med nogen usikkerhed at udgøre omkring 1¾ pct. i perioden 
2011-12 og at reduceres til godt 1½ pct. i 2013, jf. figur 5.26. Det er en anelse højere end 
vurderet i majredegørelsen, hvilket skal ses i sammenhængen med et opjusteret skøn for 
bruttoledigheden. Det er vurderingen, at presset på arbejdsmarkedet vil være lavt i de kom-
mende år, jf. figur 5.26 samt afsnit 5.3. 
 
Nettoledighedsgabet skønnes at stige fra ½ pct.-point i 2011 til knap 1¼ pct.-point i 2013. Det 
afspejler indfasningen af dagpengereformen, som isoleret set reducerer antallet af aktiverede 
og dermed øger nettoledigheden for givet bruttoledighedsniveau. Modstykket til det højere 
nettoledighedsgab er, at det tilhørende arbejdsstyrkegab er mindre (idet aktiverede personer 
overvejende klassificeres som uden for arbejdsstyrken). 
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Figur 5.27 
Strukturel bruttoledighed 
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Figur 5.28 
Beskæftigelsesgab 
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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 indikatorer for 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. 

Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet. 
 
Danmarks Statistik har opjusteret beskæftigelsen i nationalregnskabet med omkring 25.000 
personer for perioden 2009-2011, jf. boks 5.2 og Økonomisk Redegørelse, december 2011, 
boks 4.1. Beskæftigelsesgabet er imidlertid stort set upåvirket af revisionen, jf. boks 5.3. 
 
Det såkaldte arbejdsstyrkegab (forskellen mellem faktisk og strukturel arbejdsstyrke) er fort-
sat betydeligt og vurderes til i størrelsesordenen 1¼ pct. i 2012. Det afspejler primært, at 
mange midlertidigt (blandt andet mange studerende) har trukket sig ud af arbejdsmarkedet i 
lyset af de forringede jobmuligheder efter det økonomiske tilbageslag.  
 
Beskæftigelsesgabet (summen af arbejdsstyrkegabet og nettoledighedsgabet) skønnes til -
2½ pct. i både 2012 og 2013, svarende til godt -70.000 personer. Det udgøres i 2012 dels af 
et nettoledighedsgab på ca. 1 pct. og dels et arbejdsstyrkegabet på 1¼ pct.  
 
Det er dermed i vid udstrækning ledig arbejdskraft uden for arbejdsstyrken, der udgør den le-
dige produktionskapacitet i dansk økonomi i 2012, jf. figur 5.28. Det skal dog ses i sammen-
hæng med, at aktiverede (ekskl. støttet beskæftigelse) ikke tæller med i arbejdsstyrken, men 
derimod indgår i arbejdsstyrkegabet. I 2013 er den ledige arbejdskraft mere jævnt fordelt på 
nettoledighedsgab og arbejdsstyrkegab, blandt andet som følge af dagpengereformen, der 
nedbringer aktiveringsomfanget.  
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Boks 5.3 
Opjustering af de strukturelle niveauer som følge af Danmarks Statistiks revision af nationalregn-
skabsbeskæftigelsen 

Danmarks Statistik har opjusteret opgørelsen for antallet af beskæftigede i nationalregnskabet med ca. 

25.000 personer i perioden 2009-11, jf. også boks 5.2. 

 

Opjusteringen af beskæftigelsen i nationalregnskabet indebærer isoleret set en nogenlunde parallel opjuste-

ring af den strukturelle beskæftigelse og arbejdsstyrke, jf. figur a og b. Sammen med nye skøn for ledig-

hedsgab mv. i forbindelse med den nye konjunkturvurdering er den strukturelle arbejdsstyrke og beskæfti-

gelse opjusteret med i gennemsnit henholdsvis. 17.000 og 21.000 personer i perioden 2009-13. I 2013 vur-

deres beskæftigelsesgabet til omkring 70.000 personer, hvilket er på linje med vurderingen i maj.   

 

Finansministeriets metode til estimering af den strukturelle beskæftigelse er grundlæggende indrettet såle-

des, at revisioner af historiske beskæftigelsestal – for i øvrigt uændrede data for ledighed og kapacitetsud-

nyttelse mv. (dvs. ved uændrede indikatorer for konjunkturgabet) – indebærer en omtrent tilsvarende revisi-

on af niveauet for den strukturelle beskæftigelse i seneste RAS-dækkede år og frem. Metoderne sigter mod 

robuste skøn for konjunkturgabene, som indgår i beregningen af strukturel saldo.  

 
 

Figur a  
Faktisk og strukturel beskæftigelse (stiplet an-
giver niveauer fra majredegørelsen) 
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Figur b  
Faktisk og strukturel arbejdsstyrke (stiplet an-
giver niveauer fra majredegørelsen) 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 

5.3 Løn 
 
Lønstigningstakten (inkl. genetillæg) på DA-området var 1,7 pct. i første halvår 2012 efter et 
fald på knap ½ pct.-point fra 4. kvartal 2011 ifølge DA’s kvartalsvise KonjunkturStatistik. De 
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seneste to år har lønstigningstakten ellers ligget stabilt på omkring 2 pct.4, hvilket historisk set 
er et lavt niveau, jf. figur 5.29. 
 
Den afdæmpede lønudvikling understøtter en forbedring af lønkonkurrenceevnen. I forhold til 
udlandet har den danske lønstigningstakt inden for fremstilling i gennemsnit ligget godt ½ 
pct.-point lavere siden 2. kvartal 2011 ifølge DA’s Internationale Lønstatistik, jf. figur 5.30. 
 

Figur 5.29 
Stigning i timefortjenesten (inkl. genetillæg), 
fordelt på brancher 
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Figur 5.30 
Forskel mellem lønstigning i Danmark og ud-
landet, fremstillingsvirksomhed 
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Anm.: Figur 5.29 er korrigeret for effekten af multimedieskat og branchekoder i 2010. I figur 5.30 er angi-
vet de kvartalvise stigningstakter for timefortjenesten inden for fremstillingsvirksomhed som angivet 
i DA’s Internationale Lønstatistik.  

Kilde: DA’s KonjunkturStatistik og Internationale Lønstatistik. 
 

 
Forinden er lønningerne i Danmark dog steget mere end i udlandet i en længere periode. Fra 
2000 til midten af 2011 var den danske lønstigningstakt i gennemsnit godt ¾ pct.-point højere 
end udlandets. 
 
Forbrugerprisinflationen overstiger aktuelt de lave lønstigninger. Normalt er reallønnen sti-
gende – også i perioder med lavkonjunktur, hvor prisstigningerne afdæmpes ligesom lønstig-
ningerne – men i øjeblikket er forbrugerprisstigningerne relativt høje i lyset af det store tilba-
geslag i efterspørgsel og produktion i forbindelse med finanskrisen. Siden 1980’erne er real-
lønnen dog øget hvert eneste år frem til 2011, og i alt er reallønnen omtrent fordoblet siden 
1975, jf. boks 5.4. 
 

 

4 I 2010 er der korrigeret for ændrede branchekoder i statistikken og virkningen af multimedieskat, som ikke af-
spejler en reel lønstigning. Branchekoderne medfører, at stigningstakten overvurderes med ca. 0,2 pct.-point i 2.-
4. kvartal 2010, mens multimedieskatten overvurderer med 0,2 pct.-point. i 2010. Se Økonomisk Redegørelse, de-
cember 2011, for en nærmere beskrivelse. 
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Boks 5.4 
Reallønsfald er et midlertidigt fænomen 
 
Lønningerne stiger generelt mere end forbrugerpriserne. Siden 1975 er de samlede lønninger i økonomien 

(implicit timeløn) vokset næsten dobbelt så meget som forbrugerpriserne, jf. figur a. Det er meget sjældent, 

at der observeres deciderede fald i reallønnen. Udviklingen i disse år – med faktisk reallønsfald i 2011 og et 

skønnet reallønsfald i 2012 – er derfor et særsyn og vurderes kun at være et midlertidigt fænomen.  

 

Faldet i reallønnen i 2011 afspejler primært en kraftig stigning i energipriserne, herunder som følge af udvik-

lingen i olieprisen og en beskeden lønstigningstakt. Råvarepriserne er meget volatile og er steget mere end 

lønningerne de seneste år. Særligt prisen på energi er steget kraftigt i perioden 2009-11. Forbrugerprisen 

(inklusive afgifter) på brændsel til boligen og brændstof til bilen steg henholdsvis med knap 15 og godt 54 

pct. i de to år. Fra midten af 1980’erne og knap 20 år frem var prisen på råvarer dog omtrent uændret, og 

siden 1975 er lønningerne steget næsten tre gange så meget som råvarepriserne. 

 

Reallønnen skønnes også at falde i 2012, om end kun lidt. Trods forventningen om en lidt højere lønudvik-

ling skønnes blandt andet fødevareinflationen at løfte den samlede forbrugerprisinflation i andet halvår 2012 

og derved udhule den nominelle lønfremgang.  

 

Husholdningerne mister dog ikke købekraft i disse år, selv om reallønnen skønnes at falde lidt. Der er såle-

des en fremgang i husholdningernes reale disponible indkomst på 1½ pct. både i år og næste år, jf. afsnit 
4.1. Husholdningernes købekraft understøttes i år desuden ekstraordinært af de betydelige skattefrie udbe-

talinger af efterlønsbidraget. 

 

Figur a 
Udvikling i timeløn samt råvare- og forbrugerpriser, 1975-2012 
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Anm.: Den implicitte timeløn måler lønsummen per arbejdstime for hele økonomien. Begge er baseret på 
nationalregnskabet. Råvareindekset er udtrykt ved Reuters/CRB (CCI) og indeholder energi. Værdi-
en for 2012 er gennemsnittet af januar-juli 2012.  

Kilde: Reuters EcoWin, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Aktuelt er der ledig kapacitet i økonomien. I resten af prognoseperioden ventes det også at 
være tilfældet, hvilket lægger en fortsat dæmper på lønudviklingen i år og næste år. Beskæf-
tigelsen er under sit strukturelle niveau, og beskæftigelsesgabet – forskellen mellem det fak-
tiske og strukturelle niveau – er næsten på det historisk lave niveau fra 1994, jf. figur 5.31. 
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Generelt har den nominelle lønstigningstakt bevæget sig i samme retning som beskæftigel-
sesgabet. Den skønnede udvikling i beskæftigelsen fra 2012 til 2013 peger således isoleret 
set på en moderat og svagt stigende lønstigningstakt. 
 

Figur 5.31 
Nominel og real lønstigningstakt samt  
beskæftigelsesgab 
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Figur 5.32 
Overenskomstmæssigt referenceforløb og  
faktisk lønstigning (ekskl. genetillæg) på  
DA-området 
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Anm.: Reallønsstigningerne i figur 5.31 er beregnet som lønudviklingen i StrukturStatistikken (SS) deflateret 
med forbrugerprisindekset. I figur 5.32 er de kvartalsvise stigninger baseret på den midterste må-
nedsobservation, hvilket omtrent svarer til måleperioden i KonjunkturStatistikken (KS).   

Kilde: DA’s KonjunkturStatistik, DA’s StrukturStatistik og egne beregninger. 
 
Overenskomstaftalerne på DA/LO-området blev fornyet i foråret. De aftalte lønsatsstigninger 
(inkl. pension og andet) i den nye overenskomstperiode er relativt lave på omkring 1¼ pct. i 
begge overenskomstår, jf. afsnit 5.4 i Økonomisk Redegørelse, Maj 2012. 
 
De kommende lokale lønforhandlinger ventes samlet set at give højere lønstigninger end de 
centralt aftalte stigninger i mindstelønssatsen, hvilket vil trække lønudviklingen op i forhold til 
referenceforløbet (lønglidning). Næste år ventes de lokale lønforhandlinger desuden at fore-
gå i en mere gunstig økonomisk situation med faldende ledighed. De begrænsede nominelle 
lønstigninger i de seneste par år og heraf afledte reallønsfald sidste år kan ligeledes øge 
presset for højere lokale lønstigninger. 
 
På den baggrund skønnes lønstigningstakten på DA-området til 1,9 pct. i 2012 og 2,1 pct. i 
2013, jf. tabel 5.5. Forøgelsen af lønstigningstakten fra 2012 til 2013 afspejler en ventet 
fremgang i økonomien, herunder en højere økonomisk vækst og stigende beskæftigelse.  
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Tabel 5.5 
Lønstigninger og beregningstekniske forudsætninger 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Stigning, pct.   

Privat sektor       

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

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

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

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

Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning 3,9 5,0 3,0 0,3 1,7 1,3 

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

Satsreguleringsprocent 2,9 3,1 3,7 1,9 2,9 1,6 

Enhedslønomkostninger, private byerhverv
 

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

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

   

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

Kilde: DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Der forventes et fald i reallønnen på omkring ½ pct. i 2012. Det afspejler som tidligere nævnt 
en lav lønstigning og en relativt høj inflation. I 2013 skønnes en højere lønstigning og en la-
vere inflation at medføre en reallønsfremgang, om end kun lidt.  
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Boks 5.5 
Systematisk lønfremgang – også i år med faldende produktivitet 

I perioden 2000-11 er enhedslønomkostningerne (ULC) inden for fremstillingsvirksomhed vokset med godt 

20 pct., jf. figur a. Det er således blevet betydeligt dyrere – målt i lønomkostninger – at producere en given 

vare inden for fremstillingsvirksomhed. Udviklingen afspejler, at lønsummen i alt er steget med knap 10 pct., 

og at bruttoværditilvæksten samlet set er faldet med knap 9 pct. i perioden.  

 

Enhedslønomkostningerne kan også opdeles i forholdet mellem implicit timeløn og timeproduktivitet. Løn-

udviklingen (56 pct.) inden for fremstillingsvirksomhed har været næsten dobbelt så stor som udviklingen i 

produktiviteten (30 pct.) i perioden 2000-11, jf. figur b.  

 

Der har systematisk været lønfremgang (implicit timeløn) hvert eneste år inden for fremstillingsvirksomhed, 

selv om der ikke altid har været grundlag for det i lyset af produktivitetsudviklingen (timeproduktivitet), jf. fi-
gur b. Timeproduktiviteten faldt fx med knap 5½ pct. fra 2007 til 2008, mens lønnen derimod steg med knap 

2¼ pct. Enhedslønomkostningerne voksede derved i alt med ca. 8 pct. 

 

Enhedslønomkostningerne faldt kraftigt i 2010 ovenpå stigningerne i de forudgående år. Faldet afspejler 

særligt forsinkede beskæftigelsestilpasninger i 2009-10 til produktionsfaldet i 2008-09. Niveauet for enheds-

lønomkostningerne i 2011 er dog fortsat godt 4 pct. højere end i 2007. 

 

I begyndelsen af en lavkonjunktur – inden den er tydelig – vil virksomheder ofte fastholde en større arbejds-

kraft end nødvendigt, da det kan være forbundet med store omkostninger at ansætte og oplære ny arbejds-

kraft, når konjunkturen vender (labour hoarding). Omvendt vil virksomheder under et spirende opsving ofte 

vente med at ansætte arbejdskraft. 

 

Figur a 
Enhedslønomkostninger 
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Figur b 
Timeproduktivitet og implicit timeløn 
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Anm.: Implicit timeløn beregnes som forholdet mellem lønsum og antal arbejdstimer, mens timeprodukti-
vitet beregnes som forholdet mellem den reale bruttoværditilvækst og antal arbejdstimer som op-
gjort i nationalregnskabet. Definitionen af fremstilling afviger fra ”industri mv.” i afsnit 5.1. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 



Kapitel 5 Produktion, arbejdsmarked, ledighed og kapacitetspres

 

Økonomisk Redegørelse · August 2012 144 

Væksten i de samlede arbejdsomkostninger på DA-området i Danmark ventes at være om-
kring ½ pct.-point lavere end i udlandet i både 2012 og 2013, jf. figur 5.33 og afsnit 4.5, hvil-
ket styrker lønkonkurrenceevnen målt ved den relative lønstigningstakt. Derudover skønnes 
den effektive kronekurs at aftage med i alt 4½ pct. i 2012-13. 
 
Det er typisk fremstillingsvirksomheder, der konkurrerer på det globale marked. Disse virk-
somheder er derfor særligt følsomme over for udviklingen i produktionsomkostningerne i for-
hold til udlandet. Fx vil en relativt højere lønstigning eller lavere produktivitetsudvikling i dan-
ske fremstillingsvirksomheder isoleret set svække lønkonkurrenceevnen. 
  
Enhedslønomkostningerne, som udtrykker lønomkostningerne per produceret enhed, skøn-
nes uændrede for 2012 og 2013 det under ét inden for fremstillingsvirksomhed, jf. tabel 5.5. 
Det sker efter et kraftigt fald i 2010, som afspejler tilpasningen i beskæftigelsen til et lavere 
produktionsniveau som følge af den økonomiske krise, jf. boks 5.5. Set over en længere pe-
riode er enhedslønomkostningerne vokset markant. 
 

Figur 5.33 
Skøn for udviklingen i relative lønomkostninger 
og effektiv kronekurs (bidrag til lønkonkurren-
ceevne) 
 

0

1

2

3

4

12 13

0

1

2

3

4

Løn Kronekurs

Pct. Pct.

 

Figur 5.34 
Udviklingen i akkumuleret lønkonkurrenceevne 
siden 2000 (målt ved relative enhedslønom-
kostninger) 
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Anm.:  I figur 5.33 angiver lønnen forskellen i de samlede arbejdsomkostninger mellem Danmark (DA-
området) og udlandet (hele økonomien), jf. tabel 4.9. I figur 5.34 er fremstillingsvirksomhed for Dan-
mark beregnet uden energi- og vandforsyning. For 2011 er udlandet fremskrevet med tal for hele 
økonomien fra Eurostat. 

Kilde: Danmarks Statistik, DA’s Konjunktur- og StrukturStatistik, OECD, Eurostat og egne beregninger. 
 
