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Lad det være sagt med det samme: 2012 blev hverken det år, vi havde troet eller håbet på. 
Det har desværre vist sig, at det vil tage længere tid for dansk økonomi at komme sig oven 
på tilbageslaget. Og selv om vi ikke har været lige så hårdt ramt som mange andre lande, 
skal vi berede os på, at det bliver hårdt arbejde og kommer til at tage længere tid, før dansk 
økonomi for alvor er kommet sig.  

Men de grå udsigter har også lyspunkter. Der er stadig udsigt til en jævn vending i vores 
økonomi i de kommende år. Vi forventer, at ledigheden vil begynde at falde fra midten af næ-
ste år, og at den om et år er lavere, end den er i dag. Det er en væsentlig pointe. Og mindst 
ligeså vigtigt: Vores langtidsledighed er lav, både set i et internationalt og i et historisk per-
spektiv. Samtidig er fleksibiliteten og jobomsætningen på vores arbejdsmarked stor. 

Lønstigningerne i den private sektor har ligget under udlandets det seneste halvandet år. Det 
styrker lønkonkurrenceevnen. Fortsatte forbedringer vil øge danske virksomheders vækstmu-
ligheder, men der er stadig et stykke vej, før vi har indhentet svækkelsen af vores konkurren-
ceevne gennem 00’erne.  

Den voldsomme statsgældskrise i de sydlige eurolande påvirker Danmark. Det er en af for-
klaringerne på, at 2012 ikke blev det år, vi håbede på. Derfor er det også godt nyt for os, at 
der i løbet af 2012 blev taget en række initiativer på EU-plan og i de enkelte lande, der har 
betydet mere ro på de finansielle markeder. Det har medvirket til at lette presset på de sårba-
re økonomier i middelhavsområdet. Og det giver håb om, at væksten og tilliden efterhånden 
kan vende tilbage til både den europæiske og den danske økonomi. 

I løbet af vores første regeringsår har vi gennemført en lang række initiativer for at holde 
hånden under økonomien: Vi har investeret i veje, jernbaner, skoler og renoveret almene bo-
liger. Vi har gennemført mærkbare indkomstskattelettelser, som betyder, at folk i arbejde vil 
have mere til rådighed efter nytår. Vi har åbnet et investeringsvindue for virksomhederne, vi 
har rullet afgiftsstigningerne på fedt og sukker tilbage, og i kraft af muligheden for tilbagebeta-
ling af efterlønsbidrag har danskerne fået øget deres købekraft med over 28 mia. kr. Initiati-
ver, der giver grobund for og håb om vækst i 2013. 
 

Forord 
 

 
 
 
 
 

 
Margrethe Vestager
Økonomi- og indenrigsminister
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1.1 Det aktuelle konjunkturbillede 
 
Der er i løbet af 2012 taget en række vigtige initiativer, som har inddæmmet statsgældskrisen 
i euroområdet. Der er kommet mere ro på de finansielle markeder i dag sammenlignet med 
situationen for et år siden. Det giver mulighed for, at tilliden gradvist kan vende tilbage og bi-
drage til en genopretning af økonomierne. For de fleste lande ventes en moderat fremgang 
over de næste par år, jf. figur 1.1. Statsgældskrisen er imidlertid langt fra overstået, og frem-
gangen er betinget af en vellykket krisehåndtering i de sydlige eurolande. 
 
Herhjemme ventes en bedring i 2013 og 2014 efter et år med tilbagegang i økonomien. Sam-
let set vurderes BNP i Danmark at vokse med 1,2 pct. i 2013 og 1,6 pct. i 2014. Der er tale 
om en forholdsvis behersket vækst, men den vil være tilstrækkelig til at sikre en vending på 
arbejdsmarkedet, så beskæftigelsen atter kan stige og ledigheden falde i anden halvdel af 
2013. 
 
Trods tilbagegang i produktionen i år er ledigheden kun steget lidt og ligger fortsat væsentligt 
under niveauet i tidligere perioder med svage konjunkturer, jf. figur 1.2. Det vidner om et vel-
fungerende arbejdsmarked med mange nye jobåbninger. Det afspejles også i, at langtidsle-
digheden i historisk og international sammenhæng fortsat er ganske lav. 
 

Figur 1.1 
Skøn for gns. årlig BNP-vækst i 2013-14 
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Figur 1.2 
Bruttoledighed  
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Anm.: I figur 1.1 er vist egne skøn for Danmark og EU-Kommissionens skøn for de øvrige lande. EA an-
giver euroområdet. 

Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2012, Danmarks Statistik og egne beregninger.  

1. Sammenfatning
Nyt kapitel 
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Væksten næste år bæres i høj grad af den økonomiske politik. Skattereformen og de lave 
renter giver samlet set et betydeligt løft af de danske familiers disponible indkomster. Hertil 
kommer, at en stor del af de udbetalte efterlønsbidrag indtil videre primært har slået ud i hø-
jere indestående på bankkonti. Fremgangen i privatforbruget ventes dog at være moderat, da 
nogle husholdninger fortsat har behov for at konsolidere deres økonomi. 
 
Også virksomhederne ventes at øge deres investeringer i 2013. Erhvervsinvesteringerne har 
ligget ekstraordinært lavt i forlængelse af tilbageslaget i 2008-09 og lavere end de løbende 
afskrivninger. Der vurderes derfor at være behov for investeringer i nyt og mere moderne 
produktionsapparat i de kommende år. Med investeringsvinduet og de aktuelt meget lave 
renter ventes virksomhedernes planlægningshorisont at være skubbet frem, så der allerede 
næste år vil være en væsentlig fremgang i erhvervsinvesteringerne.  
 
Fra 2014 ventes væksten at blive mere selvbærende. Finanspolitikken for 2014 fastlægges 
først med finansloven for 2014, og i prognosen er det beregningsteknisk antaget, at virknin-
gen af en række økonomisk-politiske tiltag klinger af. Til gengæld forudsættes der at komme 
mere fart på de danske eksportmarkeder. Eksporten ventes derfor at tage over som hoved-
drivkræft for væksten i dansk økonomi, hjulpet af en betydelig afdæmpning af lønstigningerne 
i den private sektor, som det seneste 1½ års tid har ligget et stykke under udlandets. Virk-
somhedernes muligheder for at få udbytte af fremgangen på eksportmarkederne hæmmes 
dog fortsat af mange års tab af konkurrenceevne. Siden 1995 har den danske lønudvikling i 
lange perioder været ude af trit med væksten i produktiviteten.  
 
Der er betydelig usikkerhed forbundet med skønnene i prognosen. Usikkerheden er i høj grad 
knyttet til udviklingen i udlandet, og risiciene er overvejende af negativ karakter.  
 
Prognosen er baseret på, at der ikke sker en væsentlig forværring af tilliden i europæisk øko-
nomi, herunder at tiltag til at løse statsgældskrisen vil bidrage til ro på de finansielle markeder 
og i realøkonomien, og at finanspolitikken i USA i 2013 ikke bremser den fremgang, der er 
undervejs.  
 
Det forudsættes også, at Danmark kan fastholde sin status som ”sikker havn”, indtil forholde-
ne på de finansielle markeder er blevet normaliseret. Stigende renter vil kunne ramme hele 
økonomien, men især boligmarkedet, hvor den igangværende stabilisering fortsat er skrøbe-
lig.   
 
I prognosen lægges det endvidere til grund, at det offentlige forbrug følger budgetterne for 
2013. Et mindre offentligt forbrug vil – som det har været tilfældet i år – kunne svække den 
samlede indenlandske efterspørgsel, men vil samtidig isoleret set styrke de offentlige finan-
ser.  
 
Fremgangen kan dog også blive stærkere end forudsat i prognosen, hvis virksomhedernes 
konkurrenceevne forbedres mere markant, eller hvis tilliden vender hurtigere tilbage som føl-
ge af en meget vellykket international håndtering af statsgældskrisen. 
 
 



Kapitel 1 Sammenfatning 
 

Økonomisk Redegørelse · December 2012 9 

1.2 Prognosen i hovedtræk 
 
Siden tilbageslaget i verdensøkonomien i 2008 er der sket en betydelig genopretning i USA, 
hvor BNP i dag ligger omkring 3 pct. over niveauet før krisen, jf. figur 1.3. Nord- og Mellemeu-
ropa fulgte det samme spor, men væksten er ophørt det seneste år. Opbremsningen skal ses 
i lyset af den usikkerhed og periodevise genopblussen af uro på de finansielle markeder, der 
har sit udspring i den sydeuropæiske statsgældskrise. De kriseramte lande i Sydeuropa har i 
de seneste år oplevet markante fald i BNP. 
 

Figur 1.3 
Realt BNP 
 

90

92

94

96

98

100

102

104

90

92

94

96

98

100

102

104

08 09 10 11 12

Sydlige eurolande USA Øvrige EU-lande

Indeks (2008K1=100) Indeks (2008K1=100)

Figur 1.4 
Rente på 10-årig statsobligation 
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Anm.: De sydlige eurolande er her Grækenland, Italien, Spanien og Portugal samt Irland.  
Kilde: Reuters EcoWin, Bloomberg og egne beregninger. 

 
Der har de seneste måneder indfundet sig en vis ro på de finansielle markeder afledt af en 
række nye initiativer både på EU-plan og i de enkelte lande. De nye initiativer indbefatter 
blandt andet nye muligheder for lån fra den europæiske krisefond ESM og et nyt opkøbspro-
gram for statsobligationer gennem ECB. Hjælpen er i begge tilfælde betinget af gennemførel-
se af reformtiltag i de omfattede lande. Initiativerne skal bidrage til at reducere renteniveauet 
på statsobligationer i de kriseramte lande, så de fortsat selv kan finansiere deres budgetun-
derskud og gæld på de finansielle markeder. En indsnævring af rentespændene på blandt 
andet italienske og spanske statsobligationer siden midten af året tyder på, at finansmarke-
derne har reageret positivt, jf. figur 1.4.  
 
I euroområdet som helhed er det vurderingen, at BNP er gået tilbage med knap ½ pct. i 2012, 
trukket ned af store fald i de mest kriseramte lande. Det er i prognosen lagt til grund, at væk-
sten i euroområdet vender tilbage i løbet af 2013, men først for alvor tager til i 2014.  
 
Situationen i USA tegner umiddelbart lysere, hvor BNP i 2012 vurderes at være vokset med 
godt 2 pct. Der er sket en vending på boligmarkedet, og en stor del af den private sektors 
gældstilpasning vurderes at være tilendebragt. Det betyder blandt andet, at bankerne igen er 
villige til at låne ud, og udlånsvæksten er på vej op. USA står imidlertid fortsat med en bety-
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delig finanspolitisk udfordring. I første omgang skal der findes en løsning på den såkaldte 
”fiscal cliff”, som refererer til aftalte besparelser og ophør af midlertidige skattelettelser, der 
træder i kraft fra årsskiftet, hvis der ikke indgås anden aftale i kongressen. Det mest sandsyn-
lige er, at (dele af) den finanspolitiske stramning udskydes for at undgå en hård opbremsning 
af økonomien, og væksten i USA er i det lys forudsat at udgøre 2¼-2½ pct. om året i 2013 og 
2014. Den uafklarede finanspolitiske situation i USA bidrager til usikkerheden i verdensøko-
nomien. 
 
Fremgangen i en række vækstøkonomier, herunder Brasilien, Indien og Kina, er fortsat stor, 
men har mistet lidt fart i år. Det skyldes ikke alene mindre efterspørgsel fra resten af verden, 
men er også en følge af en stramning af penge- og kreditpolitikken som reaktion på overop-
hedningstendenser i flere af vækstøkonomierne. Det har dæmpet den indenlandske efter-
spørgsel og medvirket til at reducere inflationspresset i landene. Blandt andet Kina har igen 
lempet pengepolitikken, hvilket vil understøtte væksten i de kommende år.  
 
Krisestemningen i euroområdet har også haft stor betydning for dansk økonomi i 2012. Efter 
tilbagegang i første halvår har der kun været meget svag vækst ind i andet halvår. For året 
som helhed vurderes BNP at være faldet med 0,4 pct., jf. figur 1.5.  
 

Figur 1.5 
Vækst i 2012 
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Anm.: For lagerinvesteringerne er angivet ændringen i pct. af BNP. Importen er angivet med rødt, da øget 
import – alt andet lige – reducerer BNP-væksten ved en givet samlet efterspørgsel. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Der har ellers været gode muligheder for fremgang med udbetalingen af efterlønsbidrag og 
investeringsvinduet fra juni. Men både forbrugere og virksomheder har været tilbageholden-
de, og samtidig har der ikke været meget hjælp at hente på eksportmarkederne.  
 
Der er i alt blevet tilbagebetalt 28½ mia. kr. i efterlønsbidrag i år, hvilket er væsentligt mere 
end oprindeligt forventet. Privatforbruget er imidlertid kun steget beskedent og har primært 
medført øget import, herunder bilkøb, og dermed ikke dansk produktion.  
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Erhvervsinvesteringerne har heller ikke bidraget til vækst i BNP. Ganske vist har der været 
en betydelig fremgang, men det skyldes alene en stor import af fly. Ses der bort fra den, er 
erhvervsinvesteringerne faldet. Virksomhederne har desuden i vidt omfang trukket på deres 
lagre i stedet for at producere. Det har medvirket til at sænke BNP i år. 
 
I 2013 ventes igen vækst i dansk økonomi. Væksten hjælpes i høj grad på vej af den økono-
miske politik. Privatforbruget løftes af en fremgang i husholdningernes disponible realind-
komster på godt 2 pct., som primært skyldes skattereformen og lavere rentebetalinger, jf. fi-
gur 1.6. Samtidig er forbrugernes likviditet øget, fordi udbetalingen af efterlønsbidragene i 
2012 primært ser ud til at have forøget indeståenderne i pengeinstitutterne, jf. figur 1.7. 
  

Figur 1.6 
Vækst i real disponibel indkomst 
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Figur 1.7 
Akkumuleret indlån og udbetaling af efterløns-
bidrag siden april 2012 
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Anm.: I figur 1.6 er angivet husholdningernes samlede korrigerede disponible indkomster, som ud over løn 
inkluderer overførselsindkomster, nettorentebetalinger mv., jf. afsnit 4.1. Husholdningernes købekraft 
påvirkes derudover af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag i 2012. Figur 1.7 viser det samlede beløb, 
der er indsat på bankkonti siden april og den samlede tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Beløb indsat 
på bankkonti er målt ved transaktion i indlån, som er det beløb, husholdningerne aktivt har sat ind 
på indlån (netto). Dette svarer ikke til ændringer i indlån, der også omfatter kursændringer (fx valu-
takursændringer) og eventuelle tab. 

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 
Erhvervsinvesteringerne ventes også styrket næste år. Virksomhederne har de sidste par år 
nedbragt investeringerne ganske betydeligt i forlængelse af tilbageslaget, og niveauet er ak-
tuelt meget lavt, både i forhold til de løbende afskrivninger og i forhold til kapacitetsudnyttel-
sen, jf. figur 1.8. De seneste års meget lave investeringer har således ikke været tilstrækkeli-
ge til at modsvare afskrivningerne, og kapitalapparatet er dermed blevet reduceret.   
 
Der vurderes derfor at være behov for investeringer i nyt og mere moderne produktionsappa-
rat i de kommende år, i takt med at efterspørgslen øges, og kapacitetsudnyttelsen stiger. 
Virksomhederne har et betydeligt incitament til at fremrykke investeringer i kraft af de aktuelt 
meget lave renter og investeringsvinduet, der indebærer, at virksomhederne kan foretage af-
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skrivninger på 115 pct. af visse typer investeringer. Investeringsvinduet ventes således at 
være en væsentlig drivkraft bag fremgangen i erhvervsinvesteringerne.  
 
Virksomhederne har samlet set haft et betydeligt opsparingsoverskud gennem de seneste år 
og har derfor gennemført en betydelig konsolidering, jf. figur 1.9. Det kan bidrage til at forbed-
re mulighederne for en fremgang i investeringerne. 
 
Derudover bidrager også aktiviteter på baneområdet og investeringer afledt af energiaftalen 
samt bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen og udbygningen 
af metroen til en højere investeringsaktivitet. 
 
Målt i forhold til værditilvæksten ventes investeringerne dog fortsat at ligge på et forholdsvis 
lavt niveau. Det skal blandt andet ses i lyset af virksomhedernes lokaliseringsvalg. Der er 
igennem de senere år sket en stagnation i de udenlandske investeringer i Danmark, mens de 
danske investeringer i udlandet fortsat er steget. 
 

Figur 1.8 
Virksomhedernes nettoinvesteringer i materiel 
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Figur 1.9 
Virksomhedernes finansielle opsparing 
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Anm.: Nettoinvesteringer angiver i figur 1.8 bruttoinvesteringer fratrukket afskrivninger. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
I 2014 forventes dansk økonomi at vokse med 1,6 pct. Det sker i takt med, at væksten igen 
vender tilbage i udlandet, og eksporten efterhånden kan tage til og dermed trække produktion 
og beskæftigelse i den private sektor op, jf. figur 1.10 og 1.11. Muligheden for stigende ek-
sport skal især ses i lyset af, at vækstfremgangen er stærkest i en række af de lande, som 
Danmark handler mest med.  
 
Fremgangen ventes at være behersket i både 2013 og 2014. De internationale konjunkturer 
er stadig svage, og dansk økonomi er fortsat inde i en konsolideringsfase ovenpå højkonjunk-
turen og det efterfølgende voldsomme tilbageslag i forbindelse med finanskrisen. Hushold-
ningerne under ét står fortsat med en større gæld end i perioden før boligprisboblen. Boligpri-
serne er først nu ved at stabilisere sig, og der er således ikke udsigt til stigende formuer i 
husholdningerne, som kan drive privatforbruget og boliginvesteringerne frem. Virksomheder-
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ne er samlet set bedre konsolideret, men har fortsat et efterslæb i form af svag lønkonkurren-
ceevne, ligesom afsætningsforventningerne er præget af stor usikkerhed. Endelig er den fi-
nansielle sektor tilbageholdende med udlån, da sektoren fortsat også har et konsoliderings-
behov.  
 