Lønkonkurrenceevnen – målt ved de relative enhedslønomkostninger inden for fremstillings-
virksomhed – blev forbedret fra 2008 til 2011, overvejende som følge af en relativt højere 
konjunkturbetinget produktivitetsstigning fra 2008 til 2009, jf. figur 5.34. I perioden 2000-11 er 
der samlet set tale om en betydelig svækkelse af lønkonkurrenceevnen. 
 
De samlede lønomkostninger inden for fremstilling i Danmark er steget til at være de fjerde-
højeste i verden (2010), jf. tabel 5.6. 
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Tabel 5.6 
Samlede lønomkostninger inden for fremstilling, kr. pr. time 

2000 2005 2010 

1 Schweiz 215 1 Norge 252 1 Norge  324 

2 Belgien 213 2 Belgien 247 2 Schweiz 299 

3 Tyskland 206 3 Schweiz 241 3 Belgien 285 

4 Japan 205 4 Tyskland 228 4 Danmark 256 

5 USA 202 5 Danmark 216 5 Sverige 247 

6 Norge  198 6 Sverige 212 6 Tyskland 246 

7 Sverige 189 7 Holland 208 7 Finland 238 

8 Danmark 182 8 Finland 202 8 Østrig 231 

9 Østrig 180 9 Østrig 200 9 Holland 230 

10 Frankrig 173 10 Frankrig 200 10 Australien 228 

11 Holland 170 11 USA 181 11 Frankrig 228 

12 Storbritannien 167 12 Storbritannien 178 12 Irland 204 

13 Finland 161 13 Australien 173 13 Canada 201 

14 Canada 151 14 Irland 170 14 USA 195 

15 Australien 135 15 Italien 165 15 Italien 188 

16 Italien 134 16 Canada 160 16 Japan 180 

17 Irland 129 17 Japan 153 17 Storbritannien 166 

18 Spanien 100 18 Spanien 124 18 Spanien 150 

19 Grækenland 80 19 New Zealand 99 19 Grækenland 125 

20 Korea 79 20 Grækenland 91 20 New Zealand 116 

21 New Zealand 75 21 Korea 91 21 Korea 94 

22 Argentina 65 22 Portugal 56 22 Argentina 71 

23 Portugal 47 23 Tjekkiet 44 23 Portugal 66 

24 Mexico 38 24 Ungarn 40 24 Tjekkiet 65 

25 Brasilien 35 25 Slovakiet 35 25 Slovakiet 60 

  
Vægtet  

udlandsgnst. 
179,9 

 
Vægtet ud-
landsgnst.

192,6
 

Vægtet  
udlandsgnst. 

212,8 

  
Danmark ift. 

udlandet1) 
1,3 

 
Danmark ift. 

udlandet1) 11,9
 

Danmark ift. ud-
landet1) 

20,2 

 

Anm.: Hourly compensation costs in manufacturing. I det vægtede udlandsgennemsnit er anvendt de pågæl-
dende landes vægte i det effektive kronekursindeks. 

1) Procentvis forskel i forhold til det vægtede udlandsgennemsnit. 
Kilde: Bureau of Labor Statistics (BLS) og egne beregninger. 
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5.3.1 Offentlig lønudvikling  
 

De faktiske offentlige lønstigninger var i størstedelen af perioden 2008-10 væsentligt højere 
end de private lønstigninger, som under den økonomiske krise har været mere afdæmpede, 
jf. figur 5.35. Det afspejler helt overvejende profilerne i de offentlige overenskomster fra 2008.  
 
 

Figur 5.35 
Faktiske lønstigninger stat, kommuner, 
regioner og privat sektor 
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Figur 5.36 
Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  
staten 
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Figur 5.37 
Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  
kommunerne  
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Figur 5.38 
Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  
regionerne  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Referenceforløb Faktisk

Pct. Pct.

 

Anm.: Referenceforløbet er baseret på overenskomstaftalerne mellem finansministeren/CFU i staten, 
KL/KTO for kommuner og RLTN/KTO/AC/FOA samt RLTN/Sundhedskartellet for regioner.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I kølvandet på de store stigningstakter i slutningen af 2008 og i 2009 aftog de offentlige løn-
stigninger i løbet af 2010 og lå under de private lønstigninger frem til starten af i år. I 2. kvar-
tal 2012 er de offentlige lønstigningstakter igen øget, hvilket i overvejende grad afspejler pro-
filen i de offentlige overenskomstaftaler fra 2011.  
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I de 2-årige offentlige overenskomster, der blev indgået i foråret 2011, har overenskomstpar-
terne aftalt, at de negative lønreguleringer i 2011 fra reguleringsordningen5 fuldt ud modsva-
res af generelle lønstigninger i samme størrelse. Referenceforløbet er derfor angivet til nul, jf. 
figur 5.36-5.38. 
 
Med afsæt i de offentlige overenskomster og Danmarks Statistiks opgørelse af de faktiske 
private og offentlige lønstigninger til og med 1. kvartal 2012 kan budgetvirkningen af de aftal-
te offentlige lønforbedringer inklusive bidrag fra reguleringsordningen, men eksklusive rest-
stigninger6, opgøres til 1,7 pct. i 2012.  
 
I foråret 2013 skal der forhandles nye overenskomster på det offentlige område. Med afsæt i 
den forventede private lønudvikling er der beregningsteknisk forudsat en budgetvirkning af of-
fentlige lønstigninger (ekskl. reststigning) på 1,3 pct. i 2013. 
 
Udviklingen i de offentlige lønninger har stor betydning for de offentlige finanser i Danmark. I 
et internationalt perspektiv var den offentlige lønsums andel af BNP således højere i Dan-
mark end i de andre OECD-lande i 2011, jf. figur 5.39. Dette har ligeledes været tilfældet i 
00’erne, jf. figur 5.40. 
 

Figur 5.39 
Offentlig lønsum i udvalgte OECD-lande, 2011        
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Figur 5.40 
Offentlig lønsum i udvalgte OECD-lande 
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Anm.: Figur 5.40 viser udviklingen i de seks OECD-lande, hvor den offentlige lønsum udgør den største 
andel af BNP i 2011.  

Kilde: OECD. 

 

5 Reguleringsordningen sikrer over tid en nogenlunde ensartet lønudvikling i den offentlige og private sektor. Re-
guleringsordningen udjævner således ca. 80 pct. af forskellen mellem de offentlige og private lønstigninger og 
blev i de offentlige overenskomster i foråret 2011 aftalt videreført i både stat, kommuner og regioner. 
6 Reststigningerne angiver forskellen mellem de faktiske og de aftalte lønstigninger i referenceforløbet. Den histo-
risk set større reststigning i staten i forhold til kommuner og regioner, jf. figur 5.34-5.36, kan blandt andet forklares 
ved, at midler til lokal løndannelse ikke indregnes i referenceforløbet på statens område, mens midler til lokal 
løndannelse hovedsagelig har været indregnet i referenceforløbet på kommunernes og regionernes område. 
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5.4 Priser 
 
Forbrugerprisinflationen har været cirka 2¼ pct. i 2. kvartal og i juli måned efter at have ligget 
omkring 2¾ pct. i 1. kvartal, jf. figur 5.41. Faldet i inflationstakten afspejler en lavere vareinfla-
tion, herunder særligt energiinflationen som følge af blandt andet faldet i olieprisen, jf. figur 
5.42. Det kraftige fald i olieprisen fra et historisk højt niveau i marts skyldes blandt andet den 
skærpede statsgældskrise i euroområdet og deraf svækkede vækstudsigter, jf. afsnit 2.1.  
 
Bidraget fra energiinflationen – fordelt på opvarmning af boligen og brændstof til bilen – er af-
taget markant siden efteråret sidste år, jf. figur 5.42. I maj og juni var forbrugerprisinflationen 
ligefrem lidt højere, hvis energien trækkes ud.  
 
I 2010 og 2011 bidrog energiinflationen derimod med knap 1 pct.-point – svarende til omkring 
en tredjedel af den samlede inflation – selv om energi kun udgør omkring en tiendedel af for-
brugerprisindekset.  
 
 

Figur 5.41 
Forbruger- og nettoprisinflation 
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Figur 5.42 
Oliepris og inflationsbidrag fra energi 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Inflationsniveauet er forholdsvist højt i en situation med ledig produktionskapacitet. En væ-
sentlig forklaring er forhøjelsen af afgifter og gebyrer, som ikke afspejler det underliggende 
prispres i økonomien. Afgiftsforhøjelser på usunde fødevarer og nydelsesmidler som fx 
fedtholdigt kød, smør, chokolade, slik, øl, vin og cigaretter medvirker således til at løfte infla-
tionen. 
 
Nettoprisinflationen, som svarer til forbrugerprisinflationen fratrukket afgifter, har ligget på et 
lavere niveau omkring 1½ pct. i 2. kvartal, jf. figur 5.41, hvilket også er forholdsvist højt i lyset 
af den økonomiske situation.  
 
Det danske inflationsniveau er dog lavere end i euroområdet. Målt ved det samlede harmoni-
serede forbrugerprisindeks (HICP) var inflationen i euroområdet på 2,4 pct. i juli, hvilket er 
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godt ¼ pct.-point højere end i Danmark, jf. figur 5.43. Fratrukket energi var inflationen i euro-
området på 2,0 pct.  
 
Afgiftsstigninger er også en betydelig medvirkende forklaring på den høje inflation i euroom-
rådet. Eurostat offentliggør det samlede harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) beregnet 
ved konstante afgifter og indirekte skatter (HICP-CT) 7. I euroområdet var HICP-CT opgjort til 
2,0 pct. i juni, jf. figur 5.44, hvilket svarer til, at afgifter og indirekte skatter løftede inflationen 
med 0,4 pct.-point.  
 
Afgifter og indirekte skatter løftede ifølge Eurostat den danske inflation med knap ¾ pct.-point 
i juni, og afgiftsforhøjelserne har således været større i Danmark end i euroområdet. Det har 
generelt også været tilfældet de seneste år, jf. boks 5.6.  
 

Figur 5.43 
Inflation (HICP) 
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Figur 5.44 
Inflation ved konstante indirekte skatte- og  
afgiftssatser (HICP-CT) 
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Kilde: Eurostat. 
 
Inflationstakten i Danmark adskiller sig særligt fra euroområdet ved et højere inflationsbidrag 
fra fødevarer og alkoholiske drikkevarer (blandt andet som følge af afgiftsforhøjelser på fedt, 
sukker, øl og vin), finansielle tjenester (primært på grund af højere bankgebyrer) og restau-
ranter. Energiinflationen er dog som tidligere nævnt lavere i Danmark end i euroområdet. 
 

 

7 Ifølge Danmarks Statistik beregnes HICP-CT ved at fastholde de indirekte skatte- og afgiftssatser på niveauet 
fra december året før i beregningen. I en given måned fratrækkes de aktuelle skattesatser fra forbrugerprisen og i 
stedet tillægges skattesatserne fra december året før. 
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Boks 5.6 
Bidrag til inflationen fra indirekte skatter og afgifter i Danmark og euroområdet 

Nogle af de eurolande, som har været hårdest ramt af den økonomiske krise – fx Grækenland og Portugal 

og i mindre grad Italien – har hævet afgifterne og de indirekte skatter som led i konsolideringen af de offent-

lige finanser. Bidraget til inflationen fra afgifter og indirekte skatter i disse lande udgjorde mellem 1 og 2 

pct.-point i juni 2012, jf. figur a. Spanien (og Estland) er de eneste eurolande, hvor afgifter og indirekte skat-

ter ikke bidrog til inflationen i juni 2012, mens gennemsnittet for eurolandene var næsten ½ pct.-point. Den 

spanske regering har dog for nyligt annonceret en højere momssats. 

 

Særligt Grækenland og Portugal skiller sig ud i perioden 2010-12 med bidrag fra afgifter og indirekte skat-

ter, som generelt er markant højere end gennemsnittet for eurolandene. Danmark ligger også over gen-

nemsnittet for eurolandene i 2010 og 2012. Spanien havde bidrag på knap ¾ pct.-point i både 2010 og 

2011. Til sammenligning var bidraget fra afgifter og indirekte skatter for Tyskland omtrent nul i perioden 

2009-12. 

 

Figur a 
Bidrag fra indirekte skatter og afgiftersatser til 
HICP, juni 2012 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

S
V

K

E
S

P

D
E

U

B
E

L

N
LD

M
L

T

E
S

T

F
R

A

LU
X

D
K

S
V

N

F
IN

IT
A

C
Y

P

G
R

C

P
R

T

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Pct.-point Pct.-point

 

Figur b 
Bidrag fra indirekte skatter og afgiftersatser til 
HICP i Danmark og udvalgte eurolande 
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Anm.: Den stiplede linje i figur a angiver det gennemsnitlige bidrag fra indirekte skatter og afgifter til HICP 
for euroområdet. I figur b er værdien for 2012 et gennemsnit af januar-juni. 

Kilde: Eurostat og egne beregninger. 
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Inflationsudsigterne 
Forbrugerprisinflationen forventes at gå lidt op til omkring 2½ pct. i efteråret, jf. figur 5.45. Det 
afspejler blandt andet den seneste tids stigning i verdensmarkedsprisen på en række afgrø-
der – som følge af blandt andet tørken i USA – hvilket ventes at slå igennem på fødevarepri-
serne, jf. boks 5.7. For året som helhed skønnes forbrugerprisinflationen til 2,4 pct. i 2012. 
 
I 2013 skønnes forbrugerprisinflationen reduceret til 2,0 pct. Den lavere inflation afspejler 
blandt andet, at bidraget fra energiinflationen er mindre, jf. figur 5.46. Tjenesteinflationen bi-
drager også mindre, da virkningen fra højere bankgebyrer per 1. januar 2012 bortfalder. Virk-
ningen af de højere fødevarepriser reduceres desuden gradvist, og fødevareinflationen 
skønnes således at være aftagende gennem 2013.  
 

Figur 5.45 
Forbrugerprisinflation 
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Figur 5.46 
Fordeling af forbrugerprisinflation på bidrag fra 
hovedgrupper 
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Anm.: Forbrugerprisinflationen fordelt på bidrag fra hovedgrupper følger ADAM’s definition. Fødevarer 
indeholder derfor også alkoholiske og ikke-alkoholiske drikkevarer samt tobak. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Boks 5.7 
Stigende verdensmarkedspriser på afgrøder vil smitte af på fødevarepriserne 

Den seneste tid er verdensmarkedsprisen på en række afgrøder steget kraftigt, jf. figur a. Alene fra juni til 

juli (gennemsnitlige månedspriser) er prisen steget med 21 pct. på soja, med 32 pct. på hvede og med 41 

pct. på majs. Prisen på soja har tilmed været stigende siden årsskiftet og er næsten fordoblet. 

 

USA tegner sig for næsten halvdelen af verdens eksport af majs og en stor del af soja- og hvedeeksporten, 

og årsagen til de markante prisstigninger er blandt andet en kraftig tørke i landet, som efter sigende er den 

værste i 50 år. Desuden er Rusland også ramt af en alvorlig tørke. 

 

Prisen på soja ligger nu markant højere end den højeste pris under den sidste fødevarekrise i 2007-08, 

mens prisen på majs omtrent ligger på samme høje niveau som dengang. Prisen på hvede ligger dog fort-

sat på et lavere niveau.  

 

Soja, majs og hvede indgår i produktionen af dyrefoder til blandt andet svin og høns og i mindre grad til kø-

er. Højere priser på input til foder vil derfor medføre højere priser på fx kød, mælk og æg. Desuden indgår 

hvede i produktionen af brød. Umiddelbart vil de højere produktionspriser med tiden have et gennemslag på 

fødevarepriserne i detailhandlen, selv om råvarernes andel af den samlede forbrugerpris er begrænset. 

 

Under den sidste fødevarekrise førte de højere afgrødepriser til en stigning i fødevareprisen (netto) på 11 

pct. fra august 2007 til august 2008, jf. figur b. Udviklingen afspejlede en stigning i prisen på blandt andet 

mælk, ost og æg, samt brød og kød. Da prisen på afgrøder faldt efterfølgende, faldt prisen på kød også til-

bage til det oprindelige niveau i slutningen af 2009. Prisen på brød forblev dog på det høje niveau, selv om 

hvedeprisen faldt til omkring en tredjedel af det højeste niveau og også langt under det oprindelige niveau. 

 

I prognosen er der forudsat et gennemslag i fødevareprisen frem til midten af 2013. Under fødevarekrisen i 

2007/08 fortsatte fødevarepriserne også med at stige omtrent frem til midten af det efterfølgende år målt fra 

begyndelsen af råvareprisernes stigning. 

 

Figur a 
Nettoprisen på fødevarer og udvalgte afgrøder 
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Figur b 
Nettoprisen på fødevarer og udvalgte varer 
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Kilde: Danmarks Statistik og Reuters EcoWin. 
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Samlet set er der tale om en lille nedjustering af skønnet for inflationen i 2012 og en lidt stør-
re opjustering i 2013 siden majvurderingen, jf. tabel 5.7. Opjusteringen i 2013 afspejler over-
vejende en forventning om højere fødevareinflation.  
 

Tabel 5.7  
Prisudvikling og forklarende faktorer 

 2011 2012 2013 

  Maj Aug. Maj Aug. 

Stigning i pct.      

Forbrugerprisindeks ekskl. energi 1,9 2,2 2,4 1,8 2,0 

Forbrugerprisindeks (HICP) 2,7 2,5 2,4 1,6 1,9 

Forbrugerprisindeks 2,8 2,5 2,4 1,7 2,0 

Afgifter, bidrag 0,2 0,5 0,6 0,2 0,3 

Nettoprisindeks 2,6 2,0 1,9 1,5 1,7 

Vækstbidrag til nettopriser, pct.-point      

Fødevarer 0,5 0,3 0,4 0,2 0,5 

Energi 0,9 0,4 0,2 0,0 0,0 

Bolig 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 

Importvarer, ekskl. energi 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 

Underliggende inflation 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 
 

Anm.: Afgiftsbidraget opgøres som forskellen mellem forbruger- og nettoprisinflationen. Udviklingen i pri-
sen på afgiftsbelagte varer som fx energi kan derfor påvirke det målte afgiftsbidrag, selv om afgifts-
niveauet er uændret. Den underliggende inflation opgøres som nettoprisinflationen fratrukket bidrag 
fra fødevarer, energi, boligbenyttelse samt importerede varer ekskl. energi. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Nettoprisinflationen skønnes at udgøre henholdsvis 1,9 og 1,7 pct. i 2012 og 2013. Afgifter 
bidrager således med henholdsvis 0,6 og 0,3 pct.-point til forbrugerprisinflationen. Det store 
bidrag fra afgifter afspejler primært afgiftsforhøjelser på fedt, sukker, alkohol og cigaretter. 
Derudover indføres en forsyningssikkerhedsafgift i 2013. 
 
Afgiftsforhøjelserne i skattereformen og energiaftalen vedrørende husholdningernes forbrug 
skønnes at øge afgiftsprovenuet (før adfærd og tilbageløb) med knap 1 mia. kr. i 2013, jf. 
boks 5.8, hvilket svarer til en stigning i forbrugerprisinflationen på 0,1 pct.-point. Uden de se-
neste gennemførte og planlagte afgiftsforhøjelser på fedt og sukker ville inflationen isoleret 
set være omtrent 0,4 pct.-point lavere i 2013.  
 
Den danske inflation (HICP) skønnes til 2,4 pct. i 2012, hvilket er det samme som skønnet for 
euroområdets inflation ifølge EU-Kommissionens forårsprognose. Den danske inflation 
(HICP) skønnes til 1,9 pct. i 2013, hvilket er 0,1 pct.-point højere end euroområdet.  
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Boks 5.8 
Afgiftsforhøjelser for husholdningerne  

Finansloven for 2011 indførte en afgift på mættet fedt, som trådte i kraft per 1. oktober 2011, svarende til 

øgede udgifter (beregnet før adfærd) for husholdningerne på næsten ½ mia. kr. i 2011. 

 
Finansloven for 2012 indeholdt en række afgiftsforhøjelser på øl og vin, cigaretter og sukkerholdige fødeva-

rer. Afgiftsforhøjelserne på cigaretter trådte først i kraft per 1. april 2012, mens de øvrige forhøjelser trådte i 

kraft per 1. januar 2012. Afgiftsforhøjelserne svarede til øgede udgifter (beregnet før adfærd) for hushold-

ningerne på 2½ mia. kr. i 2012. Hertil kom knap 1¼ mia. kr. fra indførelsen af fedtafgiften året før. 
 
Skattereformen fra 2012 medfører en indeksering af punktafgifterne på chokolade, sodavand, konsum-is, 

øl, vin og mættet fedt svarende til øgede udgifter (beregnet før adfærd) for husholdningerne på godt ¼ mia. 

kr. i 2013. Disse punktafgifter har ikke været omfattet af indeksering siden 2001, men vil fremover følge den 

almindelige prisudvikling. 

 

Energiaftalen fra 2012 indebærer blandt andet en forsyningssikkerhedsafgift på energi svarende til øgede 

udgifter (beregnet før adfærd) for husholdningerne på godt 600 mio. kr. i 2013. Energiforsyningssikkerheds-

afgiften omfatter afgifter på rumvarme, dvs. varme fra fossile brændsler (kul, olie og gas) og varme fra bio-

masse.  

 
 

Tabel a 
Ændring i afgiftsprovenu fra udvalgte afgifter  

Mio. kr. 2011 2012 2013 

Øl og vin 0 865 100 

Sukkerholdige fødevarer 0 775 1.200 

Mættet fedt 400 1.200 50 

Cigaretter 0 600 300 

Forsyningssikkerhedsafgift 0 0 620 

I alt 400 3.440 2.270 

  

Anm.: 2011 er mio. kr. i 2011-prisniveau, mens 2012 og 2013 er mio. kr. i 2012-prisniveau. Afgiftsprovenu-
et er beregnet før adfærd og tilbageløb. 

Kilde: Finansministeriet.  
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Underskuddet på de offentlige finanser er opgjort til 1,9 pct. af BNP i 2011. På baggrund af 
den økonomiske politik og vurderingen af dansk økonomi skønnes det offentlige underskud til 
4,0 pct. af BNP i 2012 og 1,9 pct. af BNP i 2013. De skønnede underskud for i år og næste år 
skal blandt andet ses i lyset af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag i 2012 og et skønnet en-
gangsprovenu på 5 mia. kr. i 2013 som følge af den omlægning af indeståender på eksiste-
rende kapitalpensionsordninger, der er en del af forsommerens skattereform.  
 
Konsolideringen af de offentlige finanser i 2011-13 bidrager til at styrke den strukturelle saldo 
(dvs. den faktiske offentlige saldo korrigeret for konjunkturernes påvirkning og andre midlerti-
dige forhold), så der er balance i 2013. Fra 2010 til 2013 skønnes den strukturelle saldo at 
blive forbedret med 1½ pct. af BNP samtidig med, at det faktiske underskud bringes under 3 
pct. af BNP. Dermed er den planlagte finanspolitik på linje med kravene i EU-henstillingen.  
 
Finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag for 2012 og 2013 skønnes at understøt-
te BNP-væksten med ca. 0,6 pct. i 2012 og 0,3 pct. i 2013 (målt ved de flerårige virkninger). 
Opgørelsen omfatter udover finanspolitikken også de initiativer, der er taget for at løfte ener-
gi- og klimainvesteringerne, renoveringen af almennyttigt boligbyggeri, investeringsvinduet 
mv. Den etårige finanseffekt skønnes til 0,4 pct. i 2012 og -0,6 pct. i 2013. Finanseffekten i 
2013 skal blandt andet ses i lyset af bortfaldet af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag fra 
2012, og at virkningen af investeringsvinduet ikke indgår i opgørelsen. Finanspolitikken skal 
desuden ses i sammenhæng med de lave renter, der også bidrager til at understøtte vækst 
og beskæftigelse. 
 
Det offentlige udgiftstryk skønnes at falde fra 56¾ pct. af BNP i 2011 til 56¼ pct. af BNP i 
2013. Det lavere udgiftstryk hænger blandt andet sammen med normaliseringen af de offent-
lige investeringer og et fald i de offentlige renteudgifters andel af BNP. De offentlige indtæg-
ters andel af BNP ventes at falde fra 54¾ pct. af BNP i 2011 til 54¼ pct. af BNP i 2013. Fal-
det skal især ses i sammenhæng med et fald i provenuet fra pensionsafkastskatten fra et 
meget højt niveau i 2010-12. Skattepolitikken – herunder skattetiltag i genopretningsaftalen, 
finansloven for 2012 samt Aftale om skattereform, juni 2012 – indebærer isoleret set en stig-
ning i skatteindtægterne på 27¼ mia. kr. i 2012 og 2013 (før tilbageløb), inklusive fremrykket 
provenu fra beskatning af rate- og kapitalpensioner.  
 
Med afsæt i de skønnede underskud øges den offentlige nettogæld fra 3¼ pct. af BNP ved 
udgangen af 2011 til 9 pct. af BNP i 2013. ØMU-gælden skønnes imidlertid at falde fra 46½ 
pct. af BNP ved udgangen af 2011 til ca. 44¾ pct. af BNP i 2013, blandt andet fordi indestå-
endet på statens konto i Nationalbanken forudsættes nedbragt med ca. 85 mia. kr. i løbet af 
2012 og 2013.  

6. Offentlige finanser og 
finanspolitik 

Nyt kapitel 
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6.1 Den offentlige saldo 
 
På baggrund af den økonomiske politik og vurderingen af dansk økonomi skønnes det offent-
lige underskud til 73½ mia. kr. i 2012 og 36½ mia. kr. i 2013, jf. tabel 6.1. Det svarer til 4,0 
pct. af BNP i 2012 og 1,9 pct. af BNP i 2013. Dermed overholdes EU-henstillingens krav om, 
at det faktiske offentlige underskud skal bringes under 3 pct. af BNP i 2013.  
 
Skønnet for de offentlige finanser i 2012 er baseret på finansloven for 2012, de ministerielle 
rammeredegørelser for statens udgifter i 1. kvartal 2012 samt de kommunale og regionale 
budgetter for 2012. Skønnet for 2013 beror på finanslovforslaget for 2013, kommune- og re-
gionsaftaler for 2013 samt Aftale om skattereform, juni 2012 og Aftale om reform af førtids-
pension og fleksjob, juni 2012.  
 

Tabel 6.1 
Oversigt over offentlige finanser  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mia. kr.        

Offentlig saldo 57,6 -45,9 -47,4 -34,5 -73,4 -36,5 

Pct. af BNP       

Offentlig saldo 3,3 -2,7 -2,7 -1,9 -4,0 -1,9 

Udgifter i alt 50,6 56,7 56,4 56,7 58,6 56,3 

- nettorenteudgifter 0,1 0,3 0,5 0,5 0,4 0,0 

Indtægter 53,9 54,0 53,7 54,8 54,6 54,3 

- skatter 47,9 47,8 47,7 48,3 48,8 48,7 

- andre indtægter 6,0 6,2 6,0 6,5 5,8 5,7 

       

Strukturel offentlig saldo 2,4 -0,4 -1,5 -0,8 -1,1 0,0 

            

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Sammenlignet med majskønnet er det offentlige underskud opjusteret med 3 mia. kr. i 2012 
og 4 mia. kr. i 2013. I 2012 er indtægterne fra pensionsafkastskatten opjusteret med 20½ 
mia. kr., jf. tabel 6.2. I modsat retning trækker lavere forventede indtægter fra andre skatter 
og afgifter, samt at skønnet for tilbagebetalingen af efterlønsbidrag i 2012 er opjusteret i for-
hold til majvurderingen.  
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Tabel 6.2 
Ændring i den offentlige saldo i forhold til maj  

 2012 2013 

Mia. kr.   

Ændring i den offentlige saldo -3,0 -4,0 

heraf   

- pensionsafkastskat 20,5 2,0 

- selskabsskatter og Nordsø-indtægter -4,1 -3,7 

- personskatter og arbejdsmarkedsbidrag -4,6 2,0 

- moms og øvrige afgifter  -5,9 -3,1 

- højere efterlønsudbetalinger -6,5 - 

- øvrige udgifter og indtægter -2,5 -1,2 
 

Kilde: Egne beregninger. 
 
Selskabsskatterne og Nordsø-indtægterne er nedjusteret i både 2012 og 2013 afledt af en 
lavere forventet indtjening i den finansielle sektor og en lavere oliepris. Indtægterne fra per-
sonskatter og arbejdsmarkedsbidrag er nedjusteret med 4½ mia. kr. i 2012 og opjusteret med 
2 mia. kr. i 2013, hvor konsekvenserne af Aftale om skattereform fra juni 2012, er indarbejdet 
i skønnet for de offentlige finanser. De højere personskatteindtægter i 2013 skal blandt andet 
ses i lyset af, at der i skatteaftalen gives mulighed for, at eksisterende indeståender på kapi-
talpensioner kan overføres til en ny pensionsordning mod betaling af særskilt afgift i 2013 på 
37,3 pct. Overføres beløbet i 2014 eller senere betales en afgift på 40 pct. Engangsindtæg-
terne fra den forventede overflytning til den lavere afgift skønnes med stor usikkerhed til 5 
mia. kr., jf. boks 6.1. Nedjusteringen af indtægterne fra moms og øvrige afgifter skal blandt 
andet ses i sammenhæng med et lavere skøn for det private forbrug i 2012 samt lavere ind-
tægter fra registreringsafgiften i både 2012 og 2013.  
 
Det offentlige underskud øges med ca. 2 pct. af BNP fra 2011 til 2012 og reduceres tilsva-
rende fra 2012 til 2013. Udviklingen hænger primært sammen med, at det i 2012 er muligt at 
melde sig ud af efterlønsordningen og få de indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit. 
Det skønnes aktuelt, at der bliver tilbagebetalt 24¼ mia. kr. i 2012, og tilbagebetalingen af ef-
terlønsbidrag skønnes på den baggrund at øge det offentlige underskud med ca. 1½ pct. af 
BNP i 2012, når der tages højde for, at en del af tilbagebetalingerne vil lede til en ekstraordi-
nær stigning i pensionsindbetalinger, der er fradragsberettigede i indkomstskatten.  
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Boks 6.1 
Fremrykning af beskatning af eksisterende kapitalpensionsordninger i skattereformen 

Som led i Aftale om skattereform fra juni 2012 mellem regeringen, Venstre og Konservativt Folkeparti af-

skaffes fradrag mv. for indbetalinger til kapitalpensionsordninger. Modstykket hertil er, at udbetalinger fra 

disse kapitalpensionsordninger bliver skattefri fremover. Samtidig gives der adgang til at overføre eksiste-

rende kapitalpensionsordninger til den nye ordning i 2013 mod en afgiftsbetaling på 37,3 pct., hvilket svarer 

til fradragsværdien ved indbetalinger i en gennemsnitskommune i 2012. Overførsler, der foretages fra 2014 

og frem, pålægges en afgift på 40 pct. 

 

Adgangen til at omlægge indestående på eksisterende kapitalpensionsordninger i 2013 til en lavere afgift 

forudsættes i skatteaftalen at indebære et engangsprovenu på ca. 5 mia. kr. i 2013. I de efterfølgende år 

skønnes fremrykningen at indebære et mindreprovenu, da udbetalingerne fremadrettet er skattefri.  

 

Der er markant usikkerhed forbundet med provenuskønnet. Der er ikke erfaringsmæssige holdepunkter for 

at vurdere, hvor stor en andel af den samlede beholdning af kapitalpensioner, der vil blive omlagt. Det er 

ved beregningen lagt til grund, at der omlægges kapitalpensioner svarende til 13½ mia. kr.  

 

Såfremt der i højere grad end forudsat omlægges kapitalpensioner, vil engangsprovenuet blive større end 

de skønnede 5 mia. kr. Forudsættes det fx i et regneeksempel, at 10 gange så store værdier omlægges, vil 

de offentlige finanser forbedres med ca. 50 mia. kr. i 2013. Herefter vil de årlige provenutab være større i en 

årrække. Samtidig vil provenuet fra pensionsafkastskatten være mindre, fordi pensionsformuen er lavere. I 

modsat retning trækker, at de offentlige renteudgifter vil være lavere afledt af merprovenuet i 2013 – forud-

sat at dette anvendes til gældsnedbringelse.  

 

Ifølge beregninger på DREAM-modellen vil nettoprovenuvirkningen i regneeksemplet kunne udgøre i stør-

relsesordnen -0,8 mia. kr. i 2020, jf. tabel a. Det vil i givet fald være ca. 0,7 mia. kr. mere end forudsat i 

skatteaftalen. Den finanspolitiske holdbarhed vil imidlertid være stort set upåvirket, jf. nedenfor. 

 
 Tabel a 
 Saldovirkning af omlægningen af kapitalpensionsordninger  

Mia. kr., 2013-niveau 2013 2020 Varig virkning 

Skøn ifølge Aftale om skattereform 5,0 -0,1 0,0 

Regneeksempel 50,0 -0,8 -0,05 

Anm.: Beregninger på DREAM-modellen samt egne beregninger. 
 

Det er væsentligt at bemærke, at der alene er tale om et engangsprovenu i 2013, der ikke påvirker den 

strukturelle saldo, og som stort set er neutral for finanspolitikkens holdbarhed. Virkningen på den finanspoli-

tiske holdbarhed vedrører således alene den lavere afgift ved omlægning af eksisterende ordninger i løbet 

af 2013. Det vurderes, at den finanspolitiske holdbarhed belastes med ca. 5 mio. kr. med de forudsætnin-

ger, der ligger til grund for skatteaftalen. I regneeksemplet skønnes den finanspolitiske holdbarhed at blive 

belastet med ca. 50 mio. kr. (0,05 mia. kr.).  
 

Mere sikre provenuskøn for årene frem mod 2020 (og derefter) vil kunne foretages, når der foreligger nær-

mere oplysninger om omfanget af de kapitalpensioner, der lægges om i løbet af 2013, og aldersfordelingen 

blandt kontohaverne mv. 

 

Det fremgår af skatteaftalen, at et eventuelt større engangsprovenu fra omlægningen af eksisterende kapi-

talpensioner end forudsat alene skal anvendes til at afdrage på den offentlige gæld. Det sikrer, at et even-

tuelt merprovenu ikke disponeres med en forringelse af den finanspolitiske holdbarhed til følge.  
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6.2 Den strukturelle offentlige saldo 
 
Den strukturelle saldo er et beregnet mål for den underliggende stilling på de offentlige finan-
ser. Beregningen foretages ved, at den faktiske offentlige saldo korrigeres for de udsving, der 
vurderes at følge af konjunkturerne samt andre midlertidige forhold, herunder de ofte store 
udsving i indtægterne fra Nordsøen og pensionsafkastskatten, som følger af udsving i oliepri-
ser, renter og aktiekurser. Beregningen er forbundet med usikkerhed.  
 
Konjunkturernes bidrag til de offentlige finanser beregnes med udgangspunkt i forskellen 
mellem den faktiske beskæftigelse og den strukturelle beskæftigelse, dvs. det såkaldte be-
skæftigelsesgab. Desuden indgår outputgabet i beregningen, idet nogle offentlige indtægts-
poster afhænger mere af produktionen end af beskæftigelsen, jf. Økonomisk Redegørelse, 
august 2009.  
 
Både beskæftigelse og produktion ventes at være lavere end de ”konjunkturrensede” eller 
strukturelle niveauer i 2012 og 2013, jf. figur 6.1 og 6.2. Det betyder, at konjunktursituationen 
bidrager til at svække de offentlige finanser i disse år.  
 
 

Figur 6.1  
Outputgab og beskæftigelsesgab 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Beskæftigelsesgab Outputgab Sammenvejet gab

Pct. Pct.