Figur 1.10 
Vækstbidrag 
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Figur 1.11 
Eksportmarkedsvækst og industrieksport 
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Anm.: I figur 1.10 er vækstbidragene fra de enkelte efterspørgselskomponenter korrigeret for importind-
hold. Tal i parentes angiver BNP-væksten. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den samlede beskæftigelse er aftaget igennem 2012 og vurderes samlet at være faldet med 
ca. 12.000 personer i forhold til sidste år. Det skyldes primært en lavere offentlig beskæftigel-
se. Niveauet for den offentlige beskæftigelse er stadig højere end i 2008 og før den ret krafti-
ge stigning i 2009 og 2010, jf. figur 1.12. Med den forudsatte stigning i det offentlige forbrug 
ventes den offentlige beskæftigelse igen at stige i 2013. Den private beskæftigelse har været 
forholdsvis stabil, om end vigende, og nedgangen ventes at fortsætte ind i 2013 i kraft af for-
sinkede virkninger af den svage udvikling i produktionen i 2012. Den private beskæftigelse 
ventes dog at stige igen fra omkring midten af 2013. Det trækker den samlede beskæftigelse 
op, som ventes øget med ca. 15.000 personer fra midten af 2013 til slutningen af 2014, jf. fi-
gur 1.13. 
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Figur 1.12 
Privat og offentlig beskæftigelse 
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Figur 1.13 
Samlet beskæftigelse 
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Anm.: Faldet i den offentlige beskæftigelse ekskl. orlov i 2008 skyldes strejken i foråret 2008. 
Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Ledigheden ventes at stige svagt ind i 2013 og toppe på 168.000 personer i løbet af første 
halvår. I andet halvår forventes et mærkbart fald i ledigheden i takt med, at dagpengerefor-
men slår fuldt igennem, og beskæftigelsen igen stiger. Ledigheden ventes dermed lavere ved 
udgangen af 2013 end på nuværende tidspunkt. I forbindelse med finansloven for 2013 blev 
der aftalt en midlertidig uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første 
halvår 2013. Ordningen forventes at øge antallet af ydelsesmodtagere og dermed den op-
gjorte bruttoledighed med ca. 2.000 personer i 2013.  
 
Der har været en ganske betydelig afdæmpning af lønstigningerne på det private arbejds-
marked i forlængelse af tilbageslaget i 2008-09, jf. figur 1.14. Inden for det seneste 1½ års tid 
er den gennemsnitlige lønstigningstakt aftaget til et historisk lavt niveau, som er væsentligt 
under lønstigningerne i udlandet. Det peger på ansvarlighed i lønkravene på de enkelte virk-
somheder, hvor hovedparten af løndannelsen i den private sektor sker. 
 
Det vil dog kræve en noget længere periode med svagere lønstigninger herhjemme og/eller 
betydeligt større produktivitetsforøgelser end i udlandet for at rette op på den svækkelse af 
lønkonkurrenceevnen, der skete gennem hovedparten af 00’erne. 
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Figur 1.14 
Lønudvikling i Danmark og udlandet 
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Anm.: Stigning i timefortjenesten inkl. genetillæg inden for fremstillingsvirksomhed. Lønudviklingen i ud-
landet er sammenvejet med vægtene i det effektive kronekursindeks. 

Kilde: DA’s Internationale Lønstatistik. 
 
I modsætning til mange andre lande står Danmark ikke med store uløste udfordringer med 
hensyn til de offentlige finanser, og Danmark vil opfylde EU-henstillingen i 2013, jf. afsnit 1.3. 
Samtidig har Danmark været i stand til at gennemføre initiativer, der understøtter aktivitet og 
beskæftigelse.  
 
Udvalgte nøgletal for prognosen fremgår af tabel 1.1, mens der i tabel 1.3 (i bilag til sammen-
fatningen) er en sammenligning med vurderingen i august.  
 
I forhold til vurderingen i august er der tale om en nedjustering af vækstskønnet for BNP i 
2012 fra 0,9 pct. til -0,4 pct. Nedjusteringen skyldes særligt, at virksomhederne ifølge det se-
neste, foreløbige nationalregnskab i vidt omfang har valgt at nedbringe deres lagre i stedet 
for at producere for at imødekomme efterspørgslen. Det har der ikke været tegn på i de tidli-
gere opgørelser. Også erhvervs- og boliginvesteringerne har udviklet sig svagere end forven-
tet i august, ligesom det offentlige forbrug har ligget under budgetterne.  
 
Udviklingen gennem 2012 har også ændret vækstbilledet for 2013. BNP ventes at vokse 1,2 
pct. i 2013 mod 1,7 pct. i augustvurderingen. Det afspejler blandt andet forventningen om la-
vere vækst i udlandet og dermed i dansk eksport. Også væksten i privatforbruget er nedjuste-
ret betydeligt, hvilket blandt andet skal ses i lyset af forventningen om et mere afdæmpet bo-
ligmarked. 
 
Skønnene er også denne gang behæftet med ekstraordinær stor usikkerhed som følge af 
den usikre situation i verdensøkonomien. Den største risiko knytter sig stadig til muligheden 
for en genopblussen af statsgældskrisen i euroområdet og den negative gensidige påvirkning 
mellem svage offentlige finanser, svage banker og svag vækst. Udviklingen gennem 2012 
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har vist, at der ikke skal meget til, før der sker en genopblussen af uroen på de finansielle 
markeder, og tilliden svækkes bredt i europæisk økonomi.  
 
Omvendt kan en gunstigere udvikling blive fremkaldt af et positivt stemningsskift og en hurti-
gere genopretning af den internationale økonomi. Herhjemme kan der også vise sig at kom-
me et større gennemslag af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag og en større udnyttelse af in-
vesteringsvinduet end lagt til grund i prognosen.  
 
IMF har i seneste Global Financial Stability Report, oktober 2012, skitseret tre scenarier for 
den globale økonomi i 2013 baseret på tre alternative forløb i den internationale krisestyring, 
jf. boks 1.1. På baggrund af disse scenarier er der opstillet alternative forløb for konjunktur-
udviklingen i Danmark næste år.  
 
I det negative forløb sker der et generelt internationalt tilbageslag. Tilbageslaget er mindre i 
Danmark end i euroområdet. I denne situation er det primære sigte med den danske finans-
politik at sikre troværdigheden af fastkurspolitikken og fastholde lave renter. Lave renter vil 
være afgørende for at begrænse tilbageslaget i den indenlandske efterspørgsel. Kravene til 
og handlemulighederne i finanspolitikken vil i den situation blandt andet afhænge af de fi-
nanspolitiske reaktioner i andre EU-lande. 
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Boks 1.1 
Alternative forløb i international krisestyring og betydningen for Danmark 

IMF har i seneste Global Financial Stability Report, oktober 2012, skitseret tre scenarier for den globale 

økonomi i 2013 baseret på alternative forløb i den internationale krisestyring: 

- Grundforløbet (Baseline): Her antages en gradvis genopretning af tilliden, hvor kapitalflugten fra 

kriselandene aftager, og hvor rentespændet til kerne-eurolandene reduceres. IMF nævner, at dette 

blandt andet sker på baggrund af et fælleseuropæisk banktilsyn og eventuelt kan indebære anven-

delse af ECB’s nye opkøbsprogram (OMT), jf. kapitel 3. Dette forløb svarer til antagelserne i IMF’s 

seneste World Economic Outlook og omtrent til antagelserne i nærværende redegørelse. 

- Svag international krisehåndtering (Weak policy): Der lægges her til grund, at kriselandene ikke er i 

stand til at gennemføre deres programmer, og/eller at initiativer til krisehåndtering ikke implemente-

res som planlagt. Det betyder yderligere fragmentering af euroområdet. Investorer mv. vil i dette 

forløb indregne en implicit valutakurspræmie, hvilket vil forstærke kapitalflugt fra kriselandene og 

udvide bankkrisen, jf. også boks 3.2 i Økonomisk Redegørelse, august 2012. 

- Styrket international krisehåndtering (Complete policies): Tilliden bliver hurtigt genoprettet ved at 

gennemføre fremlagte forslag. Det følges blandt andet op med en køreplan for en bankunion for 

euroområdet. Kapitalflugten fra kriselandene ophører, og situationen på de finansielle markeder er 

normaliseret ved udgangen af 2013. 

 

I de forskellige scenarier vurderer IMF udviklingen i bankkredit og effekten på realøkonomien. En eskalering 

af gældskrisen som følge af svag international krisehåndtering vil medføre, at væksten i BNP i kerne-

eurolandene bliver ca. 1½ pct.-point lavere og hele 4 pct.-point lavere i de kriseramte lande. Modsat har de 

kriseramte lande også mere at vinde ved en vellykket international krisehåndtering. Der henvises til IMF’s 

oktober rapport for en nærmere gennemgang af scenarierne. 

 

Væksten i Danmark i 2013 er stærkt afhængig af den internationale udvikling – og især i Europa. Det skyl-

des blandt andet, at en stor andel af den danske eksport går til euroområdet. Med en vellykket international 

krisehåndtering vil eksportmarkedsvæksten være op til 2¾ pct. højere i 2013, hvilket vil øge BNP-væksten 

herhjemme med ½ pct.-point. Hvis det til gengæld ikke lykkes at få inddæmmet uroen og genskabt tilliden, 

vil der i 2013 blive tale om stilstand i dansk økonomi. Ledigheden vil samtidig stige gennem året, jf. tabel a. 

I den situation vil et fortsat lavt renteniveau være afgørende for at begrænse tilbageslaget i den indenland-

ske efterspørgsel. 

 

Tabel a 
Danske nøgletal for hovedscenarie og to alternative konjunkturforløb, 2013 

 
Svag krise- 
håndtering Grundforløb  

Styrket krise-
håndtering 

Vækst i realt BNP (pct.) 0,2 1,2 1,7 

Bruttoledige (1.000 personer) 179 165 159 

Offentlig saldo (pct. af BNP) -3,0 -2,5 -2,3 
 

 

Anm.: De alternative forløb er beregnet som et stød til eksportmarkedsvæksten for både varer og service-
ydelser. Eksportmarkedsvæksten er beregnet på baggrund af IMF’s prognoser for alternative scena-
rier. Effekten på privatforbruget og investeringerne er beregnet endogent i modellen.  

Kilde: Danmarks Statistik, IMF og egne beregninger. 
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Tabel 1.1 
Udvalgte nøgletal   

 2011 2012 2013 2014 

Realvækst, pct.     

Privat forbrug -0,5 1,0 1,5 1,5 

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

Offentlige investeringer 4,2 6,7 -9,2 -3,7 

Boliginvesteringer 14,6 -8,4 1,5 3,8 

Erhvervsinvesteringer -0,7 5,4 6,8 0,0 

Ændringer i lagerinvesteringer i pct. af BNP 0,5 -0,6 0,1 0,1 

Eksport af varer og tjenester 6,5 1,6 2,2 3,9 

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

BNP 1,1 -0,4 1,2 1,6 

      

Niveau, pct. af BNP      

Offentlig saldo -2,0 -3,9 -2,5 -2,8 

Betalingsbalancen 5,6 5,5 4,6 4,9 

      

Niveau, 1.000 personer      

Bruttoledighed (ultimo året) 161 168 158 152 

Bruttoledighed (årsgennemsnit) 162 164 165 155 

Beskæftigelse, i alt 2.767 2.755 2.753 2.762  

Arbejdsstyrke, i alt 2.875 2.875 2.886 2.890  

      

Stigning, pct.      

Huspriser (enfamiliehuse) -2,7 -4,0 0,0 2,0 

Forbrugerprisindeks 2,8 2,5 1,5 1,6 

Timefortjeneste i privat sektor 
(DA’s StrukturStatistik) 1,2 1,7 1,7 2,0 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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1.3 Finanspolitikken og de offentlige finanser  
 
Den økonomiske politik er planlagt med henblik på at understøtte vækst og beskæftigelse in-
den for rammerne af en sund og ansvarlig finanspolitik, som overholder de sigtepunkter og 
målsætninger for den offentlige økonomi, der følger af EU-henstillingen og Budgetloven.  
 
Fra 2012 til 2013 styrkes de offentlige finanser, og der skønnes omtrent strukturel balance i 
2013. Dermed efterleves EU-henstillingens krav om en forbedring af den strukturelle saldo 
med 1½ pct. af BNP i perioden 2010-13. Den umiddelbare aktivitetsdæmpende virkning af 
den finanspolitiske konsolidering modgås af investeringsvinduet med lempelige afskrivnings-
regler for erhvervenes materielinvesteringer i 2012-13 samt en række øvrige tiltag, som ikke 
direkte indgår i de offentlige finanser. Samlet vurderes den økonomiske politik at give et 
mærkbart bidrag til vækst og beskæftigelse i 2013. 
 
Finanspolitikken i 2014 fastlægges først endeligt i forbindelse med finansloven for 2014. Vur-
deringen af de offentlige finanser i 2014 er derfor baseret på beregningstekniske antagelser. I 
2014 skønnes det offentlige underskud med de nuværende forudsætninger at ligge tæt på 
grænsen i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt på 3 pct. af BNP. Det kan begrænse manøvrerum-
met i finanspolitikken i 2014. Den økonomiske politik skønnes med de beregningstekniske 
antagelser at være neutral for aktivitetsniveauet i 2014.  
 

Udviklingen i de offentlige finanser i 2012-14 
Underskuddet på den offentlige saldo skønnes i 2012 til ca. 72 mia. kr. (knap 4 pct. af BNP). 
Det er 37 mia. kr. mere end året før, hvilket primært afspejler engangsudbetalingerne af efter-
lønsbidrag i 2012 på 28½ mia. kr. Underskuddet reduceres til godt 46 mia. kr. (2½ pct. af 
BNP) i 2013, jf. figur 1.15. Dermed efterleves EU-henstillingens krav om at nedbringe det fak-
tiske offentlige underskud til under 3 pct. af BNP senest i 2013. Baseret på beregningstekni-
ske forudsætninger om finanspolitikken i 2014 skønnes et offentligt underskud på ca. 2¾ pct. 
af BNP i 2014.  
 
Underskuddene på den offentlige saldo frem mod 2014 indebærer, at den offentlige netto-
gæld øges fra 3¼ pct. af BNP ved udgangen af 2011 til ca. 12 pct. af BNP i 2014, jf. figur 
1.16. ØMU-gælden ventes imidlertid at falde svagt fra 46½ pct. af BNP ved udgangen af 
2011 til ca. 43 pct. af BNP i 2014 og holder dermed en sikkerhedsmargen til EU-grænsen på 
60 pct. af BNP. Faldet i ØMU-gælden skal ses i sammenhæng med, at statens konto i Natio-
nalbanken ventes nedbragt med 110 mia. kr. fra 2011 til 2014. Det medgår til finansiering af 
de skønnede underskud på den faktiske saldo og reducerer dermed behovet for at udstede 
statsobligationer mv., som ellers ville have ført til øget ØMU-gæld, jf. også Budgetoversigt 3, 
december 2012. 
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Figur 1.15 
Faktisk og strukturel offentlig saldo 
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Figur 1.16 
Offentlig ØMU-gæld og nettogæld 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Tilbagebetalingen af efterlønsbidrag blev 28½ mia. kr. – omkring 4 mia. kr. større end skøn-
net i augustredegørelsen – og skønnes nu samlet set at belaste den offentlige saldo med ca. 
1¾ pct. af BNP i 2012. Underskuddet i 2012 skal også ses i lyset af den svage konjunktursi-
tuation, som er blevet yderligere svækket siden augustvurderingen. Hertil kommer, at de of-
fentlige investeringer ligger på et historisk højt niveau i 2012 som følge af fremrykningen af 
investeringer i forbindelse med kickstarten mv. Omvendt styrkes saldoen af et stort provenu 
fra pensionsafkastskatten, som skønnes at udgøre ca. 2¾ pct. af BNP i 2012. Det er markant 
over det beregnede strukturelle niveau. Erfaringsmæssigt er skøn for provenuet fra pensi-
onsafkastskatten forbundet med stor usikkerhed1.  
 

Det er lagt til grund for vurderingen, at det offentlige forbrug er ca. 8 mia. kr. lavere end bud-
getteret i 2012. Det skal blandt andet ses i lyset af, at foreløbige regnskabsoplysninger for 
kommuner og regioner peger på et relativt lavt niveau for serviceudgifterne i årets første tre 
kvartaler. De foreløbige oplysninger for 2012 bekræfter indtrykket af, at kommuner og regio-
ner – blandt andet som følge af de senere års tiltag for at styrke udgiftsstyringen – i højere 
grad end tidligere holder sig inden for budgetterne. På den baggrund er skønnet for realvæk-
sten i det offentlige forbrug nedjusteret til 0,3 pct. i 2012. I 2013 forudsættes det offentlige 
forbrug at svare til det budgetterede niveau, og væksten er dermed opjusteret til 1,6 pct. 
 
Med finansloven for 2013 er der planlagt en finanspolitik, der bringer den offentlige økonomi 
mod strukturel balance i 2013 og konsoliderer de offentlige finanser i overensstemmelse med 
EU-henstillingen, idet det faktiske offentlige underskud nu ventes nedbragt til 2½ pct. af BNP 
i 2013 og den strukturelle saldo samtidig skønnes forbedret med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 
2013.  

 

1 Det skyldes, at udsvingene på de finansielle markeder er store, og at den samlede pensionsformue er betydelig.  
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Skønnet for den offentlige saldo i 2013 er forbundet med særlig usikkerhed. Det hænger 
sammen med den beregningsteknisk forudsatte engangsindtægt på 5 mia. kr., som knytter 
sig til muligheden for omlægninger af indestående på eksisterende kapitalpensionsordninger 
i medfør af den i juni indgåede aftale om en skattereform. Den offentlige saldo i 2013 kan bli-
ve forbedret markant, hvis flere vælger at omlægge deres eksisterende kapitalpensionsord-
ning end lagt til grund. Et eventuelt højere engangsprovenu i 2013 øger imidlertid ikke de fi-
nanspolitiske handlemuligheder, da provenuet ikke påvirker den strukturelle saldo i 2013 eller 
den finanspolitiske holdbarhed2. 
 
Vurderingen af de offentlige finanser i 2014 er baseret på beregningstekniske antagelser og 
indebærer blandt andet en forudsat realvækst i det offentlige forbrug på ca. 0,8 pct. og et re-
alt fald i de offentlige investeringer på 3,7 pct. som led i tilpasningen af de offentlige investe-
ringer efter det høje niveau i de seneste år. Den beregningstekniske forudsætning om real-
væksten i det offentlige forbrug tager afsæt i basisforløbet i 2020-planen3, de kommunale og 
regionale budgetter for 2013 samt i et lavere forbrugsniveau i 2013 afledt af aftalerne om fi-
nansloven for 2013 og de kommunale og regionale budgetter for 2013. Realvæksten i det of-
fentlige forbrug i 2014 vil blive fastlagt på baggrund af det realiserede reformbidrag i 2020-
planen. Finanspolitikken for 2014 fastlægges i forbindelse med aftalerne om kommunernes 
og regionernes økonomi i 2014, finanslovforslaget og de efterfølgende forhandlinger om Fi-
nansloven for 2014. 
 