 

Figur 6.2  
Faktisk og strukturel saldo 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 
På baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse af de offentlige finanser i 2010 og 2011 skøn-
nes et strukturelt underskud på 1½ pct. af BNP i 2010 og 0,8 pct. af BNP i 2011. Dermed er 
de offentlige finanser konsolideret med ca. ¾ pct. af BNP i 2011. Det skønnede strukturelle 
underskud i 2011 er ca. ¼ pct. af BNP større end skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 
2012, hvilket navnlig skal ses i sammenhæng med lavere forventede indtægter fra person-
skatter mv. i 20111.  
 

1 Indtægterne fra personskatter mv. skønnes aktuelt at være ca. 5 mia. kr. lavere end i Danmarks Statistiks seneste 
opgørelse, der ligger til grund for redegørelsens tal for de faktiske offentlige finanser i 2011. Det lavere niveau for 
personskatter mv. i 2011 er således ikke indarbejdet i opgørelsen af den faktiske saldo i 2011, og skønnet for den 
strukturelle saldo er korrigeret særskilt herfor.  
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De forventede lavere indtægter fra personskat i 2011 indebærer lavere skønnede indtægter i 
2012, hvor det strukturelle underskud ligeledes er opjusteret med ca. ¼ pct. af BNP til 1,1 
pct. af BNP. I 2013 falder husholdningernes rentefradrag som følge af lavere rentebetalinger, 
og med indregning af blandt andet aftalen om førtidspension og fleksjob samt skatteaftalen 
skønnes der som i majvurderingen at være balance på den strukturelle saldo i 2013.   
  
Fra 2010 til 2013 vurderes den strukturelle saldo dermed samlet set at blive forbedret med 
ca. 1½ pct. af BNP samtidig med, at det faktiske underskud reduceres til 1,9 pct. af BNP i 
2013, jf. figur 6.3. Dermed er finanspolitikken på linje med EU-henstillingen, der indebærer, at 
Danmark skal starte konsolideringen af de offentlige finanser i 2011, forbedre struktursaldoen 
med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013 og bringe det faktiske underskud under 3 pct. af BNP 
senest i 2013.  
 

Figur 6.3 
Den faktiske og strukturelle offentlige saldo  
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Figur 6.4 
Forbedring af strukturel saldo og vækstbidrag 
fra finanspolitik mv. i 2012 og 2013 
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Anm: Vækstbidraget er opgjort ved den flerårige finanseffekt samt effekten af tiltag, som øger investerin-
ger på klima- og energiområdet, renovering af almene boliger og effekten af investeringsvinduet.  

Kilde: Egne beregninger.  

 
Fra 2011 til 2012 forværres den strukturelle saldo med ca. ¼ pct. af BNP, mens den forbed-
res med godt 1 pct. af BNP fra 2012 til 2013, jf. figur 6.4. Udviklingen i den strukturelle saldo 
skal primært ses i lyset af den planlagte finanspolitik.  
 
Finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag i 2012 og 2013 skønnes at understøtte 
BNP-væksten med 0,6 pct. af BNP i 2012 og 0,3 pct. af BNP i 2013, jf. afsnit 6.3. Når finans-
politikken og øvrige tiltag i 2012 og 2013 kan understøtte BNP-væksten, mens den strukturel-
le saldo forbedres med samlet set ¾ pct. af BNP, skal det blandt andet ses i lyset af, at en 
række af de investeringer, som følger af politiske beslutninger, indgår i den private sektors 
investeringer i nationalregnskabet og dermed ikke belaster den offentlige saldo. Det gælder 
blandt andet renoveringer i almene boliger, klimainvesteringer i spildevandssektoren samt en 
række øvrige investeringer i medfør af kickstarten. Dertil kommer en stigning i de private in-
vesteringer afledt af forsommerens aftale om et investeringsvindue, som isoleret set skønnes 
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at øge væksten med 0,3 pct. af BNP i 2013 med begrænsede effekter for de offentlige bud-
getter.  
 
Derudover styrkes skatteindtægterne ved ændrede regler for pensionsbeskatning. Skattere-
formens omlægning af beskatningen af fremtidige indbetalinger til kapitalpensioner fra udbe-
talingstidspunktet til indbetalingstidspunktet fra og med 2013 samt reduktionen i loftet over 
indbetalinger til ratepensioner i 2012-13 bidrager således samlet set til at styrke den struktu-
relle saldo med ca. ½ pct. af BNP i 2013 uden at påvirke aktiviteten. 
 

6.2.1 Strukturel versus faktisk offentlig saldo 
Beregningen af den strukturelle saldo tager som nævnt udgangspunkt i den faktiske saldo, 
der i første omgang renses for konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser ved hjælp 
af beskæftigelses- og outputgabet, jf. tabel 6.3 (række 2). Dernæst korrigeres for en række 
øvrige midlertidige forholds virkning på de offentlige finanser. De øvrige korrektioner omfatter 
blandt andet indtægterne fra pensionsafkastskat, selskabsskat og registreringsafgift samt 
olie- og gasproduktionen i Nordsøen.  
 
De korrektioner, der foretages for midlertidige forhold – herunder udsving i de særlige ind-
tægtsposter – er illustreret i figur 6.5-6.10. Figurerne viser de faktiske indtægter (netto) og de 
beregnede strukturelle/trendmæssige niveauer for disse poster2.   
 
Indtægterne fra både registreringsafgift og selskabsskat ventes i 2012-13 at ligge omkring 
0,3-0,4 pct. af BNP under det strukturelle niveau, jf. tabel 6.3.  
 
Indtægterne fra pensionsafkastskatten skønnes at være markant højere end det strukturelle 
niveau i 2012, men ventes at ligge omkring det strukturelle niveau i 2013. Det afspejler blandt 
andet forventningen om en vis opgang i renten fra det nuværende lave niveau. Det skønnede 
provenu fra Nordsøen i 2012-13 er ca. ¼ pct. af BNP højere end det forudsatte strukturelle 
niveau for Nordsø-indtægterne. Det beregnede strukturelle provenu fra Nordsøen er aftagen-
de, blandt andet som følge af aftagende olie- og gasproduktion i Nordsøen3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 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 1,0-1,1 pct. af BNP i perioden 2010-13. Det strukturelle niveau 
for indtægterne fra registreringsafgiften er opgjort som et historisk gennemsnit for provenuet i 1980-2011, sva-
rende til ca. 1,2 pct. af BNP.  
3 Det strukturelle niveau for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er baseret på det forudsatte niveau i 2020-
planen Danmark i arbejde justeret for holdbarhedsvirkningen af ændringer i de fremtidige provenuer, jf. Økonomisk 
Redegørelse, maj 2008. Den varige virkning af de opdaterede provenuskøn er nedjusteret en smule i forhold til 
2020-forløbet, og det strukturelle niveau er dermed 0,03 pct. af BNP lavere i 2011-13.  
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Tabel 6.3 
Fra faktisk til strukturel offentlig saldo 

Pct. af BNP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Faktisk saldo 3,3 -2,7 -2,7 -1,9 -4,0 -1,9 

Heraf bidrag til den faktiske saldo fra:       

2. Konjunkturgab 1,1 -1,1 -1,5 -1,7 -1,9 -1,7 

3. Selskabsskat1) -0,2 -0,6 -0,4 -0,5 -0,4 -0,3 

4. Registreringsafgift -0,1 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 

5. Pensionsafkastskat -0,4 -0,5 1,1 1,0 1,2 -0,1 

6. Nordsø-indtægter 0,4 -0,4 0,0 0,4 0,3 0,2 

7. Nettorentebetalinger 0,4 0,1 -0,2 -0,2 -0,1 0,2 

8. Specielle budgetposter2) -0,4 0,7 0,2 0,2 -1,7 0,2 

9. Strukturel saldo (1-2-3-4-5-6-7-8) 2,4 -0,4 -1,5 -0,8 -1,1 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 2009-10 korrigeres for netto-
virkningen på den 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 ca. 13½ mia. kr. i 2009 og ca. 3 mia. kr. i 2010). Der er korrigeret for virkningen af udbetalin-
gen af efterlønsbidrag på skønsmæssigt 28 mia. kr. i 2012 og engangsprovenuet på 5 mia. kr. i 2013 i 
lyset af adgangen til at omlægge kapitalpensionsordninger i 2013. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Figur 6.5  
Pensionsafkastskat 
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Figur 6.6  
Nordsø-indtægter 
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Figur 6.7  
Øvrig selskabsskat 
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Figur 6.8  
Nettorenter (ekskl. udbytter fra Nordsøfonden) 
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Figur 6.9 
Specielle budgetposter  
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Figur 6.10 
Faktisk, konjunkturrenset og strukturel saldo  
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Kilde: Egne beregninger. 
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6.2.2 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. 
 
Forbedringen af den strukturelle saldo fra 2010 til 2013 afspejler navnlig finanspolitikken, der 
målt ved de direkte provenuer bidrager til en forbedring af de offentlige finanser med ca. 2,4 
pct. af BNP, jf. tabel 6.4. Heri indgår fremrykket provenu fra pensionsbeskatning i forbindelse 
med finansloven for 2012 og skatteaftalen svarende til en budgetforbedring på ca. ½ pct. af 
BNP, der ikke har aktivitetsvirkninger. Styrkelsen af de offentlige finanser i 2011-13 afspejler 
herudover initiativerne i genopretningsaftalen med efterfølgende ændringer i blandt andet fi-
nansloven for 2012 og finanslovforslaget for 2013.  
 

Tabel 6.4 
År til år ændring i den strukturelle offentlige saldo 

Pct. af BNP 2010 2011 2012 2013 2011-13 

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

Ændring i strukturel saldo  0,7 -0,3 1,1 1,5 

      

Bidrag til ændring:      

Provenuer fra finanspolitikken1)  1,1 0,0 1,3 2,42) 

Strukturel beskæftigelse  0,0 0,0 0,0 0,1 

Pensionsafkastskat  0,1 0,1 0,0 0,2 

Nordsø-indtægter  -0,1 -0,2 0,0 -0,3 

Nettorentebetalinger  0,0 0,0 0,0 0,0 

Specielle budgetposter  -0,1 -0,1 0,0 -0,2 

Strukturel produktivitetsvækst  -0,2 -0,1 0,0 -0,3 

Andre forhold3)  -0,2 0,0 -0,2 -0,4 

                                   

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

2)        Heraf udgør bidraget fra fremrykket provenu i forbindelse med finansloven for 2012 og Aftale om 
skattereform fra juni 2012 ca. ½ pct. af BNP.  

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

Kilde: Egne beregninger. 
 
Lavere indtægter fra Nordsøen som følge af faldende olie- og gasproduktion svækker den 
strukturelle saldo fra 2010 til 2013. Desuden er den beregnede strukturelle produktivitets-
vækst i 2011 og 2012 lavere end den forudsatte produktivitetsvækst, der ligger til grund for 
vurderingen af de direkte provenuvirkninger af finanspolitikken. Det bidrager til, at den struk-
turelle saldo ikke styrkes i samme takt, som de opgjorte stramninger af finanspolitikken ellers 
ville tilsige. Dertil kommer, at blandt andet ændringer i efterspørgselssammensætningen, for-
skydninger i pensionsind- og udbetalinger samt husholdningernes nettokapitalindkomster mv. 
kan påvirke den opgjorte udvikling i den strukturelle saldo. 
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6.3 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
 
Den økonomiske politik i 2012 og 2013 afspejler hensynet til at understøtte væksten og be-
skæftigelsen samtidig med, at troværdigheden om finanspolitikken fastholdes, herunder ved 
at de offentlige finanser forbedres strukturelt i overensstemmelse med EU-henstillingen.  
 
Der er taget en række initiativer i løbet af foråret og forsommeren for at understøtte vækst og 
beskæftigelse. Det gælder blandt andet skattereformen og investeringsvinduet fra juni, bolig-
aftalen fra maj og øgede klimainvesteringer på spildevandsområdet, som indebærer, at fi-
nanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag nu vurderes at styrke aktiviteten med 0,3 
pct. af BNP i 2013, mens der i majvurderingen var forudsat et negativt bidrag på -0,5 pct. af 
BNP. 
 
Finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag for 2012 og 2013 set under ét skønnes 
dermed at understøtte BNP-væksten med ca. 0,6 pct. i 2012 og ca. 0,3 pct. i 2013 (inkl. fler-
årige virkninger, dvs. virkninger af lempelser i 2012 på aktiviteten i 2013), jf. tabel 6.5. 
 
 

Tabel 6.5 
Aktivitetsvirkning af finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag i 2012 og 2013 

BNP-vækst 2012 2013 

Etårig finanseffekt  0,41) -0,6 

2.årsvirkning af finanspolitikken i 2012   0,2 

Finanseffekt inkl. flerårige virkninger 0,4 -0,4 

Investeringsvindue 0,1 0,3 

Finanspolitik inkl. investeringsvindue 0,5 -0,1 

Øvrige investeringer i kickstart og andre tiltag2) 0,1 0,4 

Finanspolitik og øvrige tiltag i 2012 og 2013 0,6 0,3 

   

Memopost   

BNP-vækst, skøn 0,9 1,7 

  

1) Inklusive tilbagebetalingen af efterlønsbidrag. 
2) Øvrige investeringer i kickstart og andre tiltag dækker renovering af almene boliger i regi af      

Landsbyggefonden, investeringer afledt af energiaftalen samt klimainvesteringer (investeringer i 
spildevandsektoren). For Øvrige investeringer i kickstart og andre tiltag er indregnet virkningen af 
de vedtagne initiativer. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
 

I snæver forstand måles finanspolitikken ud fra den umiddelbare virkning på den økonomiske 
aktivitet af diskretionære tiltag, der virker gennem de offentlige budgetter. Finanspolitikkens 
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stramhedsgrad angives som udgangspunkt ved den etårige finanseffekt4. En positiv finansef-
fekt indikerer, at finanspolitikken i et givet år medvirker til at øge den økonomiske aktivitet i 
det samme år, dvs. en finanspolitisk lempelse. Tilsvarende angiver en negativ finanseffekt, at 
finanspolitikken bidrager til en afdæmpning af økonomien, dvs. en finanspolitisk stramning.  
 
Den etårige finanseffekt skønnes til 0,4 pct. af BNP i 2012. Den finanspolitiske lempelse i 
2012 skal navnlig ses i sammenhæng med fremrykninger af offentlige investeringer i kickstar-
ten, en forudsat realvækst i det offentlige forbrug på 1,5 pct. samt tilbagebetalingen af efter-
lønsbidrag. Skønnet for tilbagebetalingen af efterlønsbidrag er siden majvurderingen opjuste-
ret fra 17½ til 24¼ mia. kr. i 2012, men det øgede privatforbrug afledt af tilbagebetalingerne 
antages at fordele sig over både 2012 og 2013, og skønnet over tilbagebetalingernes virk-
ning på aktiviteten i 2012 er fastholdt.  
 
I 2013 skønnes den etårige finanseffekt til -0,6 pct. (inkl. bortfaldet af udbetalinger af efter-
lønsbidrag fra 2012). Finanseffekten i 2013 afspejler blandt andet aftalerne om kommunernes 
og regionernes økonomi for 2013, finanslovsforslaget for 2013, Aftale om skattereform fra ju-
ni 2012 samt skatte- og afgiftsstigninger i medfør af Forårspakke 2.0, genopretningsaftalen 
fra maj 2010 og finansloven for 2012. Finanspolitikken i 2013 bidrager til at sikre, at EU-
henstillingen om en strukturel forbedring af de offentlige finanser på 1½ pct. af BNP fra 2010 
til 2013 efterleves. 
 
Den ekspansive finanspolitik i 2012 bidrager imidlertid også til at understøtte efterspørgslen i 
2013, og de forsinkede virkninger på den samlede efterspørgsel af finanspolitikken i 2012 
skønnes således at bidrage med 0,2 pct. af BNP til væksten i 2013.  
 
Finanspolitikken i 2012 og 2013 skal yderligere ses i sammenhæng med de lave renter, som 
også bidrager til at understøtte efterspørgslen og beskæftigelsen i den nuværende situation 
med svage konjunkturer i udlandet.  
 
Udover finanseffekten i mere snæver forstand er der i det samlede skøn for BNP-væksten i 
2012 og 2013 indregnet, at investeringsvinduet i tilknytning til skatteaftalen, investeringer i 
almene boligselskaber og husholdninger mv. afledt af initiativerne i kickstarten samt en ræk-
ke øvrige tiltag vurderes at øge BNP-væksten med ¼ pct. i 2012 og ¾ pct. i 2013. Disse ef-
fekter følger af politiske beslutninger, men indgår ikke i finanseffekten, fordi de ikke er del af 
de offentlige finanser i nationalregnskabet, eller fordi virkningerne ikke er omfattet af finansef-
fektberegningen (for så vidt angår investeringsvinduet). Den skønnede aktivitetsvirkning af de 
tiltag, der ligger uden for finanseffektberegningen, er behæftet med større usikkerhed.  
 
Investeringsvinduet giver virksomheder mulighed for at øge afskrivningsgrundlaget med 15 
pct. for visse investeringer foretaget i perioden 30. maj 2012 til og med udgangen af 2013.  
De forbedrede afskrivningsmuligheder skønnes med betydelig usikkerhed at øge den private 
sektors investeringer med 2½ mia. kr. i 2012 og 15 mia. kr. i 2013 og styrke BNP-væksten  
 
 

4 Finanseffekten angiver den beregnede førsteårs-aktivitetsvirkning målt ved BNP af finanspolitisk betingede æn-
dringer i offentlige udgifter og indtægter. Visse finanspolitiske tiltag – som fx vinduet med forhøjet afskrivnings-
grundlag for investeringer i 2012 og 2013, som indgår i skattereformen – kan medføre tidsforskydninger i efter-
spørgslen, som ikke opfanges i finanseffekt-beregningen. I sådanne tilfælde kan finanspolitikkens aktivitetsvirk-
ning således omfatte skøn for effekter, der ligger ud over den beregnede finanseffekt.  