Et første konjunkturskøn for den offentlige saldo i 2014 indebærer et offentligt underskud på 
ca. 2¾ pct. af BNP i 2014. Det skønnede offentlige underskud er dermed tæt på, men under 
grænseværdien i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt på 3 pct. af BNP. Danmarks procedure for 
uforholdsmæssigt store underskud vil ifølge reglerne kunne ophæves i foråret 2014, hvis fak-
tiske tal fra Danmarks Statistik (verificeret af Eurostat) viser, at det offentlige underskud er 
bragt under 3 pct. af BNP i 2013, og hvis der ifølge Kommissionens forårsprognose i 2014 er 
udsigt til, at det offentlige underskud forbliver under 3 pct. af BNP i 2014 og 2015. 
 
Den skønnede udvikling i de offentlige finanser i 2014 er forbundet med betydelig usikkerhed. 
Den strukturelle saldo skønnes at udvise et lille underskud på ca. 0,2 pct. af BNP i 2014. I 
henhold til Budgetloven må det strukturelle underskud ikke overstige ½ pct. af BNP, jf. boks 
1.2. Inden for de finanspolitiske rammer ifølge EU-reglerne og Budgetloven er der dermed 
kun et begrænset manøvrerum i finanspolitikken i 2014.  
 
Afledt primært af svækkelsen af konjunkturerne i 2012 er det skønnede underskud i 2014 
større end tidligere forudsat i de mellemfristede fremskrivninger. I Danmarks Konvergenspro-
gram 2012 (KP12) indgår der således et offentligt underskud på knap 2 pct. af BNP i 2014, jf. 
figur 1.17. Den offentlige saldo i Danmark er meget følsom over for ændringer i konjunktur-

 

2 I forbindelse med skattereformen er det aftalt, at et eventuelt større engangsprovenu i 2013 end forudsat vil bli-
ve 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 
fremrykkes til 2013. 
3 Basisforløbet i 2020-planen korrigeret for Aftale om skattereform, juni 2012, og Aftale om reform af førtidspension og 
fleksjob, juni 2012. 
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udsigterne eller provenuet fra blandt andet pensionsafkastskatten og statens Nordsø-
provenu. Derfor er der betydelig usikkerhed forbundet med det skønnede offentlige under-
skud i 2014. Det større underskud i 2014 i nærværende vurdering – sammenlignet med KP12 
– skal således navnlig ses i sammenhæng med et lavere skøn for en række konjunkturaf-
hængige indtægtsposter såsom moms og selskabsskat, jf. figur 1.18. Skønnet for den struk-
turelle saldo er således omtrent uændret i forhold til basisforløbet i KP12. Det hænger sam-
men med, at der i beregningen af den strukturelle saldo netop tages højde for blandt andet 
konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser. 
 
 

Figur 1.17 
Faktisk og strukturel offentlig saldo i 2014 
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Figur 1.18 
Offentlige udgifter og indtægter i 2014  
sammenlignet med KP12 

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

Offentlige udgifter Offentlige indtægter
-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

Mia. kr. Mia. kr.

 

Kilde: Danmarks Konvergensprogram 2012 samt egne skøn og beregninger. 
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Boks 1.2 
Budgetlovens rammer for de offentlige finanser i 2014 

Med Budgetloven har Folketinget vedtaget regler om et nyt udgiftsstyringssystem for den offentlige sektor. 

Budgetloven skal understøtte, at de offentlige udgifter udvikler sig i overensstemmelse med målsætningerne 

og prioriteringerne i den mellemfristede 2020-fremskrivning. Samtidig må det årlige strukturelle offentlige 

underskud ifølge Budgetloven som udgangspunkt ikke overstige ½ pct. af BNP, hvilket flugter med kravene i 

EU’s Finanspagt. 

 

Reglerne i Budgetloven indebærer blandt andet, at der fastsættes bindende udgiftslofter for henholdsvis 

stat, regioner og kommuner. Udgiftslofterne træder i kraft i 2014 og skal fastsættes, så de hele tiden omfat-

ter en rullende 4-årig periode. Udgiftslofterne for 2014-2017 skal fastsættes i foråret 2013 med udgangs-

punkt i et opdateret 2020-forløb.  

 

For at de automatiske stabilisatorer kan virke frit og for at reducere risikoen for, at der bliver ført konjunktur-

forstærkende finanspolitik, holdes de ledighedsrelaterede – og stærkt konjunkturafhængige – udgifter i form 

af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp samt driftsudgifter knyttet til beskæftigelsesindsatsen uden for 

udgiftslofterne. De offentlige investeringer er heller ikke omfattet af udgiftslofterne. 

 

 

Aktivitetsvirkninger af den planlagte finanspolitik mv.  
Finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag fra og med 2012 skønnes at øge BNP-
niveauet med 0,3 pct. i 2012 og 0,8 pct. i 2013 (målt ved de flerårige virkninger), jf. tabel 1.2 
og figur 1.19 og 1.20.  
 
Opgørelsen dækker over, at finanspolitikken (i snæver forstand målt ved den flerårige finans-
effekt) er omtrent neutral for aktiviteten i 2012 og 2013. Den positive aktivitetsvirkning i 2012 
og 2013 skal derfor ses i sammenhæng med investeringsvinduet og øvrige investeringer, 
som blandt afspejler aftaler indgået i forlængelse af kickstarten4. Disse investeringer har kun 
begrænset betydning for de offentlige finanser, idet investeringsvinduet dog giver anledning 
til et mindre tab af skatteprovenu i 2012 og 2013. 
 
De skønnede aktivitetsvirkninger i 2012 og 2013 er nedjusteret siden augustredegørelsen, 
hvor virkningen på BNP-niveauet blev vurderet at være henholdsvis 0,6 og 0,9 pct. af BNP. 
Nedjusteringen i 2012 kan hovedsageligt henføres til en lavere finanseffekt som følge af, at 
skønnet for det offentlige forbrug er nedjusteret med 8 mia. kr. I modsat retning trækker, at 
tilbagebetalingen af efterlønsbidrag blev større end ventet i augustvurderingen, jf. kapitel 6.  
 
Det lagt til grund, at de offentlige driftsudgifter i 2013 flugter med budgetterne. Det lavere ud-
gangspunkt for det offentlige forbrug og beskæftigelse i 2012 indebærer dermed en højere 
vækst i driftsudgifterne i 2013. Samlet set er finanspolitikkens effekt på BNP-niveauet i 2013 

 

4 Øvrige investeringer dækker over investeringer, som foretages af offentlige selskaber mv. og derved i national-
regnskabet ikke indgår i de offentlige finanser. Det drejer sig om investeringer som følge af energiaftalen, boligaf-
talen, investeringer i Landsbyggefonden samt klimainvesteringer i spildevandsområdet (jf. kommuneaftalen). 
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(inkl. flerårige virkninger) stort set uændret i forhold til august. Nedjusteringen af den samlede 
aktivitetsvirkningen i 2013 afspejler, at den forventede aktivitetsvirkning af investeringsvindu-
et er lidt lavere end tidligere. Det skal ses i lyset af, at de svækkede konjunkturudsigter vur-
deres at indebære en større underliggende tilbageholdenhed i virksomhedernes investerin-
ger, jf. kapitel 6. 
 

Tabel 1.2 
Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk-politiske tiltag fra og med 2012 

 2012 2013 2014 

Pct. af BNP Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

Finanseffekt inkl. flerårige virkninger (BNP-
niveau) 0,4 0,1 0,0 0,1 -0,2 

Investeringsvindue 0,1 0,1 0,4 0,3 -0,0 

Øvrige investeringer 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 

Finanspolitik og øvrige tiltag (BNP-niveau) 0,6 0,3 0,9 0,8 0,1 

- finanspolitik og øvrige tiltag (vækstbidrag) 0,6 0,3 0,3 0,5 -0,7 

                      

Anm.: Se anmærkninger til figur 1.19.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 

Figur 1.19 
Virkning på BNP-niveau af finanspolitik og øv-
rige økonomisk-politiske tiltag fra og med 2012 
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Figur 1.20 
BNP-niveau med og uden økonomisk politik 
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Anm.: Figuren til venstre viser virkningen på BNP-niveauet af de offentlige budgetter (målt ved den fleråri-
ge finanseffekt), effekten af investeringsvinduet samt ”øvrige investeringer”. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Baseret på de beregningstekniske antagelser medfører finanspolitikken i 2014 målt ved den 
flerårige finanseffekt et mindre negativt bidrag til BNP på 0,2 pct., jf. tabel 1.2. Dette skyldes 
hovedsageligt den afledte virkning fra finanspolitikken i 2013, samt at forbrugsvirkningen af 
tilbagebetalingen af efterlønsbidrag aftager. Det modvirkes af et positivt bidrag fra øvrige in-
vesteringer på 0,3 pct. af BNP i 2014. Den samlede aktivitetsvirkning af finanspolitikken og 
øvrige økonomisk-politiske tiltag vurderes dermed at være omtrent neutral for BNP-niveauet i 
2014. Den lavere virkning i forhold til 2013 afspejler først og fremmest, at virkningen fra inve-
steringsvinduet falder bort i 2014, men også at aktivitetsvirkningen fra de øvrige investeringer 
reduceres. Bortfald af midlertidige aktivitetsbidrag vil isoleret set dæmpe fremgangen i den 
private efterspørgsel, navnlig som følge af lavere vækst i investeringerne. Omvendt forventes 
fremgangen i BNP generelt at blive mere selvbærende i 2014, herunder særligt som følge af 
et større vækstbidrag fra eksporten.   
 
Der er siden efteråret 2011 gennemført en række initiativer med sigte på at understøtte be-
skæftigelsen5. Initiativerne virker med stigende styrke i 2013, ikke mindst som følge af inve-
steringsvinduet, og medvirker til at holde hånden under arbejdsmarkedet. Samlet vurderes 
initiativerne isoleret set at løfte beskæftigelsen i den private sektor med ca. 10.000 personer i 
2012 og ca. 20.000 personer i 2013. Det er stort set uændret i forhold til skønnet i august.  
 
Når virkningen af den underliggende finanspolitik i 2012 indregnes, herunder faldet i den of-
fentlige beskæftigelse på 7.000 personer i 2012, reduceres den samlede beskæftigelsesef-
fekt til at være omtrent neutral i 2012. I 2013 medfører den underliggende stramning af fi-
nanspolitikken – med henblik på at opfylde EU-henstillingen – at den samlede virkning af fi-
nanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske reduceres til 15.000 personer. Baseret på de 
beregningstekniske antagelser er den beregnede beskæftigelseseffekt omkring 8.000 perso-
ner i 2014. 
 
 

1.4 Et årti med realøkonomisk tilpasning  
 
Tilbageslaget i verdensøkonomien i 2008 er det største siden 2. verdenskrig. Produktionen i 
mange vestlige lande ligger fortsat – fire år efter tilbageslaget – under niveauet før krisen. Det 
gælder også Danmark, der kom fra en konjunktursituation med en meget høj kapacitetsud-
nyttelse, jf. figur 1.21. Produktionsniveauet i 2007 er derfor heller ikke et naturligt reference-
punkt i forhold til en normalisering af konjunktursituationen. Det aktuelle produktionsniveau 
bør derfor sammenlignes med potentielt BNP, dvs. produktionsniveauet ved normal kapaci-
tetsudnyttelse. Størrelsen af tilbageslaget betyder, at tilpasningen til en normal kapacitetsud-
nyttelse vil komme til at vare en årrække, jf. figur 1.22.  
 

 

5 De gennemførte tiltag dækker over kickstarten, tilbagebetaling af efterlønsbidrag, boligaftale, skattereform (inkl. 
investeringsvindue) samt klimainvesteringer på spildevandsområdet. 
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Figur 1.21 
Udvikling i real BNP og potentielt BNP 
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Figur 1.22 
Outputgab 
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Anm.: Potentielt BNP er det produktionsniveau, som det er muligt at have ved konstant inflation. Det er 
muligt at have et højere produktionsniveau, men det vil give anledning til stigende inflation, som ef-
terhånden vil dæmpe efterspørgslen, hvorved produktionen igen falder ned på det potentielle niveau. 
Forskellen mellem faktisk og potentielt BNP benævnes outputgab. I figur 1.22 er vist egne skøn for 
Danmark og OECD’s skøn for andre lande. 

Kilde: EU-Kommisionen, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den langsomme tilpasning, hvor væksten kun er lidt højere end det underliggende vækstpo-
tentiale, skal blandt andet ses i lyset af den betydelige gældsætning igennem 00’erne og 
formuetabet hos private og finansielle institutioner i forbindelse med tilbageslaget. Det har 
skabt et behov for konsolidering i den private sektor, som lægger en dæmper på husholdnin-
ger og virksomheders efterspørgsel. Erfaringen fra tidligere kriser med afsæt i finansielle uba-
lancer er, at de tager længere tid at komme igennem i forhold til normale konjunkturtilbage-
slag. Fremskrivninger foretaget af OECD (long-term baseline projections) peger på, at der 
først vil ske en fuld normalisering af konjunktursituationen omkring 2018, dvs. ti år efter kri-
sens udbrud. I Danmarks Konvergensprogram 2012 er der lagt til grund, at normaliseringen 
af konjunktursituationen i Danmark også sker i 2018. 
 
På linje med erfaringerne efter tidligere finanskriser vurderes det ydermere, at produktionspo-
tentialet kan være varigt reduceret i forbindelse med krisen. Reduktionen af produktionspo-
tentialet i kølvandet på finanskrisen vurderes blandt andet at afspejle tab af kapitalapparatet i 
årene efter finanskrisen. 
 
Selvom væksten i tilpasningsperioden vil være højere end den underliggende produktivitets-
vækst, og outputgabet gradvist indsnævres, vil det faktiske produktionsniveau i tilpasningspe-
rioden være lavere end det potentielle niveau. Det betyder et tab af velstand i perioden.  
 
Den langsomme tilpasning gælder også for Danmark, men der er flere indikationer på, at en 
del af tilpasningen er taget, og at størrelsen af de ubalancer, der blev opbygget i dansk øko-
nomi frem mod 2007, er reduceret.  
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Husholdningernes samlede låntagning er for eksempel nedbragt fra 300 pct. af de samlede 
disponible indkomster i 2009 til omkring 285 pct. i 2011 og ventes at falde yderligere frem 
mod 2014, jf. figur 1.23. Gældsniveauet er dog stadig større end i midten af 00’erne, og der 
er fortsat husholdninger, der har behov for at nedbringe deres gæld. Det gælder i særlig grad 
de boligejere, der købte bolig i perioden 2005-07, hvor priserne toppede, og/eller husholdnin-
ger, der belånte de voksende friværdier til forbrug. Under højkonjunkturen steg boligpriserne 
uholdbart meget, og de efterfølgende prisfald har ført til betydelige formuetab. Den nedadgå-
ende pristilpasning på boligmarkedet vurderes dog nu at være taget, jf. figur 1.24. Boligmar-
kedet er dog stadig skrøbeligt og følsomt over for stemningsskift og hurtige rentestigninger, 
og for nogle boligejere er der et udestående konsolideringsbehov. 
 

Figur 1.23 
Husholdningernes gæld 
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Figur 1.24 
Reale boligpriser 
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Anm: I figur 1.23 dækker gæld over lån hos realkredit, pengeinstitutter, kreditkortselskaber mv. samt ud-
stedte pantebreve mv. For perioden frem til 2011 stammer data fra finansielle konti hos Danmarks 
Statistik. For årene 2012-2014 er gælden fremskrevet med skøn for udviklingen i husholdningernes 
realkreditgæld, nettoindeståender i pengeinstitutter og øvrige nettofordringer. 

Kilde: OECD og egne beregninger. 
 
Herudover er der sket en konsolidering i den finansielle sektor. Denne konsolidering kommer 
blandt andet til udtryk ved et fald i indlånsunderskuddet i bankerne siden 2008. Indlånsun-
derskuddet blev skabt som konsekvens af en meget lempelig kreditgivning under højkonjunk-
turen. Det førte til en kraftig udlånsvækst, som for både husholdninger og erhverv løb op på 
omkring 15 pct. på årsbasis. Indlånet steg ikke i samme grad, så på den baggrund steg for-
skellen mellem udlån og indlån mere og mere, jf. figur 1.25. Faldende låneefterspørgsel og 
en stramning af kreditgivningen betyder, at indlånsunderskuddet er mere end halveret siden 
2008, men stadig er stort i et historisk perspektiv. 
 



Kapitel 1 Sammenfatning 
 

Økonomisk Redegørelse · December 2012 28 

Figur 1.25 
Indlånsunderskud 
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Figur 1.26  
Udvikling i lønkonkurrenceevne (akkumuleret) 
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Anm.: Opgørelsen af indlånsunderskuddet er nærmere forklaret i kapitel 3.      
Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 
Endelig har de danske lønninger i de seneste år udviklet sig mere afdæmpet og er steget 
mindre end de udenlandske lønninger, jf. figur 1.14. Forbedringen af konkurrenceevnen er 
afgørende for eksportudviklingen. Danmark har i en årrække mistet markedsandele, hvilket 
skal ses i sammenhæng med forværringen af konkurrenceevnen under højkonjunkturen, hvor 
lønningerne voksede forholdsvis kraftigt og produktiviteten forholdsvis lidt. Det akkumulerede 
tab af konkurrenceevne siden 2000 udgør fortsat omkring 20 pct., jf. figur 1.26.  
 
Samlet set er indtrykket, at Danmark har taget en del af tilpasningen i forhold til de ubalancer, 
der blev opbygget i højkonkturen op til krisen. Denne tilpasning er afgørende for en normali-
sering af konjunktursituationen og vil efterhånden bidrage til ny vækst. Stigende vækst vil i 
næste omgang kunne lukke outputgabet, sådan at dansk økonomi kommer tilbage til en situ-
ation med en mere normal kapacitetsudnyttelse. Samlet set er der dog også for Danmark ud-
sigt til en langstrakt normalisering af konjunktursituationen.  
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1.5 Bilagstabel  
 

Tabel 1.3 
Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 2012 og 2013 på udvalgte områder  

    2012    2013 2014 

 Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

Realvækst, pct.      