Kapitel 6 Offentlige finanser og finanspolitik

 

 Økonomisk Redegørelse · August 2012 169 

med knap 0,1 pct. af BNP i 2012 og ca. 0,3 pct. i 2013. Usikkerheden omkring den skønnede 
virkning af dette tiltag skal ses i lyset af, at der kun er sparsomme erfaringer med lignende til-
tag i Danmark.  
 
Udover investeringsvinduet skønnes Aftale om den danske energipolitik fra marts 2012, en 
stigning i renoveringerne af almene boliger som led i kickstarten og boligaftalen fra maj 2012 
samt et løft i klimainvesteringer i kommuneaftalen for 2013 mv. at øge BNP-væksten med 0,4 
pct. af BNP i 2013. Den usikkerhed, der er knyttet til effekterne af disse initiativer, hænger 
blandt andet sammen med, at den samlede effekt afhænger af beslutninger, som træffes i 
husholdninger, forsyningsvirksomheder, almene boligselskaber mv.  
 
Finanspolitikken er samlet set lempet markant i årene siden finanskrisen eskalerede i 2008. 
Den flerårige finanseffekt af den gennemførte og planlagte finanspolitik i årene 2009-13 
skønnes samlet set at øge BNP-niveauet med godt 2 pct. i 2012 og godt 1¾ pct. i 2013, jf. 
tabel 6.6. Det skal ses i lyset af de finanspolitiske lempelser i 2009 og 2010 samt 2012. Hertil 
kommer effekten af investeringsvinduet, så den samlede virkning når op på ca. 2¼ pct. af 
BNP i både 2012 og 20135. 
 
 
 

Tabel 6.6 
Aktivitetsvirkning af finanspolitikken og lavere renter siden 2008, pct. af BNP 

2009 2010 2011 2012 2013 

BNP-niveau   

Flerårig finanseffekt 1,3 1,9 1,6 2,1 1,8 

Investeringsvindue 0,1 0,4 

Finanspolitik fra og med 2009 1,3 1,9 1,6 2,2 2,2 

   

Renteændringer siden 2008 0,4 1,2 1,8 2,7 3,6 

   

Samlet (finanseffekt, renter mv.) – BNP-niveau 1,7 3,1 3,4 4,9 5,8 

    

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

Kilde: Egne beregninger. 
 
Der er også positive virkninger på BNP og beskæftigelse fra det rekordlave renteniveau. Fal-
det i renterne siden finanskrisen eskalerede i 2008 skønnes med usikkerhed at understøtte  
BNP-niveauet med op mod 2½-3 pct. i år. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik – her-
under finansloven for 2012 og finanslovsforslaget for 2013, aftalen om en budgetlov, 2020-
 

5 Udover selve finanspolitikken er der gennem årene taget yderligere initiativer, fx udbetalingen af SP-midler i 
2009, samt det seneste års aftaler, der understøtter blandt andet energi- og klimainvesteringer samt aktiviteten i 
den almene boligsektor. 
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planen samt aftalerne om en skattereform og reform af førtidspension og fleksjob – bidrager 
til at fastholde tilliden til den økonomiske politik og dermed de lave renter.  
 
 

6.4 De offentlige udgifter 
 
Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes til 58½ pct. af BNP i 2012 og 56¼ pct. af BNP i 
2013, jf. tabel 6.7. I perioden 2009-11 er udgiftstrykket opgjort til mellem 56½ og 56¾ pct. af 
BNP, hvilket er en markant stigning i forhold til 2008 og tidligere år. Den markante stigning 
skyldes et højere offentligt forbrugstryk, højere overførselsudgifter samt en reduktion i BNP 
under den økonomiske krise.  
 
 

Tabel 6.7 
De offentlige udgifters sammensætning 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct. af BNP   

Offentlige udgifter (udgiftstryk)1) 50,6 56,7 56,4 56,7 58,6 56,3 

Primære udgifter 48,8 54,5 54,3 54,6 56,7 54,5 

 - offentligt forbrug 26,5 29,8 29,1 28,6 29,0 28,5 

 - offentlige investeringer2) 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,1 

 - indkomstoverførsler 15,0 17,0 17,3 17,5 17,9 17,9 

 - subsidier 2,2 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 

 - øvrige primære udgifter 3,2 3,1 3,2 3,7 4,7 3,4 

Renteudgifter 1,8 2,2 2,1 2,1 2,0 1,8 

   

Memopost   

Offentligt forbrug (andel af konjunkturrenset BNP) 27,4 28,9 29,1 28,4 28,7 28,3 

                       

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. 

 
Stigningen i udgiftstrykket på 2 pct. af BNP fra 2011 til 2012 og reduktionen på ca. 2½ pct. af 
BNP fra 2012 til 2013 skal blandt andet ses i sammenhæng med tilbagebetalingen af efter-
lønsbidrag på ca. 24 mia. kr., der svarer til ca. 1¼ pct. af BNP i 2012.  
 
Derudover stiger det offentlige forbrug og de offentlige investeringers andel af BNP ½ pct.-
point fra 2011 til 2012 og reduceres med ¾ pct.-point fra 2012 til 2013. Stigningen fra 2011 til 
2012 skal ses i lyset af kickstartens fremrykning af offentlige investeringer. Derudover lå for-
brugsudgifterne i kommunerne væsentligt under budgetterne i 2011. På baggrund af det la-
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vere forbrugsniveau i 2011 skønnes realvæksten i det offentlige forbrug i 2012 nu til 1½ pct., 
hvor budgetterne er lagt til grund for forbrugsskønnet.  
 
Foreløbige regnskabsoplysninger for kommuner og regioner peger på et relativt lavt niveau 
for serviceudgifterne i første halvår 2012, men tallene er ikke en sikker strømpil for de samle-
de offentlige forbrugsudgifter i år. De foreløbige oplysninger bekræfter imidlertid indtrykket af, 
at kommuner og regioner i højere grad end tidligere holder sig inden for budgetterne, herun-
der som følge af de senere års tiltag for at styrke udgiftsstyringen – blandt andet med indfø-
relsen af individuelle sanktioner.  
 
Reduktionen i det offentlige forbrug og de offentlige investeringers andel af BNP i 2013 skal 
ses i lyset af indfrielsen af EU-henstillingen, idet der skønnes et realt fald i de offentlige inve-
steringer på 11½ pct. og næsten nulvækst i det offentlige forbrug i 2013.  
 
Indkomstoverførslernes andel af BNP stiger fra ca. 17½ pct. af BNP i 2011 til 18 pct. af BNP i 
2012 og 2013. Stigningen fra 2011 til 2012 skal ses i lyset af den demografiske udvikling med 
flere folkepensionister, en stigning i udgifterne til SU afledt af det store optag på kompeten-
cegivende uddannelser samt en forholdsvis beskeden vækst i BNP. 
 
Fra 2012 til 2013 stiger udgifterne til folkepension og SU yderligere. Målt i pct. af BNP er 
stigningen dog mindre end fra 2011 til 2012. Det skal blandt andet ses i lyset af en højere 
forventet BNP-vækst og en lavere satsreguleringsprocent i 2013 end i 2012.  
 
Dertil kommer, at forkortelsen af dagpengeperioden reducerer udgifterne til aktivering mv. i 
2013. Det modvirkes dog omtrent af højere udgifter til folkepension og førtidspension afledt af 
skatteaftalen fra juni 2012. Skatteaftalen indebærer, at den supplerende pensionsydelse for-
højes, og at førtidspensionister på den gamle ordning får mulighed for at overgå til reglerne 
for den nye førtidspensionsordning. Samlet set skønnes indkomstoverførslerne andel af BNP 
at være nogenlunde uændret fra 2012 til 2013. 
 
 

6.5 De offentlige indtægter 
 
Det samlede offentlige indtægtstryk ventes at falde fra 54¾ pct. af BNP i 2011 til 54¼ pct. af 
BNP i 2013. Faldet i det samlede indtægtstryk fra 2011 til 2013 dækker over et svagt stigen-
de skattetryk, der mere end modsvares af et fald i en række øvrige offentlige indtægter, jf. ta-
bel 6.8.  
 
Faldet i de øvrige indtægter frem mod 2013 skal ses i lyset af, at disse var særskilt høje i 
2011. Det hænger blandt andet sammen med, at der i 2011 blev udbetalt udbytter for ca. 4½ 
mia. kr. fra Finansiel Stabilitet A/S. Herudover ventes de ikke-skattemæssige indtægter fra 
Nordsøen – i form af overskudsdeling og udbytter fra Nordsø-fonden – at falde fra et relativt 
højt niveau i 2011.  
 
Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks seneste opgørelse af de offentlige indtægter fra 
skatter og afgifter udgør det samlede skattetryk 48,3 pct. af BNP i 2011. Skattetrykket skøn-
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nes at stige til 48,8 pct. af BNP i 2012, hvorefter det ventes at falde en anelse til 48,7 pct. af 
BNP i 20136. 
 

Tabel 6.8 
De offentlige indtægters sammensætning 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct. af BNP   

Offentlige indtægter 53,9 54,0 53,7 54,8 54,6 54,3 

Skattetryk 47,9 47,8 47,7 48,3 48,8 48,7 

- personskatter mv.1) 21,3 22,3 20,4 20,8 20,9 21,7 

- arbejdsmarkedsbidrag 4,6 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 

- selskabsskatter 3,3 2,3 2,7 2,8 2,9 3,0 

- pensionsafkastbeskatning 0,5 0,5 2,1 2,1 2,4 1,1 

- moms 10,1 10,1 9,9 10,0 10,1 10,2 

- øvrige indirekte skatter 7,2 6,8 7,0 7,1 7,1 7,3 

- øvrige skatter2) 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 

Renteindtægter3) 1,9 2,0 1,7 1,8 1,7 1,9 

Øvrige indtægter4) 4,1 4,1 4,3 4,7 4,1 3,8 

            

Memopost            

Nordsø-indtægter5) 2,1 1,2 1,5 1,7 1,4 1,2 

                       

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

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

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

5)  De samlede Nordsø-indtægter udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, olie-
rørledningsafgift, overskudsdeling (til og med 2012) og udbytter fra Nordsøfonden (fra og med 
2012). Nordsø-indtægterne indgår i selskabsskatter, afgifter, øvrige indirekte skatter, renteindtægter 
(fra og med 2012) og øvrige indtægter (til og med 2012). 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 

6 Udviklingen i skattetrykket er ikke et velegnet mål for den økonomiske politiks bidrag til ændringer i skattebe-
lastningen. Det skyldes først og fremmest, at konjunkturudviklingen samt udsving i oliepriser, aktiekurser og ren-
ter mv. ofte vil medføre, at væksten i beskatningsgrundlaget for en række skatter og afgifter afviger fra væksten i 
BNP. Det kan føre til betydelige udsving i skattetrykket fra år til år, selv om skatteregler og dermed skattebelast-
ningen er uændret. Det gælder ikke mindst i forhold til pensionsafkastskatten og skatterne fra olie- og gasindvin-
dingen i Nordsøen, men fx også i forhold til registreringsafgift, moms og tinglysningsafgift. Provenuvirkninger af 
diskretionært besluttede ændringer i skatte- og afgiftsregler giver et mere retvisende billede af udviklingen i skat-
tebelastningen. 
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Udviklingen i skattetrykket over tid påvirkes blandt andet af provenuet fra pensionsafkastskat-
ten, der kan variere ganske meget fra år til år afhængigt af udviklingen i renten og aktiekur-
serne. Eksempelvis skønnes et mærkbart fald i indtægterne fra pensionsafkastskatten fra 2,4 
pct. af BNP i 2012, hvilket er et ekstraordinært højt provenu afledt af det faldende renteni-
veau, til 1,1 pct. af BNP i 2013, hvilket omtrent svarer til provenuet i et år med et normalt af-
kast på pensionsformuen. 
 
Den aktuelle udvikling i skattetrykket afspejler samtidig virkningen af en række politiske afta-
ler, der er indgået de senere år. Eksempelvis bidrager Aftale om skattereform fra juni 2012 
isoleret set til en forøgelse af skatteindtægterne i 2013, som primært følger af en engangsind-
tægt på forudsat 5 mia. kr. fra omlægning af eksisterende kapitalpensionsordninger. Finan-
sieringselementerne i skatteaftalen indfases langsommere end skattenedsættelserne, men 
faldet i skattebelastningen modsvares af provenuet fra den nye kapitalpensionsordning (uden 
fradrag på indbetalingstidspunktet). 
 
Samlet set indebærer skattepolitikken en stigning i skatter og afgifter på omkring 34½ mia. kr. 
i årene 2011-13, som er fordelt med ca. 7¼ mia. kr. i 2011, 9¾ mia. kr. i 2012 og 17½ mia. 
kr. i 2013. Heraf udgør fremrykket provenu fra ændringer i pensionsbeskatningen i medfør af 
Forårspakke 2.0, finansloven for 2012 og skatteaftalen fra juni 2012 ca. 13½ mia. kr., der ikke 
medfører nogen varig stigning i skattebelastningen, og som ikke har aktivitetsvirkninger.  
 
Af de samlede diskretionære merindtægter på 34½ mia. kr. kan knap 12 mia. kr. henføres til 
Aftale om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010, der navnlig indebar en fastfrysning af 
beløbsgrænserne i personskattelovgivningen. Hertil kommer ca. 11 mia. kr. fra den gradvise 
indfasning af finansieringselementerne i Forårspakke 2.0 fra marts 2009 og Serviceeftersyn 
af Forårspakke 2.0 fra maj 2010, mens finansieringselementerne i Aftaler om finansloven for 
2012 fra november 2011 indebærer skatte- og afgiftsstigninger på i alt 7½ mia. kr. (inkl. tids-
forskydning) som følge af de aftalte skatte- og afgiftsforhøjelser i 2012 og 2013, der svarer til 
et varigt provenu på ca. 5 mia. kr. efter tilbageløb og virkninger på grænsehandel. Endelig 
kan ca. 4 mia. kr. henføres til Aftale om skattereform fra juni 2012, hvor merindtægten pri-
mært stammer fra en engangsindtægt fra omlægningen af indestående på eksisterende kapi-
talpensionsordninger i 2013. 
 

6.5.1 Personskatter  
Personskatternes bidrag til skattetrykket skønnes isoleret set forøget fra 20,8 pct. af BNP i 
2011 til 21,7 pct. af BNP i 2013. Det stigende personskattetryk skal blandt andet skal ses i ly-
set af Aftale om skattereform fra juni 2012, Aftaler om finansloven for 2012 fra november 
2011 og Aftale om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010. I retning af lavere person-
skattetryk trækker derimod færre efterlønsbidrag som følge af Aftale om senere tilbagetræk-
ning fra maj 2011. De væsentligste initiativer med virkning på personskatterne er kortfattet 
beskrevet i boks 6.2. 
 
Med Aftale om skattereform fra juni 2012 forhøjes topskattegrænsen i 2013 til 421.000 kr., 
mens beskæftigelsesfradraget forøges til 8,6 pct. i 2013. Dermed nedsættes skatten på ar-
bejde med ca. 8 mia. kr. Derudover introduceres en ny kapitalpensionsordning, hvor indbeta-
lingerne ikke er fradragsberettigede, mens de fremtidige pensionsudbetalinger er skattefri. 
Der gives i 2013 mulighed for at omlægge indestående fra den gamle kapitalpensionsordning 
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til den nye ordning mod betaling af en afgift på 37,3 pct. Ved omlægninger efter 2013 betales 
en afgift på 40 pct. Omlægninger til den lavere afgift i 2013 forudsættes at medføre et ekstra-
ordinært merprovenu på 5 mia. kr., jf. boks 6.1. Herudover øges beskatningen på arbejdsud-
leje, fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, fri bil og aktionærlån, mens loftet over rej-
sefradraget nedsættes. Endelig introduceres strammere regler for kontrol med henblik på at 
sikre en mere effektiv skatteopkrævning. Sammenlagt ventes skattereformen at medføre et 
merprovenu fra personskatterne på ca. 4 mia. kr. i 2013. 
 
 

Boks 6.2 
Tidligere diskretionære tiltag vedr. personskatter 

Med Aftale om senere tilbagetrækning øges husholdningernes disponible indkomst skønsmæssigt med ca. 

24¼ mia. kr. i 2012, mens der forudsættes øgede indbetalinger til pensionsopsparing på knap 11 mia. kr. 

Derudover forventes indbetalingerne af efterlønsbidrag reduceret med omkring 1 mia. kr. i 2012 og 2 mia. 

kr. i 2013, som afspejles i lavere ligningsmæssige fradrag.  

 

Med Forårspakke 2.0 blev husholdningernes disponible indkomster væsentligt forøget ved blandt andet at 

afskaffe mellemskatten, hæve topskattegrænsen med 57.100 kr. og sænke bundskattesatsen med 1½ pct. 

 

Med Aftale om genopretning af dansk økonomi suspenderes den automatiske regulering af beløbsgrænser i 

skattelovgivningen i 2011-13, og der indføres et loft over fradrag for faglige kontingenter på 3.000 kr. Desu-

den udskydes forhøjelsen af topskattegrænsen i 2011, der indgår i Forårspakke 2.0, i tre år til 2014.  

 

Med BoligJobplan indføres et fradrag i skatten for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordnin-

gen er gældende fra den 1. juni 2011 til og med ultimo 2012. Det fremgår af Aftaler om finansloven for 
2012, at forsøgsordningen skønnes at indebære en reduktion i skatteindtægterne på 1,45 og 2,75 mia. kr. i 

henholdsvis 2011 og 2012. Når der tages højde for afledte virkninger på arbejdsudbud samt tilbageløb, sva-

rer det til 900 mio. 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 skattebegunstigelser for medarbej-

deraktier 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 indebærer Aftaler om finansloven for 2012, at personskatterne 

øges med knap 3 mia. kr. i 2012 og 2013. 