Privat forbrug 1,0 1,0 2,3 1,5 1,5 

Samlet offentlig efterspørgsel 2,0 0,8 -0,8 0,7 0,5 

- heraf offentligt forbrug 1,5 0,3 0,1 1,6 0,8 

- heraf offentlige investeringer 7,5 6,7 -11,5 -9,2 -3,7 

Boliginvesteringer -4,3 -8,4 5,0 1,5 3,8 

Faste erhvervsinvesteringer 9,8 5,4 10,3 6,8 0,0 

I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 2,2 0,9 2,4 1,8 1,1 

Ændringer i lagerinvesteringer i pct. af BNP 0,1 -0,6 0,1 0,1 0,1 

I alt indenlandsk efterspørgsel 2,2 0,4 2,4 1,9 1,3 

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

- heraf industrieksport 1,9 2,6 3,6 3,0 5,0 

Samlet efterspørgsel 1,8 0,8 2,6 2,0 2,2 

Import 3,6 3,3 4,2 3,5 3,3 

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

BNP 0,9 -0,4 1,7 1,2 1,6 

Bruttoværditilvækst 0,8 -0,2 1,6 1,2 1,5 

- heraf i private byerhverv 1,3 0,4 2,7 1,8 2,6 

Ændring i 1.000 personer      

Arbejdsstyrke, i alt 8 -1 14 11 4 

Beskæftigelse, i alt -1 -12 6 -2 9 

- heraf i den private sektor -3 -5 5 -7 7 

- heraf i offentlig forvaltning og service 2 -7 1 5 2 

Bruttoledighed 2 2 -6 1 -10 

Nettoledighed 9 11 8 13 -5 
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Tabel 1.3 (fortsat) 
Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 2012 og 2013 på udvalgte områder  

    2012    2013 2014 

 Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

Stigning, pct.      

Eksportpriser, varer 3,2 3,5 1,4 1,3 2,1 

Importpriser, do. 3,7 2,7 1,7 1,5 2,1 

Bytteforhold, do. -0,5 0,8 -0,4 -0,2 0,0 

Huspriser (enfamiliehuse) -3,5 -4,0 2,5 0,0 2,0 

Forbrugerprisindeks 2,4 2,5 2,0 1,5 1,6 

Timeløn 1,9 1,7 2,1 1,7 2,0 

Real disponibel indkomst, privat sektor 0,3 0,5 1,1 1,2 2,3 

Real disponibel indkomst, husholdninger1) 1,4 1,2 1,5 2,3 1,2 

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

Pct. p.a.      

Rente, 1-årigt flekslån 0,5 0,5 0,9 0,7 1,1 

Rente, 10-årig statsobligation 1,6 1,5 2,0 1,8 2,2 

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

De centrale balancestørrelser      

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 84,1 100,0 66,8 85,3 94,1 

Offentlig saldo (mia. kr.) -73,4 -71,3 -36,5 -46,4 -54,0 

Bruttoledighed (ultimo året, 1.000 personer) 166 168 150 158 152 

Bruttoledighed (årsgns., 1.000 personer) 164 164 158 165 155 

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

Nettoledighed (årsgns., 1.000 personer) 118 120 126 133 128 

Nettoledighed (i pct. af arbejdsstyrken) 4,1 4,2 4,3 4,6 4,4 

Eksterne forudsætninger      

Handelsvægtet BNP-vækst i udlandet, pct. 1,2 1,2 1,8 1,6 2,3 

Eksportmarkedsvækst (industrivarer), pct. 2,4 2,6 4,5 3,5 5,8 

Dollarkurs (kr. pr. dollar) 5,9 5,8 6,1 5,9 5,9 

Oliepris, USD pr. td. 109,1 111,8 107,0 110,5 119,2 

Oliepris, kr. pr. td. 644,7 649,7 651,3 646,9 697,8 

          

1) Den korrigerede indkomst, jf. afsnit 4.1. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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2. International økonomi 
Nyt kapitel 
 

Verdensøkonomien er svækket i løbet af det seneste år. Væksten har været svag, og tilliden 
er lav blandt virksomheder og husholdninger i mange lande. Svag efterspørgsel fra euroom-
rådet har ramt eksportører over hele verden, og spekulationer om hvorvidt ét eller flere lande 
vil forlade eurosamarbejdet har i perioder præget finansmarkederne, også uden for euroom-
rådet. 
 
Nye initiativer – både på nationalt plan og på EU-niveau – har forbedret stemningen på fi-
nansmarkederne i efteråret. Det gælder for eksempel ECB’s annoncering af det nye opkøbs-
program for statspapirer (OMT). Stabiliseringen på finansmarkederne har dog – indtil videre – 
ikke haft en mærkbar virkning på de realøkonomiske nøgletal. 
 
Vækstudsigterne i Europa er fortsat svage. Det gælder især i en række sydeuropæiske lan-
de, som Grækenland, Spanien og Italien, hvor der også i 2013 er udsigt til negativ vækst. 
Andre lande, herunder Letland, Irland og Island, er også stadig ramt af gælds- og finanskri-
sen, men har i kraft af finanspolitisk konsolidering og reformer gjort klare fremskridt mod en 
mere holdbar økonomisk udvikling, og der forventes positiv – om end beskeden – BNP-vækst 
i 2013. 
 
Eksportmarkedsvæksten for Danmarks vigtigste samhandelspartnere er nedjusteret i 2013 
sammenlignet med Økonomisk Redegørelse, august 2012. Det skyldes især udsigten til sva-
gere vækst i en række europæiske lande. Der forventes for eksempel tæt på nulvækst i eu-
roområdet set under ét næste år. Dog forventes positiv vækst på de allervigtigste danske ek-
sportmarkeder – det gælder blandt andet Tyskland, Sverige, USA og Norge. Den handels-
vægtede BNP-vækst ventes at udgøre godt 1½ pct. i 2013. Væksten forventes at tage til og 
udgøre 2¼ pct. i 2014, men der er stadig tale om en moderat genopretning. 
 
Det videre forløb er forbundet med væsentlige og primært negative risici, der især knytter sig 
til situationen i euroområdet. Med de seneste tiltag vurderes risikoen for ”ekstreme scenarier” 
dog at være aftaget. Samtidig er der sket en vis genopretning af ubalancer i EU/euroområdet, 
blandt andet i form af en reduktion af betalingsbalanceunderskud og en styrkelse af lønkon-
kurrenceevnen i de mest udsatte lande. 
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2.1 Realøkonomisk status 
 
Væksten i den globale økonomi er taget af over det seneste år. Fremgangen er bremset op 
på tværs af regioner, og væksten i verdenshandlen og industriproduktionen er fladet ud, jf. fi-
gur 2.1 og 2.2. Den svage udvikling på globalt plan skal især ses i lyset af negative spillover-
effekter på aktivitet og tillid fra statsgældskrisen i euroområdet. 
 

Figur 2.1 
Verdenshandel 
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Figur 2.2 
Industriproduktion 
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Kilde: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). 

 
Euroområdet står over for store udfordringer med at reducere de betydelige ubalancer, der 
blev bygget op i årene før krisen, og at reducere gælden i mange lande. Risikoen for, at disse 
udfordringer ender i et ukontrolleret forløb, har haft en negativ virkning på tillid, aktivpriser og 
finansieringsomkostninger i både banker og stater. Disse udfordringer har sammen med en 
svækkelse af aktiviteten på globalt plan og finanspolitiske konsolideringer simultant i mange 
lande dæmpet aktiviteten i euroområdet. 
 
BNP er samlet set faldet svagt i euroområdet i 2012, jf. figur 2.3. Det afspejler kraftig tilbage-
gang i aktiviteten i udsatte lande som Grækenland, Portugal, Italien og Spanien. Omvendt 
har der været fremgang – om end beskeden – i enkelte kernelande, herunder Tyskland, 
Frankrig og Østrig. Blandt de nyeste medlemslande i EU har der været betydelig fremgang i 
blandt andet de baltiske lande og i Slovakiet, mens produktionen er faldet i enkelte Central-
europæiske lande som Tjekkiet, Ungarn og Rumænien. 
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Figur 2.3 
BNP-vækst i 3. kvartal 2012 
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Anm.: NMS er en forkortelse for ”New Member States” og er en sammenvejning af BNP-væksten i de 12 
lande, som blev optaget som EU-medlemmer i 2004 og 2007. Det gælder Bulgarien, Tjekkiet, Est-
land, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet. Der fore-
ligger ikke tal for BNP-væksten i 3. kvartal i Irland og Luxembourg. 

Kilde: Reuters EcoWin. 
 
Også i Storbritannien har 2012 været et svagt år. Olympiaden i sommer har løftet aktiviteten i 
3. kvartal, men for hele året set under ét, har aktiviteten efter alt at dømme ligget stort set 
fladt i forhold til året før. 
 
Vækstraterne har været relativt høje i fire af Danmarks fem vigtigste eksportmarkeder: USA, 
Tyskland, Sverige og Norge. 
 
I USA er genopretningen generelt kommet længere end i Europa, og BNP er vokset moderat 
i 2012. Fremgangen er især blevet drevet af stigende privatforbrug. En begyndende genop-
retning af boligmarkedet og en bedring på arbejdsmarkedet har bidraget til en stigning i for-
brugertilliden. Ledigheden ligger dog stadig på et ret højt niveau.  
 
I Tyskland er fremgangen fortsat i 2012 efter en vækstpause i slutningen af sidste år. Væk-
sten er især blevet drevet af den eksterne efterspørgsel, og tysk økonomi er derfor nu på vej 
ned i gear, som følge af afdæmpningen i den globale økonomi. Tysk økonomi er imidlertid 
grundlæggende sund, og den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet og de lave renter for-
ventes at bidrage til fornyet fremgang i den indenlandske efterspørgsel. 
 
Svensk økonomi har indtil nu været relativt modstandsdygtig over for statsgældskrisen i Eu-
ropa og har blandt andet som følge af en velafbalanceret finanspolitik formået at fastholde en 
solid økonomisk fremgang. Fortsat finansiel uro og svagere vækst på de svenske eksport-
markeder har imidlertid ført til en opbremsning af økonomien i løbet af året.  
 
Udviklingen i norsk økonomi har været påvirket af en række midlertidige faktorer, hvor vedli-
geholdsarbejde, strejke og tekniske problemer i oliesektoren medførte et betydeligt fald i BNP 
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i 3. kvartal. Den underliggende vækst fortsætter imidlertid med at være stærk, holdt oppe af 
fremgang i den indenlandske efterspørgsel. Husholdningernes disponible indkomst under-
støttes af stærk vækst i løn og beskæftigelse, lav inflation og lave renter, mens de høje olie-
priser har medført en stigning i investeringerne i oliesektoren. 
 
Japansk økonomi har vist stadig flere tegn på svaghed i løbet af året. De midlertidige virknin-
ger på BNP-væksten fra genopbygningen efter naturkatastrofen sidste år er aftaget, og ja-
pansk eksport lider under styrkelsen af den japanske valuta og den svage udvikling på de eu-
ropæiske eksportmarkeder. Eksporten til Kina er også svækket som følge af afdæmpningen i 
kinesisk økonomi og uofficielle boykotaktioner over for japanske varer som følge af territorial-
konflikten mellem de to lande i det Østkinesiske hav. 
 
Mange nye vækstøkonomier oplevede en hurtig genopretning efter krisen, men tempoet i 
økonomierne er dalet siden da, jf. figur 2.4. I BRIK-landene har den direkte effekt via sam-
handlen med euroområdet været ret begrænset indtil nu, jf. figur 2.5, men effekterne fra ned-
gangen i Europa virker ad flere veje. Afsmittende effekter via de finansielle markeder og til-
lidseffekter har således formentlig også bidraget til vækstnedgangen i BRIK-landene. Af-
dæmpningen i første halvår skyldes imidlertid også indenlandske forhold, herunder forsinke-
de afdæmpende virkninger fra de pengepolitiske stramninger i 2010-11. Det seneste år er 
penge- og finanspolitikken blevet lempet igen i nogle lande, og på det seneste har udsigterne 
tegnet lysere, især i Kina og Brasilien. 
 

Figur 2.4 
BNP-vækst, BRIK-landene 
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Figur 2.5 
Virkning fra nedgang i eksport til euroområdet 
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Anm.: Figur 2.5 viser ændringen i årsvæksten i BNP fra første halvår 2011 til første halvår 2012. De mør-
keblå søjler viser en estimeret ændring i vækstbidrag fra nedgangen i eksport til euroområdet i den 
samme periode. Vækstbidragene er ikke korrigeret for importindhold. Estimaterne er udarbejdet af 
OECD. 

Kilde: Reuters EcoWin og OECD. 
 

2.1.1 Vækstudsigter på kort sigt 
De seneste indikatorer peger på en fortsat svag udvikling i euroområdet ind i 2013, jf. figur 
2.6. Det gælder blandt andet erhvervs- og forbrugertillidsindikatorer og industriproduktionen. 
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En lang række kriserelaterede initiativer er blevet taget både på EU-plan og på nationalt ni-
veau, senest med ECB’s nye opkøbsprogram og de første skridt mod en bankunion. Initiati-
verne har haft en tydelig stabiliserende virkning på de finansielle markeder. Denne stabilise-
ring forventes at danne grundlag for en gradvis genopretning af tilliden og fornyet fremgang i 
euro-området under ét i løbet af det kommende år. De strukturelle udfordringer i euroområdet 
knyttet til svage statsfinanser og dårlig konkurrenceevne forventes imidlertid at lægge en fort-
sat dæmper på aktiviteten, og der er udsigt til svag vækst i prognoseperioden.  
 

Figur 2.6 
Erhvervstillid (PMI) og BNP-vækst,  
euroområdet 
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Figur 2.7 
Forbrugertillid, euroområdet og USA 
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Kilde: Reuters EcoWin. 
 
I USA peger de seneste indikatorer på fortsat genopretning af økonomien. Tilstanden på bo-
ligmarkedet er gradvist forbedret med en stigning i nybyggeriet over det seneste år. Forbru-
gertilliden er steget hen over sommeren og efteråret blandt andet på baggrund af bedringen 
på bolig- og arbejdsmarkeder. I december var der imidlertid et betydeligt fald i forbrugertilli-
den, hvilket formentlig skal ses i lyset af den stigende usikkerhed omkring udsigterne for fi-
nanspolitikken, jf. figur 2.7 og afsnit 2.3. Den uafklarede situation kan bidrage til øget tilbage-
holdenhed både blandt virksomheder og husholdninger i den sidste del af året. Til trods for 
en forbedring på arbejdsmarkedet forventes den høje arbejdsløshed også at virke dæmpen-
de på privatforbruget. 
 
OECD’s sammensatte ledende indikator (CLI)1 bekræfter det lidt blandede billede i de største 
økonomier, jf. figur 2.8. I euroområdet er indikatoren faldet siden starten af 2011 og peger i 
øjeblikket på en konjunktursvækkelse. I USA er indikatoren stabiliseret på et niveau som sva-
rer til genopretning. Indikatoren peger på konjunktursvækkelse i BRIK-landene, som særligt 

 

1 CLI-indikatoren er en sammenvejning af ledende indikatorer i de forskellige lande. Værdien 100 svarer til den 
langsigtede trend i den økonomiske aktivitet. 
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trækkes af en forværring i Rusland og Indien, mens indikatoren er stabiliseret i Kina og på vej 
op i Brasilien, jf. figur 2.9. 
 
 

Figur 2.8 
OECD’s sammensatte ledende indikator,  
udvalgte industrialiserede lande 
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Figur 2.9 
OECD’s sammensatte ledende indikator,  
BRIK-landene 
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Anm.: Den sammensatte ledende indikator for BRIK-landene i figur 2.9 er et vægtet gennemsnit af indika-
toren for Brasilien, Rusland, Indien og Kina. 

Kilde: Reuters EcoWin. 
 

2.1.2 Vækstskøn for Danmarks eksportmarkeder 
Baseret på de seneste skøn fra EU-Kommissionen vurderes den handelsvægtede BNP-
vækst at udgøre 1¼ pct. i år. Det er samlet set på linje med det forudsatte i augustredegørel-
sen, jf. tabel 2.1 og figur 2.10. De største ændringer knytter sig til en nedjustering af væksts-
kønnet for Sverige, hvilket dog opvejes af en opjustering af væksten i Norge. 
 
I 2013 forventes en handelsvægtet BNP-vækst på godt 1½ pct. Det er lavere end det, der 
blev lagt til grund for augustredegørelsen, og også relativt lavt i et historisk perspektiv. Det 
afspejler især en nedjustering af væksten hos nogle af Danmarks største samhandelspartne-
re, herunder Tyskland og Frankrig, og for euroområdet set under ét forventes aktiviteten nu at 
være uændret for året som helhed. I andre vigtige eksportlande forventes der imidlertid fort-
sat relativt høj vækst. Det gælder blandt andet i USA, Sverige og Norge. 
 
Væksten forventes at tage til i 2014, understøttet af stigende tillid blandt virksomheder og 
husholdninger efter en vellykket inddæmning af statsgældskrisen i euroområdet. Med en 
handelsvægtet BNP-vækst på godt 2¼ pct. er der imidlertid tale om en moderat genopretning 
på Danmarks vigtigste eksportmarkeder, idet der vil være udestående konsolideringsbehov i 
mange lande. Der forventes en vækst på 2½ pct. i USA og Sverige, 2 pct. i Tyskland og knap 
1½ pct. i euroområdet. Væksten ligger imidlertid over den estimerede potentielle vækst og vil 
bidrage til en reduktion af den ledige kapacitet i de pågældende lande. 
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Figur 2.10 
Handelsvægtet BNP-vækst 
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Figur 2.11 
Forbrugertillid på Danmarks eksportmarkeder, 
sammenvejet 
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Anm.: Forbrugertilliden i figur 2.11 er en sammenvejning af forbrugertilliden i Danmarks 10 vigtigste ek-
sportmarkeder, hvor vægtene afspejler, hvor stor andel landene aftager af den danske vareeksport. 

Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Eksportmarkedsvæksten for danske industrivarer forventes at udgøre godt 2½ pct. i år og 3½ 
pct. næste år. Skønnet er stort set uændret i 2012 og nedjusteret i 2013. I 2014 forventes en 
eksportmarkedsvækst på 5¾ pct. 
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Tabel 2.1 
Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 

 2011 2012     2013 2014 

   

 Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

Realvækst, pct.   