 

 

6.5.2 Nordsø-indtægter og øvrig selskabsskat 
Indtægterne fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen udgjorde i 2011 knap 31 mia. kr. (1,7 pct. 
af BNP) og forventes at udgøre knap 27 mia. kr. i 2012 (1,5 pct. af BNP) og knap 25 mia. kr. i 
2013 (1,3 pct. af BNP). Den danske stat (i form af Nordsøfonden) er pr. 9. juli 2012 indtrådt i 
Dansk Undergrund Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct. Det medfører, at statens 
hidtidige indtægt fra overskudsdeling afløses af udbytte fra Nordsøfonden. Statens samlede 
Nordsø-indtægter vil derfor fremadrettet bestå af selskabsskat af kulbrintevirksomhed, kul-
brinteskat, olierørledningsafgift og udbytte fra Nordsøfonden.  
 
Udviklingen i statens indtægter fra Nordsøen er i høj grad påvirket af ændringer i produktio-
nen og af ændringer i olieprisen (opgjort i kroner). Et forventet fald i produktionen fra 2011 til 
2013 påvirker statens indtægter negativt. I samme retning trækker en forventet stigning i pro-
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duktionsomkostningerne fra 2011 til 2012. Modsat påvirkes statens indtægter i positiv retning 
af et forventet fald i produktionsomkostningerne fra 2012 til 2013 og en forventet stigning i 
olieprisen (opgjort i kroner) i både 2012 og 2013. 
 
Statens indtægter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen er særdeles følsomme over for 
ændringer i olieprisen. Som en tommelfingerregel indebærer et fald i olieprisen med 10 dollar 
pr. tønde (med en uændret dollarkurs) et umiddelbart mindreprovenu for staten på godt 3 
mia. kr. Det varige provenutab af et permanent fald i olieprisen er dog væsentligt mindre, da 
olie- og gasreserverne efterhånden udtømmes.  
 
Provenuet fra øvrige selskabsskatter (dvs. ekskl. selskabsskat af kulbrintevirksomhed og kul-
brinteskat) skønnes med betydelig usikkerhed til knap 33 mia. kr. (1,8 pct. af BNP) i 2012 og 
knap 36 mia. kr. (1,9 pct. af BNP) i 2013. Provenuet fra øvrige selskabsskatter udgjorde i 
gennemsnit ca. 2,7 pct. af BNP om året i perioden 2000-07, idet blandt andet den selskabs-
skattepligtige indkomst i den finansielle sektor var relativt høj. En væsentlig årsag til, at pro-
venuet fra den øvrige selskabsskat i 2012 og 2013 ventes at blive lavere end i perioden 
2000-07, er, at den selskabsskattepligtige indkomst i den finansielle sektor fortsat forventes 
at være lav (om end stigende). Det følger særligt af, at finanssektorens hensættelser og tab 
stadig forventes at være betydelige. 
 
Der er herudover en række konkrete initiativer, der påvirker indtægterne fra selskabsskatten i 
2012 og 2013. 
 
Blandt andet indebærer en mulighed for at få udbetalt negativ selskabsskat af den del af sel-
skabernes underskud, der skyldes forsknings- og udviklingsaktiviteter, at provenuet fra sel-
skabsskatten isoleret set forventes reduceret med knap 200 mio. kr. både i 2012 og 2013.  
 
I 2013 medfører en begrænsning af virksomhedernes mulighed for at fremføre underskud 
(indført som led i Aftalen om Finansloven for 2012), at provenuet fra selskabsskatten isoleret 
set øges med i størrelsesordenen 700 mio. kr.  
 
Med Aftale mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance 
og Det Konservative Folkeparti om at øge og fremrykke erhvervsinvesteringer fra juni 2012 
får selskaberne mulighed for ekstraordinært at forhøje afskrivningsgrundlaget for investerin-
ger i driftsmidler. Isoleret set skønnes investeringsvinduet at medføre et forventet mindrepro-
venu fra selskabsskatten på godt 200 mio. kr. i 2012 og godt 650 mio. kr. i 2013. 
 
Med Aftale om skattereform fra juni 2012 er det besluttet at gennemføre en række tiltag, der 
isoleret set medfører et mindreprovenu fra selskabsskatten på knap 100 mio. kr. i 2012 og 
200 mio. kr. i 2013. 
 
Desuden forventes en sanering af erhvervsstøtten isoleret set at medføre et merprovenu fra 
selskabsskatten på knap 200 mio. kr. i 2013. 
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6.5.3 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 et lager-
princip. Det betyder, at urealiserede kapitalgevinster i pensionskasserne også beskattes, li-
gesom skatteværdien af urealiserede tab kan trækkes fra. Da udsvingene på de finansielle 
markeder generelt er store, og den samlede pensionsformue er betydelig, vil provenuskønnet 
for pensionsafkastskatten være behæftet med markant usikkerhed.  
 
Udsvingene i indtægterne fra pensionsafkastskatten har dog kun lille realøkonomisk betyd-
ning, og grundlæggende er der væsentlig større sikkerhed om det gennemsnitlige provenu 
over en årrække end om provenuet i enkelte år. 
 
I 2011 udgjorde statens indtægter fra pensionsafkastskatten knap 42 mia. kr. (2,1 pct. af 
BNP). Det høje provenu fra pensionsafkastskatten i 2011 skyldtes primært det markante ren-
tefald gennem året. Det medførte et betydeligt større afkast i 2011 af obligationer og derivater 
end i år med et normalafkast. 
 
I 2012 skønnes provenuet fra pensionsafkastskatten at udgøre godt 43 mia. kr. (2,4 pct. af 
BNP). Det er en markant opjustering på knap 21 mia. kr. i forhold til majskønnet, som primært 
skyldes et højere forventet afkast på pensionsinstitutternes portefølje af obligationer og deri-
vater, som følger af enten et større skønnet fald eller en mindre skønnet stigning i diverse 
renter fra primo til ultimo 2012.  
 
Det skønnede provenu af pensionsafkastskatten er meget følsomt over for forskelle mellem 
de skønnede og de faktiske renteændringer over året samt over for forskelle mellem det 
skønnede afkast på aktier for den resterende del af året og det faktiske afkast 7.  
 
I 2013 forventes statens indtægter fra pensionsafkastskatten at udgøre knap 21 mia. kr. (1,1 
pct. af BNP). Det er en opjustering med 2 mia. kr. siden maj, der primært følger af det højere 
forventede afkast i 2012, som indebærer en større samlet pensionsformue primo 2013. Det 
trækker isoleret set i retning af et større forventet afkast i løbet af 2013, jf. boks 6.3. Den for-
ventede ændring i renterne over året medfører, at det skønnede afkast af obligationer og de-
rivater samlet set er omtrent uændret i forhold til majvurderingen. 
 
I provenuskønnene for 2012 og 2013 er blandt andet indregnet et forventet fald i indbetalin-
gerne til pensionsopsparing på godt 5 mia. kr. som følge af sænkningen af loftet over fra-
dragsberettigede indbetalinger til ratepensioner og en stigning i satsen for pensionsafkast-
skatten fra 15 pct. til 15,3 pct. Herudover er der i 2013 indregnet lavere nettoindbetalinger til 
pensionsopsparing samt et fald i pensionsformuen som følge af den omlægning af kapital-
pensionsordninger, som er en del af Aftale om skattereform fra juni 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Som tommelfingerregel medfører en generel stigning i renteniveauet på 1 pct.-point isoleret set et fald i prove-
nuet fra pensionsafkastskatten på i størrelsesordenen 20 mia. kr.  



Kapitel 6 Offentlige finanser og finanspolitik

 

 Økonomisk Redegørelse · August 2012 177 

Boks 6.3 
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 inde-

værende år tages der udgangspunkt i aktiekurserne for året til dato, og der forudsættes derefter et normal-

afkast for den resterende del af året. Skønnet for renteudviklingen i den resterende del af året lægges til 

grund for skønnet for udviklingen i obligationskurserne. På baggrund heraf beregnes skønnet for værdien 

af selskabernes aktiver ultimo året og bruttoafkastet for året. I de øvrige år forudsættes, at aktiernes brut-

toafkast er som i et normalår. Pensionsafkastprovenuet beregnes således som skønnet for bruttoafkastet 

korrigeret for afkastet på visse pensionsopsparinger foretaget frem til 1982 (der er fritaget for pensionsaf-

kastbeskatning) ganget med den aktuelle skattesats. Endelig korrigeres der for eventuel fremført negativ 

skat som følge af tab i tidligere år. 

 

 

6.5.4 Indirekte skatter 
De offentlige indtægter fra de såkaldte indirekte skatter omfatter ud over momsprovenuet, der 
udgør ca. 10 pct. af BNP, også indtægter fra forskellige afgifter mv., som udgør i omegnen af 
7 pct. af BNP. Sidstnævnte består primært af en lang række punktafgifter i form af blandt an-
det energi- og miljøafgifter og afgifter af nydelsesmidler, cigaretter og spiritus, der samlet set 
giver et provenu på ca. 4 pct. af BNP. Hertil kommer indtægterne fra blandt andet registre-
ringsafgift på biler, der skønnes at udgøre i størrelsesordenen 0,8-0,9 pct. af BNP i 2012 og 
2013, og den kommunale grundskyld, der ventes at udgøre ca. 1,4 pct. af BNP i 2012 og 
2013. 
 
Indtægterne fra moms og øvrige indirekte skatter i 2012 er nedjusteret siden majvurderingen. 
Det skyldes primært et forventet lavere momsprovenu som følge af et lavere skøn for privat-
forbruget. Hertil kommer et lavere skønnet provenu fra registrerings- og vægtafgiften, hvilket 
blandt andet skal ses i sammenhæng med et forventet fald i erhvervenes forbrug af biler i for-
hold til maj. Der er desuden taget højde for, at personbilerne fortsat bliver mindre og mere 
brændstoføkonomiske, hvilket reducerer den gennemsnitlige registreringsafgift. 
 
Forventningerne til det private forbrug er opjusteret for 2013, og dermed forventes momspro-
venuet øget med ca. 0,5 mia. kr. i forhold til maj. De samlede indtægter fra moms og øvrige 
indirekte skatter i 2013 er dog nedjusteret siden majvurderingen, primært grundet lavere ven-
tet provenu fra registreringsafgiften. Hertil kommer, at indtægterne fra salg af CO2-kvoter 
ventes lavere end i maj som følge af markant lavere kvotepriser. 
 
Aftale om skattereform fra juni indebærer en række afgiftsforhøjelser, som isoleret set øger 
skønnet for indtægterne fra moms og afgifter i 2013. Det vedrører regulering af visse afgifter, 
så disse følger prisudviklingen, forhøjelse af udligningsafgiften for dieselbiler samt øget be-
skatning af finansielle institutioner gennem en forhøjelse af lønsumsafgiften. Hertil kommer, 
at det i finanslovsforslaget for 2013 foreslås at øge lønsumsafgiften. Afgiftsforhøjelserne i Af-
tale om skattereform og den foreslåede forhøjelse af lønsumsafgiften bidrager isoleret set til, 
at skattetrykket forøges med 0,1 pct.-point i 2013. 
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6.6 Den offentlige gæld 
 
Der sondres normalt mellem tre gældsbegreber: ØMU-gælden, statsgælden og den offentlige 
nettogæld. De forskellige gældsbegreber afviger fra hinanden med hensyn til opgørelsesme-
toder og afgrænsningen af den offentlige sektor.  
 
ØMU-gælden – der dækker stat, kommuner, amter/regioner samt sociale kasser og fonde – 
bruges i forbindelse med EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. Gældskriteriet indebærer, at ØMU-
gældens andel af BNP som udgangspunkt ikke må overstige 60 pct. Danmark overholder 
dette mål i 2011-13, hvor ØMU-gælden er nogenlunde stabil omkring 45-46 pct. af BNP, hvil-
ket er ca. halvt så højt som for euroområdet under ét. 
 
Statsgælden omfatter udelukkende statens gæld og dermed ikke gælden i de øvrige offentli-
ge delsektorer. Forvaltningen af statens gæld varetages af Danmarks Nationalbank. 
 
ØMU-gælden er en såkaldt bruttogældsstørrelse, der omfatter de finansielle passiver primært 
bestående af obligationer. Nettogælden inddrager derimod både finansielle aktiver og passi-
ver. Nettogælden i stat, kommuner og regioner er udgangspunktet for beregningerne af de of-
fentlige finansers langsigtede holdbarhed.  
 
ØMU-gælden er opgjort til ca. 46½ pct. af BNP i 2011 og skønnes at falde til ca. 45½ pct. af 
BNP i 2012 og yderligere til 44¾ pct. af BNP i 2013, jf. tabel 6.9. 
 
Udviklingen i ØMU-gælden skal blandt andet ses i lyset af, at de ventede underskud i 2012 
og 2013 i vidt omfang finansieres ved træk på statens konto i Nationalbanken. Derfor øges 
obligationsgælden – og dermed den nominelle ØMU-gæld – kun ganske beskedent fra 2011 
til 2013. Det bidrager til, at ØMU-gældens andel af BNP falder. Indeståendet på statens konto 
forventes reduceret med ca. 85 mia. kr. (ca. 4½ pct. af BNP) i løbet af 2012 og 2013. 
 

Tabel 6.9 
Oversigt over den offentlige gæld, ultimo året 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pct. af BNP       

Offentlig nettogæld1) -6,1 -4,5 -1,7 3,3 7,3 9,0 

ØMU-gæld 33,4 40,6 42,9 46,6 45,4 44,7 

       

Mia. kr.       

Offentlig nettogæld1) -107,6 -74,6 -29,0 59,5 132,8 169,4 

ØMU-gæld 585,1 677,2 752,8 831,1 827,9 838,7 

                     

1)  Beregningsteknisk fremskrevet på baggrund af udviklingen i de offentlige finanser, dvs. inkl. ar-
bejdsløshedskasser og Lønmodtagernes Garantifond. 

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
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Det offentlige havde ved udgangen af 2008 et finansielt nettotilgodehavende på ca. 6 pct. af 
BNP, der ved udgangen af 2011 var vendt til en nettogæld på 3¼ pct. af BNP, jf. tabel 6.9. 
På baggrund af de skønnede offentlige underskud (på nationalregnskabsform) i 2012 og 
2013 forventes nettogælden forøget til ca. 9 pct. af BNP ved udgangen af 2013.  
 
Skønnene for nettogælden i 2012 og 2013 er usikre, idet udviklingen i nettogælden ud over 
den offentlige saldo også afhænger af mulige kursreguleringer på offentlige aktiver og passi-
ver. Den offentlige nettogæld opgøres således til markedsværdi. Stigninger i nettogælden 
over tid svarer dermed til det offentlige underskud (nettofordringserhvervelsen i nationalregn-
skabet) plus værdireguleringer af aktiver og passiver. Nettogælden i stat, kommuner og regi-
oner angiver de samlede finansielle nettofordringer (eller passiver) over for andre sektorer.  
 
Nettorenteudgifterne skønnes at falde til ca. ¼ pct. af BNP frem mod 2013, jf. figur 6.11. Det 
skyldes blandt andet, at der tidligere er optaget lån til højere renter, som udløber i disse år og 
refinansieres til lavere renter, jf. boks 6.4. Det bidrager til et fortsat fald i de forudsatte gen-
nemsnitlige (implicitte) rentesatser for de offentlige passiver, mens forrentningen af aktiverne 
stort set er uændrede, jf. figur 6.12.  
 

Figur 6.11 
Offentlig nettogæld og nettorenteudgifter  
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Figur 6.12 
Implicitte renter af offentlige aktiver  
og passiver 
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Anm.: De implicitte renter i figur 6.12 er opgjort på nationalregnskabsbasis, idet dog de renteindtægter, der 
ligger til grund for beregningen, er opgjort ekskl. overskuddet i Danmarks Nationalbank og udbytter 
fra Nordsøen (som begge indgår i nettorenteudgifterne i figur 6.11). 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 
En uddybning af gældsudviklingen kan findes i Budgetoversigt 2, august 2012. 
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Boks 6.4 
Gennemslaget af lavere statsrenter på statens finanser 

Statens renteudgifter har været svagt faldende siden 2010 til trods for stigende statsgæld og en høj varig-

hed. Statens renteudgifter skønnes at falde fra 18 mia. kr. i 2010 til 16½ mia. kr. 2013, mens statsgælden 

skønnes at stige med 140 mia. kr. i samme periode, jf. figur a. Varigheden, som er et mål for den gennem-

snitlige rentebindingstid på statsgælden, har ligget på omkring 10 år i denne periode blandt andet som følge 

af udstedelsen af den 30-årige statsobligation i 2008, jf. figur b.  

 

Stigende gæld trækker i retning af højere renteudgifter for staten, men fordi den gennemsnitlige restløbetid 

på statsgæld har ligget på omkring 5 år (ekskl. 30-årige statsobligationer) har der været store afdrag, som 

har bidraget til udstedelsesomfang på omkring 30 pct. af statsgælden i hvert af årene 2009 til 2012. Dermed 

er eksisterende gæld med høj rente løbende blevet refinansieret til lav rente, jf. figur b. Den løbende ud-

skiftning af den eksisterende statsgæld til lavere renter har således kompenseret for effekten af stigende 

gæld, afledt af de seneste års underskud på statens finanser.  

 

Udstedelsesniveauet var lavt i perioden 2005 til 2007 som følge af faldende gæld frem til 2008. 

 
 

Figur a 
Udvikling i statsgæld og statens renteudgifter 
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Figur b  
Udviklingen i obligationsudstedelser, varighe-
den på statsgælden og gennemsnitsrenten på 
statens passiver 
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Anm: Den gennemsnitlige restløbetid er for den indenlandske statsgæld. Data for 2012 er baseret på fakti-
ske observationer. Udstedelser dækker over nyudstedelser, afdrag og løbende opkøb. 

Kilde: Nationalbanken og egne beregninger. 
 