Handelsvægtet BNP 2,6 1,2 1,2 1,8 1,6 2,3 

USA 1,8 2,1 2,1 1,9 2,3 2,6 

EU27 1,5 -0,2 -0,3 0,8 0,4 1,6 

Euroområdet 1,4 -0,4 -0,4 0,5 0,1 1,4 

Tyskland 3,0 1,0 0,8 1,4 0,8 2,0 

Frankrig 1,7 0,0 0,2 0,9 0,4 1,2 

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

Spanien 0,4 -1,9 -1,4 -1,1 -1,4 0,8 

Holland 1,0 -0,4 -0,3 0,5 0,3 1,4 

Storbritannien 0,9 -0,6 -0,3 1,3 0,9 2,0 

Polen 4,3 2,8 2,4 2,4 1,8 2,6 

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

Norge 1,4 2,1 3,1 2,6 2,5 2,3 

Japan -0,8 2,6 2,0 1,6 0,8 1,9 

Indien 7,2 5,7 5,0 6,5 5,8 6,6 

Kina 9,2 8,0 7,7 8,5 7,7 7,8 

Rusland 4,3 3,3 3,7 3,9 3,9 4,0 

Brasilien 2,7 2,5 1,5 4,6 3,9 4,0 

Eksportmarkedsvækst 6,4 2,4 2,6 4,5 3,5 5,8 

       

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

Kilde: EU-Kommissionen, IMF, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
De seneste internationale prognoser peger på tæt på nulvækst i euroområdet i 2013, jf. figur 
2.12. Forventningerne til væksten i 2013 er blevet nedjusteret løbende siden foråret for alle 
lande. Også i USA er vækstforventningerne til 2013 svækket i andet halvår. De seneste 
prognoser forventer en vækst på 2-2¼ pct. i 2013, jf. figur 2.13. 
 
I 2014 forventes i de seneste prognoser fra EU-Kommissionen og OECD en BNP-vækst på 
1¼-1½ pct. i euroområdet og 2½-2¾ pct. i USA. 
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Figur 2.12 
Skøn for vækst i 2013, euroområdet 
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Figur 2.13 
Skøn for vækst i 2013, USA 
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Anm.: Figur 2.12 og 2.13 viser udviklingen over tid i internationale organisationers skøn for BNP-væksten i 
2013 i euroområdet og USA. 

Kilde: Consensus Economics, EU-Kommissionen, OECD og IMF. 
 

2.1.3 Arbejdsmarkeder 
Arbejdsmarkederne er generelt svage på tværs af lande. Udviklingen i beskæftigelsen dæk-
ker dog over store forskelle. Beskæftigelsen er faldet væsentligt i de udsatte eurolande, mens 
den især i Tyskland har været stigende, jf. figur 2.14. 
 
Ifølge EU-Kommissionens seneste prognose forventes dette mønster at fortsætte i tiden 
fremover. Den svage vækst i 2013 ventes at føre til et yderligere fald i beskæftigelsen i de 
udsatte lande i 2013, og først i 2014 forventes der en bedring i beskæftigelsen i denne grup-
pe af lande. 
 
Ledigheden i euroområdet steg til 11,7 pct. i oktober. Det er det højeste niveau i euroområ-
dets snart 14-årige historie. Ledigheden har generelt – og især i de udsatte lande i Sydeuro-
pa – været stigende siden starten af 2008. Der er meget stor forskel på ledighedsniveauet 
landene imellem. I Spanien nåede ledigheden op på 26,2 pct. af arbejdsstyrken i oktober, 
mens den i Østrig lå på 4,3 pct. af arbejdsstyrken. I euroområdet set under ét forventes le-
digheden at stabiliseres i 2013-14, jf. figur 2.15. 
 
I Tyskland er den gradvise reduktion i ledigheden stoppet op de seneste måneder i takt med 
vækstafdæmpningen. Ledigheden i oktober lå på 5,4 pct., hvilket er det laveste niveau siden 
foråret 1991. 
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Figur 2.14 
Beskæftigelse, euroområdet 
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Figur 2.15 
Ledighed, euroområdet 
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Anm.: Skøn for 2012-14 er fra EU-kommissionens efterårsprognose. I figur 2.14 omfatter de sydlige euro-
lande Grækenland, Spanien, Portugal, Irland og Italien. 

Kilde: EU-Kommissionen. 
 
Forværringen på arbejdsmarkedet er også blevet fulgt af en kraftig stigning i ungdoms- og 
langtidsledigheden i Europa. Høj ungdoms- og langtidsledighed øger risikoen for svækkede 
strukturer på arbejdsmarkedet på længere sigt og højere strukturel ledighed. Det skyldes 
blandt andet, at en svag tilknytning til arbejdsmarkedet og manglede kompetenceudvikling 
over en længere periode gør det sværere at komme ind på arbejdsmarkedet igen. 
 
Ledigheden blandt unge under 25 år udgjorde knap 24 pct. af arbejdsstyrken i euroområdet 
set under ét i oktober med de højeste ledighedsrater i lande som Spanien og Grækenland. I 
de to lande ligger ungdomsledigheden i øjeblikket et godt stykke over 50 pct., jf. figur 2.16. 
Det skal blandt andet ses i lyset af en todeling af arbejdsmarkedet i de pågældende lande, 
hvor unge ofte er ansat på midlertidige kontrakter, mens ældre arbejdstagere i større grad 
har permanente ansættelseskontrakter, hvor afskedigelse er sværere og dyrere. I en ned-
gangsperiode rammes unge beskæftigede derfor typisk hårdere end ældre. 
 
Langtidsledigheden er også høj i mange lande, jf. figur 2.17. Det gælder dog ikke i de nord-
europæiske lande, som blandt andet i kraft af tidligere arbejdsmarkedsreformer har en relativt 
lav langtidsledighed. 
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Figur 2.16 
Ungdomsledighed, 3. kvartal 2012 

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

JP
N

D
E

U
N

O
R

A
U

T
N

LD D
K

U
S

A
LU

X
F

IN
B

E
L

U
K

E
U

2
7

E
A

1
7

S
W

E
F

R
A

N
M

S
IR

L
IT

A
P

R
T

E
S

P
G

R
C

Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken

Figur 2.17 
Langtidsledighed, 2. kvartal 2012 
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Anm.: Ungdomsledigheden i Grækenland og i Storbritannien er et gennemsnit for juli og august. NMS er 
en sammenvejning af de 12 lande, som blev optaget som EU-medlemmer i 2004 og 2007. Det gæl-
der Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slove-
nien og Slovakiet. 

Kilde: Eurostat. 
 
I USA er beskæftigelsesvæksten taget til efter ret lav vækst i foråret. Beskæftigelsen er vok-
set hver måned siden oktober 2010, jf. figur 2.18. Ledigheden er faldet fra 10 pct. af arbejds-
styrken i efteråret 2009 til 7¾ pct. af arbejdsstyrken aktuelt, hvilket dog stadig er højt set i et 
historisk perspektiv, jf. figur 2.19. Forbrugernes vurdering af tilstanden på arbejdsmarkedet er 
også forbedret en smule i løbet af 2012. 
 

Figur 2.18 
Beskæftigelse, USA 
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Figur 2.19 
Ledighed, USA 
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Kilde: Reuters EcoWin. 
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2.1.4 Inflation 
Inflationen i euroområdet er faldet svagt i løbet af efteråret og lå på 2¼ pct. i november. Infla-
tionen holdes oppe af stigninger i prisen på energi og fødevarer, mens kerneinflationen (for-
brugerprisstigningen eksklusive priser på energi og uforarbejdede fødevarer) har været vi-
gende indtil nu i år, jf. figur 2.20. Stigninger i indirekte skatter, som skal ses i lyset af den fi-
nanspolitiske konsolidering i mange lande, har også bidraget til en højere årsstigningstakt de 
seneste par år. Det underliggende prispres i euroområdet er således noget lavere end det, 
der umiddelbart fremgår af de overordnede inflationstal. I september gjaldt det især i lande 
som Spanien og Portugal, jf. figur 2.21. 
 
 
 

Figur 2.20 
Inflation, euroområdet 
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Figur 2.21 
Inflation med og uden ændring i skatter, 
euroområdet, september 
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Kilde: Reuters EcoWin. 

 
I USA er inflationen steget lidt siden sommeren, primært som følge af stigende energipriser, 
jf. figur 2.22 og 2.23. Bidraget til inflationen fra stigninger i fødevarepriserne har været afta-
gende siden efteråret 2011 trods den omfattende tørke i sommer. Forbrugerpriserne steg 
med 2¼ pct. på årsbasis i oktober, mens kerneinflationen har ligget stabilt omkring 2 pct. 
 
På baggrund af de svage vækstudsigter og stabile inflationsforventninger forventes det un-
derliggende prispres at være begrænset i prognoseperioden, og der vurderes ikke at være en 
umiddelbar risiko for inflationært pres fra den lempelige pengepolitik. En forlænget periode 
med lempelig pengepolitik kan imidlertid have andre omkostninger, herunder i form af øget ri-
sikotagning, udsættelse af nødvendige sektortilpasninger og risiko for aktivbobler. 
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Figur 2.22 
Inflation, USA 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

07 08 09 10 11 12

Inflation Kerneinflation

Pct. Pct.

 

Figur 2.23 
Inflation, USA, bidrag fra fødevarer og energi 
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Kilde: Reuters EcoWin. 

 

2.1.5 Råvare- og valutamarkeder 
Efter en væsentlig stigning i 3. kvartal har olieprisen ligget ret stabilt de seneste par måneder. 
I starten af december kostede en tønde Brent råolie 110 USD, hvilket er højt set i lyset af den 
svage konjunktursituation, jf. figur 2.24. 
 

Figur 2.24 
Oliepris  
 

30

50

70

90

110

130

150

30

50

70

90

110

130

150

06 07 08 09 10 11 12

USD pr. tønde USD pr. tønde

 

Figur 2.25 
IEAs skøn for olieprisen i 2015 på forskellige 
tidspunkter 
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Anm.: Figur 2.25 viser IEA’s skøn for olieprisen i 2015 på forskellige tidpunkter (i løbende priser). IEA’s 
prisskøn gælder for en sammenvejet kurv af forskellige oliepriser, mens olieprisskønnet i Økonomisk 
Redegørelse gælder for olietypen Brent. Ved udarbejdelsen af skøn bliver der skønsmæssigt korrigeret 
for denne forskel. 

Kilde: Reuters EcoWin og Det Internationale Energiagentur (IEA). 
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Den relativt høje oliepris afspejler formentlig en vis risikopræmie som følge af geopolitiske ri-
sici, især i Mellemøsten. De skærpede sanktioner over for Iran fra i sommer kan også have 
understøttet priserne. På den anden side dæmpes prisudviklingen af de svage udsigter for 
den globale økonomi, om end efterspørgslen fra de nye vækstøkonomier – hvor væksten 
stadig er relativt høj – udgør en stadig stigende andel af den samlede efterspørgsel.  
 
Olieprisskønnet for 2012-14 er baseret på en kombination af priser på futures-kontrakter 
(med information frem til den 20. november 2012) og en tilpasning til Det Internationale Ener-
giagenturs (IEA) skøn for olieprisen i 2015 i deres seneste prognose2. IEA har i sine progno-
ser løbende opjusteret forventningerne til den fremtidige oliepris, jf. figur 2.25.  
 
 

Tabel 2.2 
Oliepris- og valutakursforudsætninger 

 2011 2012 2013 2014 

  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

Oliepris (pr. tønde)       

USD 108,8 109,1 111,8 107,0 110,5 119,2 

EUR 78,2 86,7 87,3 87,6 86,7 93,6 

DKK 583,0 644,7 649,7 651,3 646,9 697,8 

       

Valutakurser       

EUR/USD (pr. 100 EUR) 139,0 125,9 128,1 122,2 127,4 127,4 

EUR/DKK (pr. 100 EUR) 745,1 743,7 744,4 743,9 745,8 745,8 

USD/DKK (pr. 100 USD) 536,0 590,9 581,1 608,7 585,4 585,4 

Eff. kronekurs (indeks, 1980=100) 103,6 100,1 100,5 98,8 99,8 99,8 

                          

Anm.: Valutakurserne er beregningsteknisk fremskrevet med gennemsnittet af ti handelsdage fra 7. til 20. 
november. 

Kilde: Reuters EcoWin, IEA og egne skøn. 
 
Det skønnes, at årsgennemsnittet for olieprisen vil falde fra knap 112 USD i 2012 til 110½ 
USD i 2013, før olieprisen stiger til godt 119 USD i 2014. Målt i amerikanske dollar er olie-
prisskønnet opjusteret sammenlignet med skønnet i Økonomisk Redegørelse, august 2012. I 
danske kroner er skønnet for 2013 nedjusteret en smule, hvilket skal ses i lyset af en nedju-
stering af værdien af amerikanske dollar, jf. tabel 2.2. 
 

 

2 IEA, World Energy Outlook 2012, november 2012. 
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Valutakurserne antages at ligge stabilt på det gennemsnitlige niveau i perioden fra den 7. til 
den 20. november. Sammenlignet med skønnene i Økonomisk Redegørelse, august 2012 in-
debærer det en nedjustering af amerikanske dollars i 2013. 
 
 

2.2 Offentlige finanser 
 
Den økonomiske og finansielle situation i Europa er i høj grad præget af statsgældskrisen. 
Statsgældskrisen skal ses i sammenhæng med, at en række lande i årene op til finanskrisen 
førte en lempelig finanspolitik med fortsatte faktiske og strukturelle underskud på den offentli-
ge saldo, og at der skete en samtidig opbygning af ubalancer i den private sektor, herunder i 
form af kraftig kreditvækst. Finanspolitiske lempelser for at understøtte økonomien og statsli-
ge indskud i nødlidende banker førte under tilbageslaget til en kraftig stigning i den offentlige 
gæld. 
 
De høje og stigende gældskvoter resulterede i vigende tillid til særligt udsatte landes evne til 
at opfylde deres gældsforpligtelser. Det har i perioder givet anledning til stor uro på de finan-
sielle markeder, afspejlet i stigende og ustabile rentespænd på de udsatte landes statsobliga-
tioner. De høje renter har øget de offentlige underskud og gældsakkumuleringen i kraft af 
øgede renteudgifter ved refinansiering af gæld. 
 
Statsgældskrisen og krisen i mange banker har forstærket hinanden. Statsgældsproblemer i 
udsatte lande har således en negativ effekt på landenes finansielle sektorer, da bankerne 
holder statsobligationer som en del af deres likviditetsberedskab. Udgifter til håndtering af 
problemerne i den finansielle sektor, herunder rekapitalisering af nødlidende banker og afvik-
ling af banker, har omvendt negative virkninger på statsfinanserne og obligationsrenterne.  
 
EU-landene har løbende arbejdet på at adressere gældskrisen, herunder at bryde det negati-
ve samspil mellem svage offentlige finanser og skrøbelige finansielle institutioner, jf. boks 
2.1. Den seneste tids gradvise stabilisering af de finansielle markeder og reducerede rente-
spænd i de mest udsatte lande, herunder Spanien og Italien, peger på, at tiltagene har fået 
en positiv modtagelse på de finansielle markeder, jf. kapitel 3. 
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Boks 2.1 
EU-initiativer for at inddæmme gældskrisen 

I forbindelse med mødet i Det Europæiske Råd den 28.-29. juni blev der taget initiativ til en EU-bankunion 

med fælles tilsyn og fælles afviklingsordning. En bankunion kan bidrage til at bryde det negative samspil 

mellem offentlige finanser og den finansielle sektor, hvis den omfatter en afviklingsordning med fælles dæk-

ning af omkostningerne på tværs af lande og er baseret på et princip om, at håndteringen af en bankkrise 

finansieres af de pågældende bankers aktionærer og usikrede kreditorer samt den øvrige finansielle sektor. 

Eventuel offentlig finansiering skal så vidt muligt være midlertidig. Den fælles tilsynsmekanisme skal inde-

bære fælles høje standarder, så der kan gribes ind tidligt for at forhindre fremtidige bankkriser. 

 

Eurolandenes beslutning om, at lånefaciliteten European Stability Mechanism (ESM) skal kunne anvendes 

til direkte kapitalindskud i nødlidende banker i eurolandene, når der er etableret et effektivt fælles EU-

banktilsyn, kan også bidrage til at dæmpe krisen. Direkte rekapitalisering af banker via ESM vil således ikke 

længere belaste de offentlige finanser i det pågældende land. 

 

Den Europæiske Centralbank (ECB) introducerede primo september obligationsopkøbsprogrammet OMT 

(Outright Monetary Transactions) for ubegrænsede opkøb af statsobligationer med løbetider eller restløbe-

tider på op til tre år på de sekundære markeder. OMT-programmet, som vurderes at være ECB’s hidtil mest 

vidtgående og effektive tiltag, kan alene sættes i gang under forudsætning af, at det pågældende land har 

anmodet om et EFSF- eller ESM-program med tilknyttede konditionaliteter, dvs. krav til finanspolitik, struk-

turreformer mv. OMT-programmet er endnu ikke implementeret, men programmets annoncering har i sig 

selv bidraget betragteligt til at genoprette de finansielle markeders tillid til, at de mest udsatte lande fortsat 

kan servicere deres gældsforpligtelser. Det har nedbragt rentespændene på deres statsobligationer. An-

nonceringen af OMT cementerede således det omslag i stemningen på de finansielle markeder, som fandt 

sted, da formanden for den Europæiske Centralbank (ECB), Mario Draghi, den 26. juli gav udtryk for, at 

ECB var parat til at gennemføre tiltag med henblik på at sikre euroen og den finansielle stabilitet.  

 

 
 

En fortsat konsolidering af de offentlige finanser er et afgørende element i adresseringen af 
gældskrisen. Hovedparten af EU-landene er i gang med at stramme finanspolitikken inden for 
rammerne af deres henstillinger i henhold til EU’s procedure for uforholdsmæssigt store un-
derskud, jf. boks 2.2. 
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Boks 2.2 
EU-landenes henstillinger under proceduren for uforholdsmæssigt store underskud (EDP) 

20 EU-lande er fortsat omfattet af EU’s procedure for uforholdsmæssigt store underskud og har således 

henstillinger med konkrete stramningskrav (til den strukturelle saldo) og frister for at bringe deres underskud 

ned under 3 pct. af BNP. 

 

Spanien, Portugal og Grækenland har i de seneste måneder fået udskudt deres frister for at bringe deres 

underskud under 3 pct. af BNP. Det skyldes, at landene vurderes at opfylde Stabilitets- og Vækstpagtens 

krav for en udskydelse af fristen, idet de alle har gennemført finanspolitiske stramninger på linje med deres 

tidligere henstillingers stramningskrav, men alligevel ikke har haft udsigt til at kunne nå deres frist for at 

bringe det faktiske underskud under 3 pct. af BNP på grund af svag vækst, som har været lavere end ventet 

på tidspunktet for henstillingen. 

 

Spanien og Portugal har fået deres frister forlænget med et år til 2014, mens Grækenland primo december 

har fået udskudt sin frist med to år fra 2014 til 2016 i forbindelse med revideringen af landets andet låne-

program. 

 

Tyskland, Bulgarien og senest Malta har bragt deres underskud holdbart under 3 pct. af BNP og har såle-

des fået ophævet deres henstillinger. 

 
 

Figur a 
Samlet stramningskrav for lande under EU’s underskudsprocedure 
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Anm.: Stramningskravene vedrører forbedringer af landenes strukturelle balancer. 
Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose, november 2012, og egne beregninger. 
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Boks 2.2 (fortsat) 
EU-landenes henstillinger under proceduren for uforholdsmæssigt store underskud (EDP) 

Lande med frist i 2012 
Belgien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn og Polen har frist for korrektion af deres uforholdsmæs-

sigt store underskud i 2012. Italien og Letland vurderes at ville efterleve deres henstillinger. Polen og Litau-

en vurderes også at være på vej til at efterleve deres henstillinger. Disse landes underskud skønnes at 

overstige 3 pct. af BNP i 2012, men kommer under 3 pct. af BNP, når der korrigeres for effekterne af lande-

nes systemiske pensionsreformer med omlægninger fra offentligt finansierede til private individuelle ordnin-

ger, som svækker saldoen på kort sigt, men styrker den finanspolitiske holdbarhed på lang sigt. Belgiens 

underskud skønnes at komme ned på 3 pct. af BNP i år, men det er for tidligt at vurdere holdbarheden af 

korrektionen af det uforholdsmæssigt store underskud, da landet endnu ikke har vedtaget en finanslov for 

2013. Ungarn ventes også at få bragt underskuddet under 3 pct. i 2012, men der er behov for yderligere fi-

nanspolitiske stramninger, hvis underskuddet skal holdes under 3 pct. af BNP. Håndtering af Cyperns efter-

levelse af sin henstilling ventes udskudt, indtil der er indgået aftale om et låneprogram.  

 

Lande med frist i 2013 
Frankrig, Holland, Østrig, Slovenien, Slovakiet, Danmark og Tjekkiet har frist for korrektion af deres ufor-

holdsmæssigt store underskud i 2013. Holland, Danmark og Østrig vurderes at få deres underskud ned un-

der 3 pct. af BNP. Slovakiet, Frankrig, Slovenien og Tjekkiet vurderes at få underskud over 3 pct. i 2013. 

Den foreløbige vurdering er, at landene har gennemført budgetforbedringer på linje med henstillingens 

stramningskrav, men at væksten har været uventet lav, og at landene derfor kan opfylde betingelserne for 

en udsættelse af fristen. EU følger udviklingen med henblik på stillingtagen til den videre håndtering af disse 

lande frem mod fristen ultimo 2013. 

 

Lande med senere frister 
Programlandene Portugal og Grækenland har ligesom Spanien fået udskudt deres frister. Storbritannien 

vurderes foreløbig at være bagud for så vidt angår efterlevelse af henstillingens stramningskrav og vurderes 

heller ikke at være på vej til at sikre et underskud under 3 pct. af BNP til fristen i finanslovsåret 2014/2015. 

 

 
Til trods for en svækket konjunktursituation forventer EU-Kommissionen, at der vil være en 
reduktion af underskuddene på den offentlige saldo i alle årene i prognoseperioden. De gen-
nemsnitlige underskud i EU og euroområdet skønnes således at blive reduceret til henholds-
vis knap 3 og 2½ pct. af BNP i 2014, jf. figur 2.26 og 2.27. Det er en forbedring på omkring 4 
pct.-point af BNP i forhold til 2009, hvor underskuddene var størst.  
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Figur 2.26 
Offentlig saldo, euroområdet 
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Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose, november 2012. 
 
EU-landene skønnes i gennemsnit at have forbedret deres strukturelle underskud på de of-
fentlige finanser, dvs. det offentlige underskud korrigeret for konjunkturudviklingen samt mid-
lertidige forhold og engangstiltag, med lige under 1 pct.-point af BNP i 2011. De strukturelle 
underskud reduceres yderligere i 2012 og 2013 med samlet set 1½ og 1¾ pct.-point i hen-
holdsvis EU og euroområdet til et gennemsnitligt niveau i 2013 på omkring 2 pct. af BNP i 
både EU og euroområdet. Dette mål for den diskretionære finanspolitik indikerer med betyde-
lige forbehold for usikkerhed i dets opgørelse, at EU-landene i gennemsnit gennemfører en 
relativt omfattende konsolidering i perioden fra 2011 til 2013.  
 
Faldet i underskuddene på den offentlige saldo i 2012 og 2013 skyldes hovedsageligt øgede 
offentlige indtægter, om end konsolideringsindsatsen er baseret på både indtægts- og ud-
giftstiltag. Det skyldes, at bidraget fra diskretionære udgiftstiltag modsvares af stigende ren-
teudgifter i kraft af øgede gældskvoter samt stigende udgifter til indkomstoverførsler grundet 
lavkonjunkturen. Fra 2013 ventes de offentlige udgifters andel af BNP dog samlet set at falde 
i kraft af det begyndende opsving.  
 
På trods af faldende underskud på den offentlige saldo ventes den gennemsnitlige offentlige 
gældskvote i EU og euroområdet øget frem mod 2013. Gælden i EU og euroområdet skøn-
nes at blive øget fra 59 pct. og 66½ pct. af BNP i 2007 til næsten 90 pct. og 95 pct. af BNP i 
2013 i kraft af en sneboldseffekt af store løbende underskud og højere renteudgifter samt 
svag vækst, jf. figur 2.28. Fra og med 2014 ventes den gennemsnitlige gældskvote stabilise-
ret i takt med faldende underskud og moderat vækstfremgang. 
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Figur 2.27 
Offentlig saldo, udvalgte lande 
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Figur 2.28 
Offentlig bruttogæld, udvalgte lande 
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Anm.: NMS er en forkortelse for ”New Member States” og er en sammenvejning af BNP-væksten i de 12 
lande, som blev optaget som EU-medlemmer i 2004 og 2007. Det gælder Bulgarien, Tjekkiet, Est-
land, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet. Den sti-
plede linje i figur 2.27 angiver 3 pct. grænsen i Stabilitets- og Vækstpagten, mens den stiplede linje i 
figur 2.28 angiver 60 pct. grænsen i EU-traktaten. 

Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose, november 2012. 
 
USA har siden midten af 2010 strammet finanspolitikken, men underskuddene på den offent-
lige saldo ventes i lyset af den svage vækst først reduceret til et niveau under 10 pct. af BNP 
i år. Underskuddet ventes reduceret til 8½ pct. af BNP i 2012 og yderligere til 6¼ pct. af BNP 
i 2014. Den offentlige gæld er øget fra ca. 67 pct. af BNP i 2006 til 110 pct. af BNP i 2012 og 
ventes øget yderligere i de kommende år.  
 
USA er dog ikke som mange europæiske lande ramt af en egentlig gældskrise, da det ameri-
kanske statsobligationsmarked er et af verdens mest likvide, og da kreditrisikopræmien på 
amerikanske statsobligationer er forsvindende lille i kraft af markedernes tillid til den ameri-
kanske økonomi. Det afspejles i meget lave renter på amerikanske statsobligationer. 
 
I en række særligt udsatte lande, der enten har låneprogrammer eller er på vej til at få det, er 
situationen fortsat præget af recession, høj arbejdsløshed, pres på de offentlige finanser 
samt finansielle vanskeligheder, jf. tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 
Seneste udvikling i de mest udsatte lande 

Grækenland 
Grækenland er stadig det land, som er hårdest ramt af statsgældskrisen. Rentespændet på græske stats-
obligationer er dog samlet set reduceret markant siden aftalen om Grækenlands andet låneprogram i marts 
2012, stabiliseringen af den politiske situation efter parlamentsvalgene i maj-juni og i kraft af øget trovær-
dighed om programimplementeringen. 
 
Der er udsigt til en forbedring af situationen i Grækenland, efter at eurolandene og IMF ultimo november 
har indgået en aftale om revidering af det græske låneprogram. Aftalen indebærer, at Grækenlands frist for 
at efterleve konkrete krav til yderligere finanspolitisk konsolidering forlænges med to år til 2016. Aftalen in-
debærer endvidere en plan for en holdbar gældsudvikling, hvor gælden reduceres til 124 pct. af BNP i 
2020 og yderligere til 110 pct. af BNP i 2022.  
 
Gældsreduktionen bygger blandt andet på reduktion af renten på eksisterende lån under den første låne-
pakke, forlængede løbetider og udskydelse af rentebetalinger på lån under den anden lånepakke samt til-
bagebetaling af afkast på eksisterende beholdninger af græske obligationer. Der planlægges også tilbage-
køb af statsobligationer, der reducerer gælden, idet kursen på de udestående statsobligationer er væsent-
lig under pari. Den græske regering har vedtaget en række konsoliderings- og reformtiltag, herunder en fi-
nanslov for 2013, som sammen med det reviderede låneprogram baner vejen for næste lånudbetaling fra 
eurolandene og IMF. 

Cypern 
Cypern har den seneste måned indledt realitetsforhandlinger med trojkaen (IMF, EU-Kommissionen og eu-
rolandene). Konkrete krav til den økonomiske politik drøftes som en forudsætning for at indgå aftale om et 
låneprogram. Den græske gældsnedskrivning i marts i år medførte store tab i Cyperns finansielle sektor. 
Det belaster fortsat de offentlige finanser i kraft af omkostninger forbundet med rekapitaliseringer og afvik-
lingsordninger. Svage vækstudsigter i år samt i 2013 og 2014 øger presset på de offentlige finanser. Den 
offentlige gæld ventes således øget fra et før-krise niveau på omkring 50 pct. af BNP i 2008 til over 100 
pct. af BNP i 2014. Cypern har ikke haft adgang til finansiering på de internationale finansielle markeder 
siden 2011, men har dækket sit finansieringsbehov i 2012 dels ved hjælp af midlertidige lån fra Rusland og 
dels ved udstedelse af kortfristede statsobligationer, som primært er opkøbt af de cypriotiske banker. 

Spanien 
Spaniens finansielle situation er forbedret siden i sommer, hvor renten på spanske statsobligationer nåede 
op over 7 pct. Det skal ses i lyset af aftalen om et låneprogram fra eurolandenes lånefacilitet EFSF i juli til 
rekapitalisering af de spanske banker (som senere overgik til ESM) og ECB’s annoncering af OMT-
programmet. Efterlevelsen af låneprogrammets betingelser vurderes overordnet at være på sporet, og re-
struktureringen af den finansielle sektor kører planmæssigt. Den samlede låneudbetaling fra ESM på 39,5 
mia. euro fandt sted medio december. 
 
Den spanske økonomi er fortsat præget af tilbagegang i produktionen og høj ledighed, der sammen med 
blandt andet interventionerne i den finansielle sektor og tidligere finanspolitiske lempelser samt budget-
overskridelser i de spanske regioner bidrager til en stor og stigende gæld. Gælden skønnes at nærme sig 
100 pct. af BNP i 2014. Spanien gennemfører aktuelt omfattende finanspolitiske stramninger, men under-
skuddene nedbringes langsommere end planlagt som følge af den svage realøkonomiske udvikling samt et 
uventet stort fald i skatteindtægterne på grund af omstilling af økonomien over mod eksportsektoren og 
den kraftige nedgang i byggesektoren. 

   

 
En række lande, der har været hårdt ramt af gælds- og finanskrisen og fået låneprogrammer, 
har i kraft af finanspolitisk konsolidering og reformer gjort klare fremskridt mod en mere hold-
bar økonomisk udvikling og mulighed for markedsfinansiering på almindelige vilkår. De på-
gældende lande er samtidig eksempler på, at konsekvent kriseløsningspolitik kan sikre 
grundlaget for vækst og beskæftigelse. Det gælder blandt andet Letland og Island, som er 
vendt tilbage til markedsfinansiering. Også Irland er gradvist ved at vende tilbage til markeds-
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finansiering, ligesom Portugal muligvis vil kunne vende tilbage til markedsfinansiering i 2013, 
hvis den aktuelle udvikling fortsætter, jf. tabel 2.4.  
 
 

Tabel 2.4 
Seneste udvikling i øvrige lande med låneprogrammer 

Letland 
Letlands økonomi blev hårdt ramt af den finansielle krise, og landet modtog på den baggrund i januar 2009 
en lånepakke fra EU, IMF og de nordiske lande på i alt 7,5 mia. euro. Stærk økonomisk udvikling i 2011 
med vækst på 5,5 pct., en omfattende reformindsats og stramning af de offentlige finanser betød imidlertid, 
at Letland allerede i 2011 kunne vende tilbage til markedsfinansiering. Letland udnyttede således ikke den 
fulde finansielle støtte. Det offentlige underskud skønnes at nå under Stabilitets- og Vækstpagtens grænse 
på 3 pct. af BNP i 2012 og at reduceres yderligere i 2013 og 2014. 

Irland 
I Irland fortsætter gennemførelsen af betingelserne i landets låneprogram fra november 2010. De offentlige 
underskud har hidtil overholdt målene i låneprogrammet og ventes konkret at nå målet på højst 7,5 pct. af 
BNP i 2013. Samtidig fortsætter nedbringelsen af bankernes balancer planmæssigt i takt med oprydningen 
og omstruktureringen af den irske banksektor, som var en væsentlig del af årsagen til Irlands finansie-
ringsvanskeligheder. Tilliden til Irland på de internationale markeder er gradvist genvundet og har tilladt Ir-
land delvist at vende tilbage til markedsfinansiering med 5- og 8-årige gældsudstedelser i juli i år til renter 
omkring 6 pct. 

Portugal 
EU-Kommissionen vurderer, at Portugals efterlevelse af låneprogrammet fra 2011 er på sporet, hvad angår 
genopbygningen af den finansielle sektor og efterlevelsen af de konkrete konsoliderings- og reformkrav. 
Hvis udviklingen fortsætter, ventes Portugal at kunne vende tilbage til markedsfinansiering i løbet af 2013. 

Island 
Den islandske økonomi er gradvist ved at komme sig ovenpå den alvorlige recession, der ramte landet ef-
ter det omfattende kollaps i landets finansielle sektor i 2008. Island fik i 2009 et låneprogram fra IMF kom-
bineret med bilaterale lån fra de nordiske lande. IMF-programmet blev afsluttet i august 2011, og Island 
valgte i marts 2012 at tilbagebetale lidt over 20 procent af de samlede lån fra de nordiske lande og IMF. 
Den resterende del af tilbagebetalingen finder sted fra 2014 og frem. Islands offentlige underskud skønnes 
reduceret fra omkring 10 pct. af BNP i 2008-10 til 3,4 pct. af BNP i 2012. Der er dog fortsat betydelige risici 
vedrørende valutakursusikkerhed, muligt inflationspres og udfasning af kapitalrestriktioner. 

    

 
 

2.3 Globale risici og ubalancer 
 
Vækstudsigterne for den internationale økonomi er forbundet med væsentlige og primært ne-
gative risici, som især knytter sig til udviklingen i euroområdet. Den svage udvikling i de 
gældsplagede lande har allerede hæmmet fremgangen i resten af euroområdet og andre de-
le af verden, og en forværring af situationen vil yderligere reducere aktiviteten på globalt plan. 
En anden væsentlig risiko knytter sig til den uafklarede finanspolitiske situation i USA, mens 
en fortsat økonomisk afdæmpning i vækstøkonomierne, olieprisudviklingen og større vækst-
dæmpende effekter end forventet af simultan finanspolitisk konsolidering i mange lande ud-
gør negative, men mindre, risici for de globale vækstudsigter. 
 
En yderligere eskalering af den europæiske statsgældskrise, fx som følge af utilstrækkelig el-
ler for sen politisk håndtering, kan få store realøkonomiske konsekvenser. En underliggende 
svaghed relaterer sig til situationen i bankerne i lande som Spanien, Italien og EU/IMF-
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programlandene, som af blandt andet IMF og OECD ikke vurderes at være tilstrækkeligt pol-
strede. Disse banker er således mere eller mindre implicit afhængige af statsgarantier for at 
sikre deres solvens. En forværring af den nuværende skrøbelige situation kan dermed sætte 
gang i en negativ spiral. 
 
Hvis der opstår behov for, at et land indskyder statslig kapital i de finansielle institutioner, har 
det umiddelbart den konsekvens, at det forringer det pågældende lands offentlige finanser. 
Dermed reduceres den i forvejen svækkede troværdighed om holdbarheden af de offentlige 
finanser yderligere, hvilket vil få renten på statsobligationer til at stige. Den forringede statsfi-
nansielle situation påvirker igen de finansielle institutioners solvens, idet de holder statsobli-
gationer som led i deres likviditetsberedskab. Det øger risikoen for en reduktion af udlånet, 
som igen kan forværre konjunkturerne. Konjunktursvækkelsen føder ind i de offentlige finan-
ser og balancerne i den øvrige private sektor, hvilket yderligere svækker de finansielle institu-
tioners balancer. Dermed er der sat gang i en række indbyrdes selvforstærkende begivenhe-
der med potentielt meget negative konsekvenser. Et svækket euroområde vil desuden have 
negative afsmittende effekter på resten af verden gennem handelskanaler, finansielle kanaler 
og tillidseffekter. 
 
OECD vurderer, at risikoen for et mere negativt forløb i euroområdet er aftaget på kort sigt. 
Baggrunden er, at der de seneste måneder har indfundet sig en vis ro på de finansielle mar-
keder efter beslutning om/indførelse af en række nye tiltag både på EU-plan, af ECB og i de 
enkelte lande til at inddæmme krisen, jf. afsnit 2.2. Der er imidlertid fortsat betydelige potenti-
elle svagheder, og i den nuværende ret anspændte situation kan selv små begivenheder ud-
løse kraftige reaktioner. Ifølge EU-Kommissionen er risikoen for ”ekstreme scenarier” dog re-
duceret i løbet af efteråret. 
 
Blandt andet for at forhindre et yderligere tab af tillid til holdbarheden af de offentlige finanser 
er der planlagt betydelige konsolideringer i mange lande de kommende år. Det er ikke set før, 
at så mange lande på samme tid strammer finanspolitikken (i form af besparelser på de of-
fentlige udgifter og/eller højere indtægter via fx skatter og afgifter). Der vil derfor være afsmit-
tende effekter af svækket efterspørgsel landene imellem. Hvis effekten af de finanspolitiske 
stramninger generelt er undervurderet i de internationale institutioners vurdering af de øko-
nomiske udsigter, kan konsolideringen altså have en større vækstdæmpende effekt end for-
udsat, hvilket udgør en selvstændig risiko for den globale økonomi. 
 