Statens renteudgifter er kun begrænset følsomme over for udsving i renten i de kommende år. Ifølge analy-

serne i Statens Låntagning og Gæld 2011 fra Danmarks Nationalbank vil en stigning i samtlige danske 

statsrenter på 100 basispoint bidrage med en forøgelse af statens renteudgifter på godt 0,15 pct. af BNP 

(ca. 3 mia. kr.) i 2016. Det skyldes udover den lave danske statsgæld, at statens passiver har forholdsvis 

lang gennemsnitlig restløbetid. 
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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 865,3 893,6 931,0 -0,8 1,0 2,3 2,5 2,2 1,8 

Offentligt forbrug1) 509,5 527,6 535,4 -1,3 1,5 0,1 1,2 2,0 1,4 

Offentlige investeringer 40,1 43,8 39,5 5,2 7,5 -11,5 2,1 1,5 1,9 

Boliginvesteringer 83,3 80,9 86,3 8,8 -4,3 5,0 2,9 1,4 1,7 

Faste erhvervsinvesteringer 186,2 206,7 230,2 -3,3 9,8 10,3 -0,2 1,1 1,0 

I alt indenlandsk efterspørgsel 
ekskl. lagerændringer 1.683,2 1.753,2 1.822,0 -0,8 2,1 2,3 1,8 2,0 1,6 

Lagerændringer2) 2,8 4,3 7,6 0,3 0,1 0,1   

I alt indenlandsk efterspørgsel 1.686,0 1.757,6 1.829,5 -0,4 2,2 2,4 1,8 2,0 1,6 

Eksport af varer og tjenester 959,0 990,5 1.029,7 7,0 1,0 2,9 1,5 2,3 1,0 

Samlet efterspørgsel 2.645,0 2.748,1 2.859,2 2,2 1,8 2,6 1,7 2,1 1,4 

Import af varer og tjenester 862,5 926,1 980,9 5,2 3,6 4,2 3,7 3,6 1,6 

Bruttonationalprodukt 1.782,5 1.822,0 1.878,3 0,8 0,9 1,7 0,8 1,3 1,3 

Produktskatter, netto 251,4 256,7 268,9   

Bruttoværditilvækst 1.531,1 1.565,3 1.609,4 0,9 0,8 1,6 0,5 1,5 1,2 

Heraf i private byerhverv3) 943,4 966,7 1.002,1 1,8 1,3 2,7 -0,7 1,1 1,0 

    

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

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

2) Mængdestørrelserne angiver ændringerne i lagerinvesteringerne i forhold til BNP. 
3) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.2 
Befolkning og arbejdsmarked 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1.000 personer   

Samlet befolkning 5.494 5.523 5.548 5.571 5.591 5.612 

I arbejdsstyrken 2.956 2.939 2.889 2.876 2.884 2.898 

Samlet beskæftigelse 2.904 2.841 2.775 2.767 2.766 2.772 

- beskæftigede på ordinært arbejdsmarked1) 2.828 2.762 2.686 2.674 2.676 2.686 

- beskæftigelse med løntilskud2) 77 79 89 93 90 86 

Nettoledige 51 98 114 109 118 126 

Bruttoledige (inkl. aktivering)3) 74 131 164 162 164 158 

Uden for arbejdsstyrken 2.538 2.584 2.659 2.695 2.708 2.715 

Personer på arbejdsmarkedsorlov 2 2 0 0 0 0 

Aktiverede dagpenge- og 
kontanthjælpsmodtagere3),4) 23 33 51 54 46 32 

Førtidspensionister uden for  
arbejdsstyrken5) 217 222 224 224 225 229 

Efterlønsmodtagere 138 131 124 114 105 100 

Personer under 15 år 1.009 1.005 998 991 983 975 

Folkepensionister uden for arbejdsstyrken 743 761 781 805 833 857 

Øvrige uden for arbejdsstyrken 406 430 481 508 517 522 

       

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

2) Omfatter jobtræning herunder fleksjob, skånejob, servicejob og voksenlærlinge samt individuel 
jobtræning for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 

3) Bruttoledige og aktiverede dagpengemodtagere er ekskl. personer på 6 ugers selvvalgt uddannelse, da 
disse på nuværende tidspunkt ikke indgår i Danmarks Statistiks opgørelse af ledigheden. 

4) Omfatter kun arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af aktiverede 
dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er opgjort inkl. løntilskud og 
individuel jobtræning. 

5) Inkl. personer i ressourceforløb. 
Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.3 
Personer på indkomstoverførsler mv. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1.000 helårspersoner   

A-dagpenge (ekskl. aktiverede) 40 83 96 90 99 102 

Kontanthjælp (ekskl. aktiverede) 65 68 75 84 89 92 

Aktiverede dagpenge- og 
kontanthjælpsmodtagere1) 33 48 61 58 52 45 

Feriedagpenge 6 4 5 6 5 6 

Førtidspension og ressourceforløb2) 243 245 246 246 247 251 

Efterløn 138 131 124 114 105 100 

Fleksydelse 4 5 6 7 7 7 

Revalideringsydelse3) 16 15 14 12 12 12 

Sygedagpenge4) 77 71 70 68 67 64 

Barselsdagpenge 53 50 52 50 47 47 

Arbejdsmarkedsorlov 5) 2 2 0 0 0 0 

Ledighedsydelse 10 12 13 15 16 15 

Seks ugers selvvalgt uddannelse6) 0 1 3 2 2 3 

I alt  685 735 764 750 749 744 

SU7) 209 208 245 267 286 297 

I alt, inkl. SU 894 943 1.009 1.017 1.035 1.041 

Folkepensionister2) 850 874 902 934 968 998 

I alt, inkl. SU og folkepensionister 1.744 1.817 1.911 1.951 2.003 2.040 

Støttet beskæftigelse8) 77 79 89 93 90 86 

I alt, inkl. SU, folkepensionister og 
støttet beskæftigelse 1.821 1.896 2.000 2.045 2.093 2.126 

       

1) Opgørelsen afviger fra andre registerbaserede opgørelser og tabel B.2, da løntilskud og individuel 
jobtræning ikke er omfattet. Derudover omfattes både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkeds-
parate kontanthjælpsmodtagere i gruppen aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.  

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

del af sygefraværet, som ikke er omfattet af arbejdsgiverperioden. Det drejer sig om beskæftigedes 
sygdomsforløb, der er længere end 30 dage (dog 14 dage før 2007, 15 dage i 2008, og 21 dage i 2009-
2011) samt sygdomsforløb blandt ledige. 

5) Arbejdsmarkedsorlov omfatter kun børnepasningsorlov, som er under udfasning. 
6) Frem til 5. marts 2012 modtog denne gruppe uddannelsesydelse. Fra 5. marts 2012 modtager 

gruppen dagpenge, men indgår ikke i Danmarks Statistiks opgørelse af dagpengemodtagere. 
7) Se også tabel B.17. 
8) Omfatter løntilskudsansatte, voksenlærlinge, fleksjob, skånejob, individuel jobtræning for 

kontanthjælpsmodtagere mv. 
Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.4 
Stigningen i de samlede medarbejderomkostninger 

 2011 2012 2013 
Pct.vis vækst  

Direkte lønomkostninger 1,2 1,9 2,1 

Samlede medarbejderomkostninger 1,3 2,1 2,2 

Heraf bidrag (pct.-point) fra:  

Offentlige kasser 0,1 0,1 0,0 

- AER-bidrag1) 0,1 0,1 0,0 

Lovpligtige omkostninger 0,0 0,1 0,1 

- 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 0,1 0,2 0,1 

        

1) Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) er en omfordelingsordning mellem arbejdsgiverne. Forhøjelse 
af bidragene til ordningen bliver imidlertid regnet som en stigning i de øvrige arbejdsomkostninger. 

Kilde: Finanslov 2012, diverse lovforslag, ATP/AES, ATP/LG og egne beregninger. 
 
 

Tabel B.5 
Bruttoinvesteringer 

 
2011

Niveau 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 Mia. kr. Realvækst, pct. 
Faste  
bruttoinvesteringer 308,4 -4,1 -13,4 -3,7 0,2 6,4 5,8 

heraf:   

 - bygge og anlæg 151,1 -8,1 -14,7 -10,1 1,7 2,0 0,8 

 - maskiner og transport 157,4 0,2 -11,9 3,1 -1,2 10,6 10,2 

heraf:   

 - boliginvesteringer 83,3 -15,8 -14,0 -7,4 8,8 -4,3 5,0 

- offentlige investeringer 38,9 -0,3 4,7 10,4 1,1 12,9 -14,0 

- samlede erhvervsinvesteringer 186,2 0,7 -15,6 -4,6 -3,3 9,8 10,3 

heraf:   

- bygge- og anlægsinvesteringer 40,8 2,8 -21,4 -20,6 -12,7 4,5 4,0 

- materielinvesteringer 145,5 -0,2 -12,9 1,8 -0,5 11,3 12,0 

     

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.6 
Betalingsbalancens løbende poster 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Mia. kr.      

Industrieksport ekskl. skibe mv. 323,3 349,1 384,8 400,5 419,7 

Landbrugseksport mv. 91,0 98,0 103,4 107,4 112,2 

Øvrig vareeksport, ekskl. energi 29,8 35,2 46,9 41,6 44,1 

   

Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 435,7 474,9 520,5 539,1 565,4 

Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 375,8 414,4 459,0 487,3 516,7 

   

Nettoeksport af energi1) -6,6 -13,5 -31,2 -42,2 -49,3 

Varebalance ekskl. skibe mv. 53,3 47,0 30,4 9,6 -0,6 

Nettoeksport af skibe mv. -22,8 -11,4 6,6 2,4 1,9 

Varebalance, i alt 30,5 35,6 37,0 12,0 1,3 

   

Turistindtægter, netto -2,3 -2,4 -2,2 -1,7 -1,5 

Øvrige tjenester inkl. søtransport 34,4 59,2 61,7 54,2 48,9 

Tjenestebalance, i alt 32,1 56,8 59,5 52,5 47,4 

   

Vare- og tjenestebalance 62,6 92,4 96,5 64,5 48,7 

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

   

Formueindkomst fra udlandet, netto 32,4 46,4 62,8 63,2 63,2 

Lønindkomst fra udlandet, netto -11,5 -9,6 -10,0 -10,0 -10,0 

EU-betalinger til Danmark, netto -9,5 -10,4 -10,6 -11,5 -12,2 

Andre løb. overførsler fra udl. netto -19,4 -21,9 -20,5 -22,1 -22,9 

Nettooverførsler fra udlandet, i alt -8,0 4,5 21,6 19,7 18,1 

   

Løbende poster, i alt 54,6 96,9 118,2 84,1 66,8 

Do. i pct. af BNP 3,3 5,5 6,6 4,6 3,6 

   

Danmarks nettoaktiver over for udlandet 73,0 177,1 436,7 535,6 606,7 

Do. i pct. af BNP 4,4 10,1 24,5 29,4 32,3 

       

1) Inkl. bunkring. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.7 
Eksport og import (realvækst) 

 2011 2010 2011 2012 2013 
 Mia. kr. Realvækst i pct. 
Eksport af:  

Varer i alt 599,9 3,7 6,0 -0,3 2,4 

Landbrugsvarer mv. 103,4 2,7 -0,3 1,6 2,1 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 384,8 5,9 8,8 1,9 3,6 

Øvrige varer1) 111,7 -4,3 2,3 -9,8 -1,9 

Tjenester i alt 359,1 2,5 8,4 3,1 3,8 

I alt 959,0 3,2 7,0 1,0 2,9 

Import af:   

Varer i alt 562,9 3,9 5,3 3,6 3,8 

Landbrugsvarer mv. 65,1 5,9 4,8 2,0 2,8 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 349,1 7,5 7,8 4,0 4,2 

Øvrige varer2) 148,7 -6,1 -1,0 3,6 3,4 

Tjenester i alt 299,6 2,8 5,1 3,6 5,0 

I alt 862,5 3,5 5,2 3,6 4,2 

     

1) Ubearbejdede varer, energi og skibe mv. 
2) Ubearbejdede varer, energi, biler og skibe mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Tabel B.8 
Eksport- og importpriser 

 2011 2010 2011 2012 2013 
 Mia. kr. Ændring i pct. 
Eksportpriser for:  

Varer i alt 599,9 5,4 5,1 3,2 1,4 

Landbrugsvarer mv. 103,4 4,9 5,8 2,3 2,3 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 384,8 2,0 1,3 2,1 1,2 

Øvrige varer1) 111,7 22,1 19,9 8,1 1,3 

Tjenester i alt 359,1 11,6 -4,0 0,9 0,4 

I alt 959,0 7,8 1,5 2,3 1,0 

   

Importpriser for:   

Varer i alt 562,9 4,8 6,4 3,7 1,7 

Landbrugsvarer mv. 65,1 4,8 4,8 1,4 2,4 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 349,1 1,2 1,8 2,3 1,8 

Øvrige varer2) 148,7 15,2 19,8 7,9 1,3 

Tjenester i alt 299,6 4,0 -1,1 3,5 1,4 

I alt 862,5 4,5 3,7 3,6 1,6 

1) Ubearbejdede varer, energi og skibe mv. 
2) Ubearbejdede varer, energi, biler og skibe mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.9  
Det private forbrug fordelt på undergrupper 

 
2011 

Niveau 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
 Mia. kr. Realvækst i pct. Bidrag i pct.-point 
Forbrug i alt 865,3 -0,8 1,0 2,3 -0,8 1,0 2,3 

Detailomsætning 280,1 -0,9 0,0 2,7 -0,3 0,0 0,9 

Heraf:    

- fødevarer m.m. 126,8 -0,6 -1,6 1,3 -0,1 -0,2 0,2 

- øvrige varer 153,3 -1,2 1,4 3,9 -0,2 0,2 0,7 

Bilkøb 40,1 10,8 4,4 4,6 0,5 0,2 0,2 

Brændsel m.m. 50,8 -15,3 0,7 0,4 -1,0 0,0 0,0 

Benzin og lignende 24,4 -5,1 -0,7 -0,3 -0,1 0,0 0,0 

Boligbenyttelse 192,7 0,8 0,5 0,7 0,2 0,1 0,1 

Øvrige tjenester 275,0 0,4 2,2 3,2 0,1 0,7 1,1 

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

Turistindtægter1) 37,2 -5,0 -1,5 2,6 0,2 0,1 -0,1 

       

1) Når en stigning (et fald) i turistindtægterne angives at yde et negativt (positivt) bidrag til ændringen 
af det samlede private forbrug, skyldes det, at turistindtægterne – udlændinges forbrug i Danmark – 
indgår i detailomsætningen mv. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 

Tabel B.10 
Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mia. kr.   

Privat sektor i alt -6,7 100,3 144,9 156,9 161,8 107,7 

- husholdninger -60,5 -17,2 -9,4 -11,5 10,2 -25,0 

- selskaber  53,9 117,5 154,2 168,4 151,6 132,7 

      - ikke finansielle selskaber -12,7 26,7 76,0 88,7 76,4 64,0 

      - finansielle selskaber  66,6 90,8 78,2 79,7 75,2 68,7 

Offentlig forvaltning og service 57,6 -45,9 -47,4 -34,5 -73,4 -36,5 

I alt -50,9 -54,4 -97,4 -122,4 -88,4 -71,1 

       

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.11 
Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mia. kr.   

Husholdninger   

Bruttooverskud 133,4 131,9 134,6 140,9 144,1 148,2 

Lønsum 992,9 983,8 983,8 996,7 1.015,0 1.035,9 

Nettoformueindk. (inkl. bruttoafk. i l&p) 14,3 0,2 29,8 28,7 33,7 39,9 

Primær bruttoindkomst 1.140,6 1.115,9 1.148,2 1.166,3 1.192,8 1.224,0 

Indk.overførsler og pens.udb. fra l&p  320,0 345,8 370,0 386,9 409,9 429,9 

- indk.skatter mv. (inkl. pens.afkastskat) 462,0 459,8 475,2 488,2 505,1 510,8 

- sociale bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) 178,3 172,5 170,0 165,7 163,2 180,6 

Disponibel bruttoindkomst 796,2 808,4 854,4 881,3 916,4 944,5 

- privat forbrug 840,0 814,9 850,9 865,3 893,6 931,0 

Formuetilvækst i l&p 88,9 79,0 70,7 56,5 47,1 54,2 

Bruttoopsparing 45,1 72,5 74,2 72,4 70,0 67,7 

- bruttoinvesteringer 112,3 89,0 87,8 86,4 87,1 93,5 

Nettokapitaloverførsler 6,6 -0,7 4,3 2,5 27,4 0,8 

Nettofordringserhvervelse -60,5 -17,2 -9,4 -11,5 10,2 -25,0 

Selskaber   

Bruttooverskud 351,2 299,8 368,0 369,8 381,2 396,9 

Nettoformueindkomst 12,3 29,6 16,7 32,1 30,1 22,7 

Primær bruttoindkomst 363,5 329,4 384,7 401,9 411,3 419,5 

Pens.bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) mv. 142,5 136,7 130,8 124,5 122,3 140,0 

- indkomstskatter mv. 57,8 38,7 48,2 49,8 52,9 57,1 

- pensionsudbetalinger 57,9 61,7 65,8 74,6 81,7 92,3 

Disponibel bruttoindkomst 390,3 365,6 401,5 402,0 399,0 410,1 

- formuetilvækst i l&p 88,9 79,0 70,7 56,5 47,1 54,2 

- bruttoinvesteringer 245,2 169,7 176,2 186,1 204,9 230,6 

Nettokapitaloverførsler -2,3 0,6 -0,4 8,9 4,5 7,4 

Nettofordringserhvervelse 53,9 117,5 154,2 168,4 151,6 132,7 

Privat sektor (inkl. off. selskaber)   

Bruttooverskud 484,7 431,7 502,6 510,6 525,3 545,1 

Lønsum 992,9 983,8 983,8 996,7 1.015,0 1.035,9 

Nettoformueindkomst 26,5 29,7 46,4 60,9 63,9 62,5 

Primær bruttoindkomst 1.504,1 1.445,3 1.532,9 1.568,2 1.604,1 1.643,5 

Indk.overførsler fra det offentlige mv. 257,7 279,9 298,5 305,8 321,6 331,0 

- indkomstskatter mv. 519,8 498,4 523,4 538,0 558,0 567,9 

- sociale bidrag 31,5 31,7 33,5 34,6 34,3 34,1 
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Tabel B.11 (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 1.283,3 1.315,4 1.354,6 

- privat forbrug 840,0 814,9 850,9 865,3 893,6 931,0 

Bruttoopsparing 346,5 359,1 405,0 418,0 421,9 423,6 

- bruttoinvesteringer 357,9 259,0 263,7 273,8 291,2 324,5 

Nettokapitaloverførsler 4,7 0,2 3,5 12,7 31,2 8,6 

Nettofordringserhvervelse -6,7 100,3 144,9 156,9 161,8 107,7 

      

Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets opstilling (NR). Visse af overførslerne er dog 
nettoficerede i forhold til NR. Husholdningernes nettoformueindkomst er inkl. bruttoafkast af 
pensionsformuer og FISIM samt aktieudbytter (der indgår negativt i selskabernes formueindkomst). 
Nettoformueafkastet i kollektive ordninger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p) trækkes 
ud igen under husholdningernes sociale bidrag (hvorunder også pensionsbidragene fragår), og 
pensionsafkastskatten fragår under indkomstskatterne. Nettobidrag til og afkast af kollektive 
ordninger i l&p er indkomst for selskaberne. Men formuetilvæksten i l&p indgår i husholdningernes 
opsparing og ikke i selskabernes. Særlig Pensionsopsparing (SP) regnes fra 2002 som individuel 
opsparing i nationalregnskabet. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.12 
Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pct.       