Det er imidlertid væsentligt at holde sig for øje, hvad der er et reelt alternativ til de omfattende 
finanspolitiske stramninger. Uden den meget omfattende konsolidering af den offentlige saldo 
i en række lande ville der formentlig have været betydeligt mindre troværdighed om den fi-
nanspolitiske linje og svækket tillid med dertil hørende højere renter på statsobligationer, fi-
nansiel uro mv. Det ville også have svækket den økonomiske aktivitet. Samtidig vil effekten 
af en ekspansiv finanspolitik alt andet lige modvirkes, hvis husholdninger og virksomheder 
vurderer, at den økonomiske politik ikke er holdbar, og derfor sparer op i en forventning om 
fremtidige konsolideringstiltag, fx i form af højere skatter. Det kan således ikke entydigt kon-
kluderes, at væksten ville have været/vil være højere i en situation med en mindre kontraktiv 
finanspolitik. 
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En holdbar løsning på de aktuelle problemer i EU/euroområdet kræver også en redressering 
af de makroøkonomiske ubalancer, som blev bygget op i årene op til finanskrisen. Det drejer 
sig blandt andet om store overskud/underskud på betalingsbalancen og en uholdbar udvik-
ling på boligmarkedet. Disse ubalancer ligger ikke alene til grund for de aktuelle vanskelighe-
der internt i mange medlemslande, men har også afsmittende effekter på andre lande i EU og 
resten af verden. EU har af den grund indført en procedure for makroøkonomiske ubalancer3. 
 
Genopretningen af de store ubalancer er allerede begyndt, blandt andet reflekteret i et redu-
ceret underskud på betalingsbalancen i lande som Irland, Grækenland, Portugal og Spanien, 
jf. figur 2.29. Disse lande opbyggede i årene op til finanskrisen store underskud på betalings-
balancen blandt andet som følge af et betydeligt opsparingsunderskud i den offentlige sektor, 
men i vid udstrækning også som resultat af en svækket konkurrenceevne, hvilket blandt an-
det har givet sig udslag i en svag udvikling i markedsandele, jf. figur 2.30. 
 
 

Figur 2.29 
Betalingsbalancen, udvalgte eurolande 
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Figur 2.30 
Udviklingen i markedsandele for varer og  
tjenester (mængder), udvalgte eurolande 
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Anm.: Overskudslande i figur 2.29 og 2.30 er Belgien, Tyskland, Luxembourg, Holland, Østrig og Finland, 
mens underskudslande er Irland, Grækenland, Spanien, Italien, Cypern, Portugal og Slovenien. Væg-
tede gennemsnit. Markedsandele er EU-Kommissionens beregning og viser indeks for eksporten af 
varer og tjenester (i mængder) i forhold til et indeks for væksten i eksportmarkederne. 

Kilde: Eurostat, EU-Kommissionen og egne beregninger. 
 
Nedbringelsen af betalingsbalanceunderskuddene er ikke et entydigt tegn på, at der sket en 
rebalancering af lønkonkurrenceevnen inden for euroområdet. En betydelig del af justeringen 
skal ses i sammenhæng med den svækkede konjunktursituation i underskudslandene, som 
har ført til et fald i den indenlandske efterspørgsel og dermed i importen. Fremgang i ekspor-
ten har kun i mindre omfang bidraget til at nedbringe underskuddene, dog med Irland – og på 

 

3 Se Økonomisk Redegørelse, maj 2012, for en nærmere beskrivelse af EU’s procedure for makroøkonomiske uba-
lancer. 
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det seneste også Spanien – som væsentlige undtagelser. Der må således også ventes en vis 
fornyet stigning i underskuddene i takt med, at efterspørgslen i underskudslandene genopret-
tes. 
 
En vis styrkelse af konkurrenceevnen, målt ved udviklingen i enhedslønomkostninger, har 
dog allerede fundet sted i underskudslandene, og ifølge skøn fra EU-Kommissionen ventes 
processen at fortsætte de kommende år, jf. figur 2.31. Det afspejler dels en stigning i produk-
tiviteten og dels svagere nominelle lønstigninger (i visse tilfælde fald). Samtidig ventes en-
hedslønomkostningerne i overskudslandene at stige, således at der ved udgangen af prog-
noseperioden er større balance internt i euroområdet. Underskudslandene ventes også at 
vinde markedsandele de kommende år. 
 
 

Figur 2.31 
Nominelle enhedslønomkostninger i forhold til 2000, udvalgte eurolande 
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Anm.: Nominelle enhedslønomkostninger er opgjort for hele økonomien. 
Kilde: Eurostat, EU-Kommissionen og egne beregninger. 

 
For en række lande udgør udviklingen i boligpriserne en potentiel risiko for den økonomiske 
udvikling. Boligpriserne er faldet i de fleste OECD-lande siden toppunktet i 2007, jf. figur 2.32. 
Generelt er der tale om en korrektion, efter at boligpriserne i mange lande var kommet uhold-
bart højt op i årene op til finanskrisen. Dog er der væsentlige undtagelser, herunder hos 
Danmarks nære samhandelslande, Tyskland, Norge og Sverige, hvor boligpriserne samlet 
set er steget. I Sverige er boligpriserne faldet lidt tilbage på det seneste, men i Tyskland og 
Norge er priserne fortsat med at stige og samlet set med omkring 20 pct. siden 2007. I en 
række af landene med fortsatte stigninger i boligpriserne – blandt andet Norge, Sverige, Bel-
gien, Finland og Frankrig – ligger forholdet mellem pris og indkomst samtidig på et ret højt ni-
veau set i et historisk perspektiv. Det kan være en indikation på, at boligpriserne er overvur-
derede. Udviklingen i boligpriserne har potentielle realøkonomiske effekter, herunder via vel-
standseffekter og investeringsbeslutninger. En uholdbar udvikling i boligpriserne udgør såle-
des en potentiel risiko for den økonomiske udvikling.  
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Figur 2.32 
Boligprisudviklingen siden 2007, udvalgte 
lande 
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Figur 2.33 
Udsigter for BNP-vækst og arbejdsløshed, USA 
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Anm.: Boligprisudviklingen i figur 2.32 viser gennemsnittet for 2012 indtil videre i forhold til gennemsnittet 
i 2007. Basisscenariet i figur 2.33 er fra EU-Kommissionens efterårsprognose, mens skøn for udvik-
lingen, hvis ”fiscal cliff” ikke undgås, er fra Congressional Budget Office. 

Kilde: Congressional Budget Office, EU-Kommissionen, OECD og egne beregninger. 
 
Situationen i USA, hvor en betydelig finanspolitisk stramning (den såkaldte fiscal cliff) står til 
at træde i kraft ved årsskiftet, udgør fortsat en risiko for de globale vækstudsigter. Hvis alle 
planlagte tiltag bliver gennemført, indebærer det en stramning af de offentlige finanser på 
omkring 4 pct. af BNP. Det vil ifølge estimater fra det amerikanske Congressional Budget Of-
fice sende USA’s økonomi tilbage i recession i 2013, jf. figur 2.33. 
 
Forhandlingerne om en løsning på den finanspolitiske situation er først reelt gået i gang efter 
præsidentvalget i november. Det er uklart, om der vil kunne opnås en samlet aftale inden 
årsskiftet, men der vil eventuelt kunne findes et kompromis, der mindsker de kraftige ned-
skæringer/skattestigninger og skaber tid til at indgå en mere langsigtet løsning. Umiddelbart 
efter sit genvalg opfordrede Præsident Obama republikanerne i Repræsentanternes Hus til at 
vedtage et forslag (som allerede er godkendt i Senatet), der viderefører skattelettelserne for 
alle indkomster med undtagelse af de 2 pct. højeste. Det vil i så fald kun være en delvis tilba-
gerulning af de planlagte stramninger, men ifølge skøn fra Congressional Budget Office vil 
det kunne forhindre negativ vækst i USA næste år. 
 
Yderligere risici for de globale vækstudsigter udgøres blandt andet af en potentiel vækstaf-
dæmpning i de nye vækstøkonomier og i udviklingslande, hvor udviklingen har vist sig svage-
re end ventet. Afdæmpningen skyldes dels en nedgang i den eksterne efterspørgsel og dels 
en langsommere fremgang i den indenlandske efterspørgsel, som i de fleste lande kun i be-
grænset omfang er blevet modgået af pengepolitikken. For Kina skal det også ses i sam-
menhæng med den igangværende, men langsommelige omstillingsproces, hvor privatforbru-
get i højere grad skal drive væksten. Der er også en risiko for den internationale økonomi på 
mellemlangt sigt i, at vækstpotentialet i vækstøkonomierne eventuelt overvurderes. Det skal 
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ses i sammenhæng med, at en kraftig kreditvækst kan have ført til uforholdsmæssigt høj in-
vesteringsvækst tidligere, hvor selv projekter med meget begrænsede afkast blev iværksat. 
 
En pludselig og kraftig stigning i olieprisen vil også have en klar afdæmpende virkning på den 
globale økonomi. Olieprisen har ligget ret stabilt de seneste par måneder, men geopolitiske 
spændinger blandt andet knyttet til situationen i Mellemøsten repræsenterer fortsat en poten-
tiel vækstafdæmpende risiko. Risici knyttet til olieprisudviklingen vurderes ikke at være for-
værret siden augustvurderingen. 
 
Til gengæld vurderes risikoen for en kraftig stigning i prisen på fødevarer at være aftaget. De 
internationale kornpriser er steget siden midten af i år som følge af forhold på udbudssiden 
blandt andet knyttet til tørken i USA. Kornpriserne vil formentlig forblive på et højt niveau i 
den nærmeste fremtid, hvilket kan have afsmittende effekter på kød og andre fødevarer. Dog 
forventes kornpriserne igen at falde, når udbudssituationen normaliseres.  
 
Samlet set udgør en forværring af situationen i euroområdet fortsat den mest tungtvejende ri-
siko for de globale vækstudsigter. Der er for øjeblikket faldet en vis ro på de finansielle mar-
keder, men en langsigtet løsning er endnu ikke blevet implementeret. En succesfuld ind-
dæmning af de negative feedback-mekanismer mellem svage offentlige finanser og finansiel-
le institutioners solvens er en betingelse for, at genopretningen af den europæiske – og glo-
bale – økonomi igen kan komme tilbage på sporet. Øvrige faktorer kan også have en klar ne-
gativ effekt på den internationale økonomi, hvis de materialiserer sig, men størrelsesordenen 
vurderes at være mindre. Det gælder blandt andet stigende oliepriser og uventet store effek-
ter af den finanspolitiske konsolidering. På den positive side ser risikoen for kraftigt stigende 
fødevarepriser i kølvandet på tørken i USA ud til at være aftaget siden augustvurderingen. 
 



 

www.oim.dk 
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Der er i løbet af de seneste måneder faldet mere ro på de finansielle markeder. Statsgælds-
krisen i euroområdet er ikke overstået, men der er taget en række initiativer, som har ind-
dæmmet den. 
 
De finansielle markeder har dermed taget positivt imod de nye initiativer, som Den Europæi-
ske Centralbank, ECB, og EU-kommissionen har taget for at bryde det negative samspil mel-
lem staternes og bankernes balancer. Renterne på statsobligationer i de kriseramte sydeuro-
pæiske lande er faldet, og der er tegn på, at kapitaludstrømningen fra landene er bremset op. 
Det giver mulighed for, at tilliden kan vende tilbage og bidrage til en gradvis normalisering af 
de finansielle markeder.  
 
Sigtet med de nye europæiske initiativer er blandt andet at understøtte bankernes kapacitet 
til at låne ud til den private sektor til renter, der er i overensstemmelse med den førte penge-
politik. Herved kan der opnås et øget gennemslag af ECB’s historisk lave styringsrenter. Den 
lempelige pengepolitik i Europa og USA forventes at fortsætte prognoseperioden ud. 
 
Herhjemme har renterne på både stats- og realkreditobligationer ligget på et stabilt niveau i 
løbet af efteråret. Danmark nyder fortsat godt af sin status som ”sikker havn”, og renteni-
veauet er - i historisk sammenhæng – meget lavt. Det har været medvirkende til, at de dan-
ske husholdningers renteudgifter er reduceret mærkbart siden 2008. Den årlige nettorente-
udgift for husholdningerne skønnes at være ca. 30 mia. kr. lavere i 2013 sammenlignet med 
2008. 
 
Der er sket en nødvendig konsolidering i den finansielle sektor. De danske banker har siden 
2008 strammet op på deres kreditvilkår for erhverv og reduceret deres erhvervsudlån. Det 
påvirker særligt de små og mellemstore virksomheder (SMV’er), da de ikke har adgang til de 
samme finansieringsmuligheder som større virksomheder. Derfor har regeringen sammen 
med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i november vedtaget en kreditpakke, der sig-
ter på at forbedre finansieringsmulighederne for især SMV’er.  

3. Finansielle markeder
Nyt kapitel 
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3.1 Rente- og valutaforhold 
 
Der er i løbet af de seneste måneder faldet mere ro på de finansielle markeder. Statsgælds-
krisen i euroområdet er langt fra overstået, men der er sket fremskridt i processen med at 
inddæmme den. 
 
Den 6. september præsenterede Den Europæiske Centralbank (ECB) et nyt opkøbsprogram 
for statsobligationer, Outright Monetary Transactions (OMT). OMT indebærer, at ECB har 
mulighed for at foretage ubegrænsede opkøb af statsobligationer med kort løbetid fra euro-
lande, som er underlagt et makroøkonomisk tilpasningsprogram forbundet med en af de eu-
ropæiske krisefonde EFSF (European Financial Stability Facility) eller ESM (European Stabi-
lity Mechanism). Tilpasningsprogrammet vil indebære krav til den økonomiske politik, herun-
der krav om finanspolitisk konsolidering og reformer. Et sådant program kan tage form af et 
fuldt EFSF/ESM makroøkonomisk tilpasningsprogram eller en forebyggende kreditfacilitet, 
såfremt at denne indebærer en mulighed for, at EFSF/ESM kan foretage direkte opkøb af 
statsobligationer. Et andet væsentligt aspekt ved OMT er, at ECB nu sidestilles med andre 
kreditorer ved eventuelle tab på de opkøbte statsobligationer. Denne deling af risikoen mel-
lem ECB og de øvrige kreditorer har til formål at modvirke, at de øvrige kreditorer fravælger 
statsobligationer fra de berørte lande.   
 
OMT har primært til formål at reducere renteniveauet på statsobligationer i de pågældende 
eurolande, så landene fortsat selv kan finansiere deres budgetunderskud og gæld på de fi-
nansielle markeder. OMT vil samtidig bidrage til, at ECB’s meget lave pengepolitiske sty-
ringsrenter kan få den tilsigtede effekt på realøkonomien i de berørte lande. Det vil sige, at 
det skal bidrage til at reducere det samlede renteniveau i økonomien og stabilisere værdien 
af bankernes beholdninger af statsobligationer. Sigtet er at understøtte bankernes kapacitet 
til at låne ud til den private sektor til renter, der er i overensstemmelse med den førte penge-
politik.       
 
Der er endnu ikke foretaget obligationsopkøb under OMT, men programmets eksistens har 
været medvirkende til, at statsobligationsrenterne i blandt andet Italien, Portugal og Spanien 
er faldet de seneste måneder, mens de er omtrent uændrede i Nordeuropa, jf. afsnit 3.2.  
 
Den 12. september afgjorde den tyske forfatningsdomstol, at tysk deltagelse i ESM ikke er 
forfatningsstridigt. Dermed kunne mekanismen træde i kraft den 8. oktober. Det er et væsent-
ligt skridt i den europæiske krisehåndtering, da det også betyder, at en række af de tiltag, der 
blev vedtaget på EU-topmødet den 28. og 29. juni for at bryde det negative samspil mellem 
bankernes og staternes balancer, nu er tættere på at kunne gennemføres, jf. Økonomisk Re-
degørelse, august 2012.   
 
EU-Kommissionen fremsatte den 12. september sit udspil til et fælles europæisk banktilsyn 
og en køreplan for etablering af en såkaldt bankunion, hvor de øvrige ben består af et fælles 
afviklingsregime for nødlidende banker og eventuelt et fælles system for indskydergarantier.  
Etablering af et effektivt fælles europæisk banktilsyn, der omfatter ECB, er en forudsætning 
for, at ESM får mulighed for at yde kapitalindskud direkte i nødlidende banker i euroområdet 
uden at belaste hjemlandets offentlige finanser. Initiativerne skal medvirke til at bryde det ne-
gative samspil mellem staternes og bankernes balancer. Forslaget forhandles i øjeblikket 
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medlemslandene imellem med henblik på en aftale inden årets udgang, og der er nu lagt op 
til, at lande uden for euroområdet også kan tilslutte sig det fælles banktilsyn, hvis de ønsker 
det. Forhandlingerne skal blandt andet afklare, hvilke kreditinstitutter det centrale tilsyn skal 
varetage det direkte tilsyn af, og på hvilke vilkår lande uden for euroområdet kan deltage. 
 
De mange initiativer har blandt andet til sigte at understøtte pengepolitikken i euroområdet, 
der fortsat er meget lempelig. Refinansieringsrenten har ligget på 0,75 pct. siden den 5. juli, 
jf. figur 3.1. Danmarks Nationalbank har ligeledes holdt sine styringsrenter uændrede siden 
rentenedsættelsen den 5. juli, jf. figur 3.2. Således er niveauet fortsat historisk lavt, og ind-
skudsbevisrenten er negativ. Det meget lave renteniveau er med til at holde hånden under 
dansk produktion og beskæftigelse, jf. boks 3.1. 
 
 

Figur 3.1 
ECB’s styringsrenter 
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Figur 3.2 
Danmarks Nationalbanks styringsrenter 
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Anm.: Eonia-renten (Tomorrow/Next-renten) er en referencerente  for usikrede dag-til-dag lån i penge-
markedet i euroområdet (Danmark). Den beregnes dagligt af ECB (Danmarks Nationalbank) som et 
omsætningsvægtet gennemsnit af de indberettede rentesatser. Serierne er udglattet som et 5-dages 
glidende gennemsnit. Frem til 8. juni 2009 var Danmarks Nationalbanks udlånsrente og renten på 
indskudsbeviser ens. 