Husholdninger   

Forbrugskvote (iht. NR)1) 105,5 100,8 99,6 98,2 97,5 98,6 

   

Opsparingskvote (iht. NR)1) 5,7 9,0 8,7 8,2 7,6 7,2 

Do. korrigeret for afkast i l&p  og DMP/SP2) -0,1 7,9 5,3 5,3 4,7 2,4 

   

Hele den private sektor (iht. NR)   

Forbrugskvote 70,8 69,4 67,8 67,4 67,9 68,7 

Opsparingskvote 29,2 30,6 32,2 32,6 32,1 31,3 

    

1) Husholdningernes forbrugs- og opsparingskvote ifølge nationalregnskabet (NR) er forbrugsudgiften 
henholdsvis husholdningernes bruttoopsparing i procent af husholdningernes disponible bruttoind-
komst. Da husholdningernes bruttoopsparing, men ikke deres disponible bruttoindkomst, inkluderer 
tilvæksten i pensionsformuerne, er summen af husholdningernes forbrugs- og opsparingskvote 
større end 100 pct. 

2) Opsparingen er fratrukket afkastet (efter pensionsafkastskat) af husholdningernes pensionsformuer i 
livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p), der indgår i nationalregnskabets opgørelse af 
husholdningernes opsparing (men ikke indkomst), jf. note 1. Pensionsbidragene til l&p, netto for 
pensionsudbetalingerne, indgår her i såvel opsparingen som indkomsten. I 2012 er 
tilbagebetalingerne af efterlønsbidrag inkluderet i indkomsten. Opsparingskvoten er tillige korrigeret 
for nettoindbetalinger til SP og DMP.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Tabel B.13 
Lønkvoter 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pct.       

Private erhverv 58,7 60,3 56,3 56,4 56,3 56,0 

Hele økonomien 65,4 67,7 64,5 64,4 64,2 63,8 

Husholdningernes andel af den private 
disponible indkomst  67,1 68,9 68,0 68,7 69,7 69,7 

       

Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttoværditilvæksten. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.14 
Ejendomsmarked og byggeri 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ejendomsmarked       

Stigning (pct.) i prisen1) for omsatte enfamiliehuse -3,7 -12,8 2,7 -2,8 -3,5 2,5 

Antal tinglyste salg af enfamiliehuse (1.000)2) 39,7 34,3 39,0 32,1 - - 

Antal fuldført byggeri af enfamiliehuse mv. (1.000) 16,0 10,3 5,9 6,8 - - 

Stigning (pct.) i prisen for omsatte ejerlejligheder -9,3 -13,8 6,4 -0,1 - - 

Antal tinglyste salg af ejerlejligheder (1.000)2) 12,8 11,2 12,7 10,7 - - 

Antal fuldført byggeri af etageboliger (1.000) 7,6 5,4 3,4 2,9 - - 

   

Boligbyggeri   

Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. -15,8 -14,0 -7,4 8,8 -4,3 5,0 

Påbegyndt3) mio. kvadratmeter 2,7 1,6 2,0 1,7 - - 

   

Erhvervsbyggeri   

Påbegyndt, mio. kvadratmeter 5,1 2,9 2,1 1,9 - - 

                     

1) Stigningen er korrigeret for udviklingen i antallet af bolighandler. 
2)  Danmarks Statistik offentliggør ikke antallet af salg men i stedet antal tinglyste salg, som formentlig 

undervurderer antallet af faktiske salg i de seneste kvartaler og dermed i det seneste år. 
Introduktionen af elektronisk tinglysning i 3. kvartal 2009 betyder, at forsinkelsesmønstret ikke kan 
forventes at svare til mønstret i det tidligere manuelle system, og da der pt. ikke er en tilstrækkelig 
lang tidsserie til at beregne det nye forsinkelsesmønster, så offentliggør Danmark Statistik ikke en 
opgørelsen for antallet af ejendomssalg. 

3)  Helårsbeboelse. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.15 
Skatter og skattetryk 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mia. kr.       

Indirekte skatter 298,5 279,8 292,8 301,2 310,0 324,1 

- moms 176,2 169,0 173,1 177,9 184,6 190,9 

- registreringsafgift 19,7 12,5 14,2 14,3 14,5 16,1 

- punktafgifter 69,6 64,5 69,4 71,1 71,5 74,6 

   - energi 36,8 36,4 39,8 41,8 40,9 41,7 

   - miljø 4,7 4,3 3,7 4,1 4,6 5,6 

   - nydelsesmidler 10,3 10,2 11,3 10,6 11,5 11,3 

   - øvrige 17,8 13,6 14,5 14,5 14,6 16,1 

- ejendomsskatter 21,5 22,6 24,2 25,0 25,0 26,4 

- vægtafgift på erhverv 2,4 2,5 2,4 2,3 2,4 2,6 

- øvrige indirekte skatter 9,0 8,7 9,4 10,5 12,0 13,5 

Direkte skatter 515,7 494,9 520,0 534,0 554,0 563,9 

- kildeskatter1)  349,0 330,3 335,6 348,2 355,7 381,9 

   - statsskat 136,8 125,3 115,0 117,5 123,4 132,8 

      - bundskat 48,6 44,3 34,2 34,4 44,6 57,7 

      - mellemskat 9,8 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

      - topskat  18,9 16,8 16,1 17,1 19,1 19,5 

      - sundhedsbidrag 58,0 57,5 62,7 63,9 57,5 53,3 

      - statslig kommuneskat 1,5 1,5 1,9 2,2 2,2 2,3 

   - kommune-, amt- og kirkeskat i alt 183,6 182,0 198,9 202,1 208,2 225,5 

      - kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) 178,4 176,8 193,3 196,4 202,3 219,1 

      - kirkeskat 5,2 5,2 5,6 5,7 5,9 6,4 

   - ejendomsværdiskat 12,1 12,4 12,6 12,8 12,9 13,1 

   - øvrige kildeskatter2) 16,5 10,7 9,1 15,8 11,1 10,5 

- pensionsafkastbeskatning 9,2 8,8 36,7 37,4 43,2 20,7 

- selskabsskat 57,8 38,7 48,2 49,8 52,9 57,1 

- andre personlige skatter 11,5 29,7 10,7 10,2 12,0 11,2 

- vægtafgifter fra husholdninger 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 9,1 

- arbejdsmarkedsbidrag 80,2 79,6 80,8 80,4 82,1 83,9 

Obl. bidrag til sociale ordninger3) 16,8 16,4 17,7 18,1 17,2 16,6 

Kapitalskatter 4,8 3,7 3,8 4,7 5,0 6,0 

Told og importafgifter (EU-ordninger) 3,8 3,0 3,3 3,2 3,2 3,3 

Samtlige skatter 839,6 797,8 837,5 861,1 889,4 913,9 

BNP 1.753,2 1.667,8 1.754,6 1.782,5 1.822,0 1.878,3 

Samtlige skatter i pct. af BNP  47,9 47,8 47,7 48,3 48,8 48,7 

                           

1) Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er for 2006-2011 fra Danmarks 
Statistik. For 2012 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets 
udskrivningsgrundlag. 

2) Indeholder bl.a. aktieindkomstksat, dødsboskat, provenu af virksomhedsordning samt nedslag i 
slutskatten som følge af grøn check. Den del af grøn check, der ikke kan modregnes i slutskatten, 
medregnes som en overførsel. 

3)  Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. 
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Tabel B.16  
Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kommunalt skattegrundlag   

Revideret maj-vurdering 2007, mia. kr.  734,7 - - - - - 

Vækst i pct.  1,9 - - - - 

August-vurdering 2007, mia. kr.  758,9 - - - - - 

Vækst i pct.  4,1   

Februar-vurdering 2008, mia. kr.  737,7 747,5 - - - - 

Vækst i pct.  1,9 1,3   

Revideret maj-vurdering 2008, mia. kr.  738,6 751,1 - - - - 

Vækst i pct.  2,3 1,7   

August-vurdering 2008, mia. kr.  726,5 735,0 - - - - 

Vækst i pct.  1,7 1,2   

December-vurdering 2008, mia. kr.  731,6 747,6 768,1 - - - 

Vækst i pct.  2,2 2,2 2,7   

Revideret maj-vurdering 2009, mia. kr.  732,5 732,5 780,4 - - - 

Vækst i pct.  2,4 0,0 6,5   

August-vurdering 2009, mia. kr.  726,9 734,4 777,2 - - - 

Vækst i pct.  1,6 1,0 5,8   

December-vurdering 2009, mia. kr.  725,7 714,9 777,7 801,6 - - 

Vækst i pct.  1,4 -1,5 8,8 3,1   

Maj-vurdering 2010, mia. kr.  722,9 721,7 766,0 796,8 - - 

Vækst i pct.  1,0 -0,2 6,1 4,0   

Revideret maj-vurdering 2010, mia. kr.  722,9 721,7 766,0 804,0 - - 

Vækst i pct.  1,0 -0,2 6,1 5,0   

August-vurdering 2010, mia. kr.  722,6 716,4 768,9 808,8 - - 

Vækst i pct.  1,0 -0,9 7,3 5,2   

December-vurdering 2010, mia. kr.  722,6 713,7 775,0 810,9 826,6 - 

Vækst i pct.  1,0 -1,2 8,6 4,6 1,9  

Maj-vurdering 2011, mia. kr.  722,6 716,0 777,9 814,3 829,3 - 

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,6 4,7 1,9  

Revideret maj-vurdering 2011, mia. kr.  722,6 716,0 777,9 810,0 820,8 - 

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,6 4,1 1,3  

August-vurdering 2011, mia. kr.  722,6 716,0 776,5 811,6 827,7 - 

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,4 4,5 2,0  

December-vurdering 2011, mia. kr.  722,6 716,0 776,3 800,1 821,9 867,7 

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,4 3,1 2,7 5,6 

Maj-vurdering 2012, mia. kr.  722,6 716,0 778,0 809,2 829,1 876,7 

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,7 4,0 2,5 5,7 

Revideret maj-vurdering 2012, mia. kr.  722,6 716,0 778,0 809,2 829,1 875,3 
Vækst i pct. 1,0 -0,9 8,7 4,0 2,5 5,6 

August-vurdering 2012, mia. kr.  722,6 716,0 778,0 794,6 820,3 886,9 

Vækst i pct.  1,0 -0,9 8,7 2,1 3,2 8,1 

     

Anm.: Rækkerne angiver tidspunkt for budgettering af det kommunale skattegrundlag angivet i mia. kr. 
samt vækstrater. Søjlerne angiver det pågældende års skattegrundlag. Statsgarantien for det 
pågældende år er markeret med fed. 
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Tabel B.17  
Indkomstoverførsler 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mia. kr.       

A-dagpenge 7,0 14,6 17,9 17,6 18,9 19,8 

Førtidspension1) 35,9 37,5 39,7 41,0 42,6 44,7 

Efterløn2) 21,4 20,7 20,4 19,2 18,1 17,7 

Kontanthjælp3) 11,6 12,6 13,4 14,5 15,4 16,8 

Feriedagpenge 1,0 0,7 1,0 1,3 1,3 1,4 

Revalideringsydelse 3,0 2,8 2,8 2,4 2,5 2,5 

Sygedagpenge 14,4 14,7 14,9 14,7 14,4 13,9 

Barselsdagpenge 9,4 10,0 10,1 9,9 9,6 9,7 

Boligydelse og boligsikring 11,3 11,6 12,2 12,7 12,9 13,2 

Børnefamilieydelse 13,8 14,3 14,7 14,5 14,5 14,6 

Øvrige overførsler4) 17,5 20,8 24,3 24,0 25,4 24,2 

I alt 146,1 160,3 171,3 171,8 175,6 178,6 

SU5) 11,0 12,2 14,3 15,7 17,3 18,0 

I alt inkl. SU 157,1 172,6 185,6 187,5 192,8 196,6 

Folkepension6) 84,8 88,9 95,5 101,6 108,7 114,5 

Øvrige pensioner7) 20,7 22,2 22,7 23,3 24,3 24,5 

I alt, inkl. SU, folkepension og øvrige 
pensioner 262,6 283,6 303,7 312,4 325,9 335,6 

     

1)  Inkl. ydelse til personer i ressourceforløb  
2)  Inkl. overgangsydelse. 
3)  Skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser. 
4)  Aktiveringsydelse, børnetilskud, tilskud til friplads i daginstitutioner, ledighedsydelse og fleksydelse 

mv. 
5)        Efter færdiggørelsen af Økonomisk Redegørelse, august 2012 er udgifterne til SU opjusteret med 0,4 

mia. kr. i 2012 og 0,6 mia. kr. i 2013 og skønnes herefter at udgøre 17¾ mia. kr. i 2012 og 18¾ mia. 
kr. i 2013. Det ændrede skøn er indarbejdet på finanslovforslaget for 2013.   

6)  Inkl. personlige tillæg og varmetillæg til pensionister. Skatteaftalen indebærer yderligere afledte 
mindreudgifter til indkomstafhængige offentlige ydelser herunder sociale pensioner mv., som er 
indarbejdet på finanslovforslaget for 2013, men ikke i Økonomisk Redegørelse, august 2012. 

7)  Tjenestemandspensioner, indekstillæg, delpension mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.18  
Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser 

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

BNP (realvækst, pct.) 1,4 1,4 2,0 2,1 1,7 1,3 1,3 1,3 

Ledighed (1.000 personer) 130 121 116 114 114 114 114 114 

Bruttoledighed (1.000 personer) - - 166 164 164 164 164 164 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 45,0 62,0 79,0 95,6 89,9 96,9 96,9 96,9 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -88,2 -80,1 -62,6 -50,8 -48,3 -47,4 -47,4 -47,4 

BNP i EU27 (procentvis stigning) 1,0 1,3 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 

2011   

BNP (realvækst, pct.) 1,7 1,8 1,7 1,9 1,3 1,0 1,0 0,8 

Ledighed (1.000 personer) 135 125 121 107 108 109 109 109 

Bruttoledighed (1.000 personer) - - 172 160 162 163,0 162,0 162 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 1,8 1,7 1,7 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 46,3 61,4 69,0 81,1 83,8 105 116 118,2 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -78,6 -78,7 -83,9 -74,3 -68,2 -71,2 -34,7 -34,5 

BNP i EU27 (procentvis stigning) 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 

2012   

BNP (realvækst, pct.) - - 1,5 1,7 1,8 1,0 1,1 0,9 

Ledighed (1.000 personer) - - 116 104 107,0 122 114 118 

Bruttoledighed (1.000 personer) - - 164 152 161,0 172 162 164 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - - 1,7 1,5 1,8 1,9 2,5 2,4 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - 71,1 81,2 76,8 97,2 97,2 84,1 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - -62,5 -80,0 -84,5 -100,7 -70,4 -73,4 

BNP i EU27 (procentvis stigning) - - 2,0 1,9 1,7 0,6 0,1 -0,2 

2013   

BNP (realvækst, pct.) - - - - - 1,4 1,5 1,7 

Ledighed (1.000 personer) - - - - - 126 119 126 

Bruttoledighed (1.000 personer) - - - - - 163 152 158 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - - - - - 1,6 1,7 2,0 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - 96,0 93,7 66,8 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - -48,2 -32,6 -36,5 

BNP i EU27 (procentvis stigning) - - - - - 1,5 1,3 0,8  
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Økonomi- og indenrigsminister
Margrethe Vestager

Vi kan ikke skærme dansk økonomi fra udviklingen 
i omverdenen. I de seneste måneder har der været 
klare tegn på afdæmpning af den internationale 
økonomi. Særligt i Europa. Det påvirker også vækstud-
sigterne for Danmark. 

Men vi har råderummet til at skubbe på herhjemmefra, 
når modvinden udefra er stærkest. Kickstarten og 
energiaftalen samt udbetalingen af efterlønsbidrag og 
boligaftalen fra maj er i forsommeren suppleret med 
skattereformen og investeringsvinduet. Alt det 
bidrager til at holde hånden under vækst og beskæfti-
gelse i Danmark – sammen med historisk lave renter 
i kraft af Danmarks status som en ”sikker havn”. 
 
Der er en klar sammenhæng mellem reformdagsor-
denen og muligheden for at stabilisere økonomien. 
Reformen af efterlønnen giver mulighed for at  
udbetale efterlønsbidrag. Med skattereformen kan  
vi styrke familiernes økonomi og give virksomhederne 
rabat på investeringer, fordi reformen er fuldt 
finansieret på længere sigt. Og vi kan gennemføre  
alle de øvrige initiativer, fordi vi samtidig klart viser,  
at vi vil opfylde EU-henstillingen i 2013. Vi skaber 
vækst ved at sikre tilliden til dansk økonomi og de 
offentlige finanser.
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