Kilde: ECB, Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 
 
Danmarks pengepolitiske rentespænd til euroområdet er fortsat negativt, hvilket vidner om 
Danmarks position som ”sikker havn”. De pengepolitiske tiltag fra Danmarks Nationalbank i 
form af interventionskøb af valuta og ensidige rentenedsættelser har sikret, at kronekursen 
har stabiliseret sig over for euroen i løbet af efteråret. Kronekursen ligger nu tæt på den cen-
trale paritetskurs og apprecieringspresset på kronen er aftaget, jf. figur 3.3 og 3.4. 
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Boks 3.1 
Effekten af de lavere renter siden 2008 

Siden begyndelsen af den finansielle krise i 2008 er de danske renter faldet betragteligt, jf. figur a. De me-

get lave renter påvirker stort set alle aspekter af økonomien: 

- Husholdningernes årlige (netto)renteudgifter er faldet med omtrent 20 mia. kr. fra 2008 til 2010, jf. 
figur b. Det skyldes primært rentefaldet, ikke mindst for boligejere med rentetilpasningslån. Den år-

lige (netto)renteudgift skønnes at være 30 mia. kr. lavere i 2013 målt i forhold til 2008.  Det har 

dermed omtrent samme årlige betydning for husholdningernes forbrugsmuligheder som tilbagebe-

talingen af efterlønsbidraget på 28½ mia. kr. i 2012. 

- Renteudviklingen har holdt hånden under boligpriserne og har medvirket til, at boligbyrden, målt 

ved førsteårsydelsen på boligkøb, jf. kapitel 4, i 2012 vurderes at være ca. 4½ pct.-point lavere end 

gennemsnittet fra 1999 til 2011. 

- Den lavere realrente efter skat – ca. 1,6 pct.-point i forhold til 2008 – gør det mere attraktivt at for-

bruge nu frem for i fremtiden. De lave renter har dermed også holdt hånden under forbrugskvoten.  

- Den gennemsnitlige udlånsrente til virksomheder er ca. 3 pct.-point lavere end i 2008, hvor niveau-

et var relativt højt, hvilket har reduceret finansieringsomkostningerne i virksomhederne.  

 

Effekten på beskæftigelsen af faldet i renterne kan anskueliggøres i et kontrafaktisk forløb ved at sammen-

holde den faktiske udvikling med et forløb, hvor renterne var på samme niveau som i 2008. Kontrafaktiske 

forløb kan bruges til at vurdere konsekvenser på kortere sigt af en ændring i et centralt forhold i økonomien. 

Usikkerheden i sådanne beregninger er voksende med tiden. Beregningerne viser at faldet i renterne siden 

2008 har været med til at holde hånden under beskæftigelsen svarende til en beskæftigelsesvirkning på i 

størrelsesordenen 35.000 personer i 2012, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2012. Kontrafaktiske bereg-

ninger er en partiel betragtning, hvor man typisk kun ser på konsekvenserne af ét centralt forhold i økono-

mien. Man kan fx ikke konkludere, at beskæftigelsen vil falde hvis renterne igen stiger. Stigende renter vil 

med stor sandsynlighed være sammenfaldende med en bedring i europæisk økonomi, som også vil under-

støtte dansk økonomi og beskæftigelse.  

 
 

Figur a 
Renteudviklingen 
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Figur b 
Husholdningernes nettorenteudgifter 
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Anm.: I figur b er det husholdningernes reelle rentestrømme, dvs. det er ikke nationalregnskabsdefinitio-
nen, hvor der korrigeres for FISIM. FISIM er finansielle formidlingstjenester, som er differencen 
mellem husholdningernes rentesats og markedsrenten, som i nationalregnskabet indgår i privatfor-
bruget som en tjeneste. I 2012-14 er det antaget, at FISIM fastholdes på 2011-niveau. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Figur 3.3 
Afvigelse fra DKK/EUR centralkurs 

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01

DKK/EUR DKK/EUR

Figur 3.4 
Valutareserven 
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Anm.: Figur 3.3 viser afvigelsen af den faktiske DKK/EUR-kurs fra den fastsatte centrale paritetskurs på 
7,46038 kr. per euro. 

Kilde: Danmarks Nationalbank, ECB og Reuters EcoWin. 
 
I USA har den pengepolitiske styringsrente, Federal Funds Target Rate, ligget uændret i in-
tervallet 0-0,25 pct. siden december 2008. Det lave niveau har betydet, at den amerikanske 
centralbank, Federal Reserve (Fed), har valgt at benytte sig af alternative pengepolitiske red-
skaber med det formål at presse markedsrenterne, ikke mindst de lange renter, ned.   
 
I forbindelse med rentemødet i september annoncerede Fed et nyt obligationsopkøbspro-
gram, som indebærer, at Fed hver måned opkøber for 40 mia. dollar realkreditobligationer. 
Opkøbene er tidsmæssigt ubegrænsede, og de vil fortsætte, indtil centralbankens pengepoli-
tiske komité, FOMC, vurderer, at der er sket en tilstrækkelig forbedring af økonomien, og ar-
bejdsmarkedet har stabiliseret sig. 
 
Et andet af Feds redskaber er kommunikation af centralbankens forventning til den fremtidige 
udvikling i Federal Funds Target Rate med henblik på at påvirke forventningsdannelsen på 
de finansielle markeder. I forbindelse med rentemødet i september gav et klart flertal af med-
lemmerne af den pengepolitiske komité, FOMC, udtryk for, at de forventer, at den pengepoli-
tiske rente vil forblive på et exceptionelt lavt niveau som minimum frem til midten af 2015. 
 
Til trods for at der i løbet af efteråret er sket en stabilisering af de finansielle markeder, er den 
fremadrettede udvikling behæftet med en række usikkerhedsmomenter, jf. afsnit 2.3. Usik-
kerheden knytter sig i høj grad til den europæiske statsgældskrise, herunder særligt til udvik-
lingen i Spanien og Grækenland. En anden betydelig kilde til usikkerhed er, hvorvidt det vil 
lykkes de amerikanske politikere at indgå en aftale, der forhindrer, at den såkaldte ”fiscal cliff” 
realiseres i USA. 
 
Det er i prognosen antaget, at den meget lempelige pengepolitik i Europa og USA fortsætter 
prognoseperioden ud. Det baserer sig på, at væksten, særligt for dele af euroområdet, er 
svag, og at der kun forventes moderat fremgang over det næste par år. Danmark forudsættes 
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at kunne fastholde sin status som ”sikker havn” i hele prognoseperioden, og de pengepoliti-
ske renter forventes derfor at forblive på et lavt niveau. 
 
 

3.2 Obligations- og aktiemarkeder 
 
Der er i løbet af efteråret sket en stabilisering af statsobligationsmarkederne oven på annon-
ceringen af ECB’s opkøbsprogram, OMT, i starten af september. Rentefaldet i Spanien og 
Italien har været relativt større på statsobligationsrenter med kortere løbetid, som de seneste 
initiativer særligt retter sig mod, jf. figur 3.5 og 3.6. 
 
 

Figur 3.5 
2-årige statsobligationsrenter – Italien, 
Portugal og Spanien 
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Figur 3.6 
10-årige statsobligationsrenter – Italien, 
Portugal og Spanien 
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Figur 3.7 
2-årige statsobligationsrenter – udvalgte 
EU-lande 
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Figur 3.8 
10-årige statsobligationsrenter – udvalgte 
EU-lande 
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Kilde: Reuters EcoWin. 
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I de nordeuropæiske lande er statsobligationsrenterne fortsat lave. Det gælder især for stats-
obligationer med kort løbetid, hvor renterne er tæt på nul eller ligefrem negative, jf. figur 3.7 
og 3.8. Det afspejler, at investorerne fortsat betragter landene som ”sikre havne”, dvs. at risi-
koen på statsobligationer fra disse lande vurderes at være lav. 
 
Der har i de senere år været et tæt samspil mellem risikopræmierne på statsobligationer og 
de finansielle markeders vurdering af risikoen for konkurser mv. i banksektoren. Det skyldes, 
at bankerne på den ene side har betydelige beholdninger af statsobligationer, som tidligere 
blev anset for et risikofrit aktiv, og på den anden side at staterne har implicitte forpligtelser 
over for bankerne i form af garantier mv.  
 
Sammenhængen mellem risikoen i banksektoren og risikoen på statsobligationer kommer 
blandt andet til udtryk gennem Credit Default Swap (CDS)-præmierne. En CDS-kontrakt er 
en forsikring mod misligholdelse af en underliggende finansiel kontrakt, der udløses i tilfælde 
af en ”kreditbegivenhed” såsom konkurs eller anden kontraktmæssig misligholdelse. Siden 
foråret 2010 har der været en tæt sammenhæng mellem CDS-præmierne på banker og de 
højeste CDS-præmier på stater, jf. figur 3.9. Disse risikopræmier er imidlertid faldet ganske 
betydeligt i løbet af efteråret, hvilket peger på, at de finansielle markeder har taget godt imod 
de nye initiativer, jf. afsnit 3.1. 
 
 

Figur 3.9 
CDS-præmier på stater og banker i euroområdet 
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Anm.: CDS-præmier relaterer sig til risikoen for misligholdelse af en underliggende finansiel kontrakt. For 
stater er den finansielle kontrakt typisk en statsobligation, mens den for virksomheder typisk er en 
virksomhedsobligation. CDS’erne har her en løbetid på fem år. Intervallet for CDS-præmier på sta-
ter i euroområdet viser den højeste og laveste CDS-præmie for Frankrig, Tyskland, Italien og Spani-
en. CDS-præmien på banker i euroområdet er baseret på Itraxx Senior Financials, som er et indeks, 
der dækker over 25 store europæiske banker. 

Kilde: Bloomberg og Reuters EcoWin. 
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I prognoseperioden skønnes de 10-årige statsobligationsrenter i Danmark, Tyskland og USA 
at stige svagt frem mod 2014. Det afspejler en forventning om en gradvist højere vækst i 
prognoseperioden, navnlig i USA, og mindre efterspørgsel efter værdipapirer fra lande, der 
betragtes som ”sikre havne”. 
 
De danske realkreditobligationsrenter er fortsat meget lave i et historisk perspektiv. I progno-
seperioden forventes de lange realkreditobligationsrenter i store træk at følge udviklingen i de 
lange statsobligationsrenter, jf. tabel 3.1. Den 30-årige realkreditobligationsrente er i 2012 ik-
ke faldet i samme omfang som statsobligationsrenterne.  På den baggrund forventes den 30-
årige realkreditrente også at stige svagere end statsobligationsrenterne i 2013. Udviklingen i 
renten på 1-årige rentetilpasningsobligationer følger i prognoseperioden udviklingen i de kor-
te danske markedsrenter. 
 
 

Tabel 3.1 
Skøn for obligationsrenter 

 2012 2013 2014 

Årsgennemsnit (pct.)    

10-årig statsobligation, Danmark 1,5 1,8 2,2 

10-årig statsobligation, Tyskland 1,6 1,8 2,2 

10-årig statsobligation, USA 1,8 1,9 2,3 

Gennemsnitlig obligationsrente, Danmark 1,7 2,0 2,4 

1-årig rentetilpasningsobligation, Danmark 0,5 0,7 1,1 

30-årig realkreditobligation, Danmark 3,7 3,7 4,1 
 

Kilde: Egne beregninger. 

 
Aktiekurserne i Danmark, USA og euroområdet er steget i løbet af det seneste halve år trods 
generelt svag økonomisk vækst, jf. figur 3.10. Udviklingen kan afspejle, at risikopræmierne i 
et vist omfang er reduceret. Målt som rentespændet mellem virksomheds- og statsobligatio-
ner har risikopræmierne siden slutningen af 2011, hvor der var betydelig usikkerhed på de fi-
nansielle markeder, overordnet set været aftagende, jf. figur 3.11.  
 
Det kan også have påvirket aktiekursudviklingen, at de meget lave obligationsrenter får inve-
storer til at søge mod alternative placeringer, herunder aktier, der forventes at give et højere 
afkast. Situationen på de finansielle markeder er imidlertid endnu skrøbelig i euroområdet, og 
det smitter af på aktiemarkederne. OECD har fremhævet, at der særligt for euroområdet er 
en risiko for en korrektion af aktiekurserne1. 
 
 

 

1 Jf. OECD Economic Outlook no. 92. 
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Figur 3.10 
Aktiekurser 
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Figur 3.11 
Rentespænd på virksomhedsobligationer 
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Anm.: I figur 3.11 er rentespændet i forhold til en 10-årig statsobligation. Statistik for renter på virksom-
hedsobligationer findes kun for USA og euroområdet. AAA og BBB angiver rating af virksomheds-
obligationer. Rentespændet for BBB virksomhedsobligationer anvendes af OECD til måling af risi-
kopræmier. 

Kilde: Reuters EcoWin. 
 
 

3.3 Kreditudvikling 
 
Kreditgivningen følger typisk konjunkturerne og er lempelig i højkonjunkturer og strammere i 
lavkonjunkturer. Det skyldes blandt andet, at værdien af de aktiver, der kan stilles som sik-
kerhed for lån, typisk er konjunkturmedløbende. Et højere udlån kan øge forbrug og investe-
ringer yderligere og derved øge værdien af de aktiver, der stilles som sikkerhed ved lån. Der-
ved kan den realøkonomiske udvikling og kreditgivningen virke gensidigt forstærkende. For 
virksomhederne kan det vise sig ved en relativt højere ekstern finansieringspræmie og van-
skeligheder med at få bevilliget et lån i lavkonjunkturer. 
 
Bankernes udlån steg markant under højkonjunkturen 2005 til 2008, jf. figur 3.12 og 3.13. 
Udviklingen i långivningen i denne periode skal blandt andet ses i lyset af stigende værdier 
på de aktiver, der kan stilles som sikkerhed for lån, som fx husholdningernes friværdier og 
virksomhedernes bygninger og maskiner. For virksomhederne påvirkes långivningen også af 
fx overskudsgrad og egenkapitalforrentning, der også er konjunkturafhængige2. 
 
Der er ikke tegn på, at bankernes egne balancer har været en afgørende faktor i udlånsudvik-
lingen siden 2008. Det viser blandt andet en undersøgelse fra Danmarks Nationalbank 

 

2 Jf. blandt andet Økonomi- og Erhvervsministeriet, “Investeringer og virksomhedernes kreditvilkår”, marts 
2011. 
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(2012), der har undersøgt sammenhængen mellem bankernes långivning og små og mellem-
store virksomheders kreditværdighed før finanskrisen i 2007 og under krisen i 2009-10 3. Det 
kan skyldes, at adgangen til hybrid kernekapital i forbindelse med bankpakkerne kan have 
været med til at forebygge en strammere kreditgivning.  
 
 

Figur 3.12 
Penge- og realkreditinstitutternes udlån til 
virksomheder 
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Figur 3.13 
Penge- og realkreditinstitutternes udlån til 
husholdninger 
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Anm.: I figur 3.12 er virksomheder den ikke-finansielle selskabssektor. Beholdninger er opgjort ultimo 
kvartalet. Seneste observation er 3. kvartal 2012. Data for realkreditinstitutlån starter i 1993. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
 
Udviklingen i bankernes udlån efter 2008 afspejler også en svagere efterspørgsel efter lån. 
Det skyldes blandt andet, at opsparingsoverskuddet i den private sektor, navnlig i virksomhe-
derne, stadig er forholdsvis højt. Det mindsker i nogen grad behovet for ekstern finansiering 
og dermed efterspørgslen efter lån.   
 
De konjunkturforstærkende forhold viser sig ved, at det er blevet relativt dyrere for små og 
mellemstore virksomheder at finansiere sig i forbindelse med den finansielle krise. Det kan 
skyldes, at det er blevet relativt vanskeligere for små og mellemstore virksomheder at stille 
sikkerhed, og at alternative finansieringsmuligheder for disse virksomheder er mere begræn-
sede. Forskellen mellem renterne på små og store lån er således øget siden 2008. 
 
Denne tendens gør sig også gældende i euroområdet om end i et mindre omfang end i Dan-
mark, jf. figur 3.14 og 3.15. 
 
 

 

3 Danmarks Nationalbank (2012), “A micro-econometric analysis of the banks’ loan rejection rates and the cre-
ditworthness of the banks corporate customers”, Working paper no. 81, 2012 og Danmarks Nationalbank (2011), 
”Hvordan virker pengepolitikken i Danmark”, Kvartalsoversigt 2. kvartal 2011. 
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Figur 3.14 
Rente på nye lån til erhverv i Danmark –  
store og små lån 
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Figur 3.15 
Rente på nye lån til erhverv i euroområdet – 
store og små lån 
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Anm.: Lånene omfatter nye lån ekskl. kassekreditter med løbetid på op til 1 år. I Danmark er det nye lån fra 
pengeinstitutter, mens nye lån i euroområdet er fra MFI sektoren. Opgøres nye lån for Danmark for 
MFI-sektoren, er renteniveauet for små lån efter 2008 noget lavere, mens udviklingen er den samme. 

Kilde: Danmarks Nationalbank og ECB. 
 
Bankernes indlånsunderskud (forskellen mellem indlån og udlån), der angiver hvor meget fi-
nansiering via kapitalmarkederne bankerne har brug for, er reduceret mærkbart siden 2008, 
jf. figur 3.16. Den nødvendige tilpasning af indlånsunderskuddet skal blandt andet ses i lyset 
af en forholdsvis høj udlånsvækst før 2008. 
 
 

Figur 3.16 
Bankernes indlånsunderskud 
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Figur 3.17 
Bankernes kreditpolitik over for erhverv 
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Anm.: I figur 3.16 er indlånsunderskuddet defineret som indlån fratrukket udlån opgjort ultimo kvartalet. 
Opgørelsen omfatter pengeinstitutter i gruppe 1, 2 og 3, og inkluderer udenlandske filialer, mens sel-
skaber under Finansiel Stabilitet A/S ikke er medtaget. Seneste observation er 3. kvartal 2012. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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Den svagere udvikling i bankernes udlån efter 2008 skyldes blandt andet, at der er sket en 
opstramning i bankernes kreditpolitik over for virksomhederne, jf. figur 3.17. Bankerne har 
dog ikke strammet deres kreditpolitik relativt mere for de små og mellemstore virksomheder 
siden 2008 end for virksomhederne set under et, jf. Nationalbankens udlånsundersøgelser. 
 
 

Boks 3.2 
Kreditpakken og grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomhederne 

Regeringen har indgået en aftale med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om fire nye initiativer, der 

skal bidrage til at løsne op for finansieringsudfordringerne for især små og mellemstore virksomheder 

(SMV’er): Vækstlån, garantier for investeringslån og små vækstkautioner. Derudover er det besluttet, at der 

skal etableres en grøn låneordning til ressourceeffektivisering i virksomhederne. Der er tale om midlertidige 

løsninger, der udnytter statens gode kreditværdighed til at afhjælpe nogle konkrete, midlertidige finansie-

ringsudfordringer. Initiativerne vil blive iværksat inden udgangen af 2012. 

Vækstlån  

• Vækstfonden skal frem til udgangen af 2015 kunne tilbyde efterstillede lån primært målrettet etable-

rede og solide SMV’er med et lånebehov på over 2 mio. kr.  

• Vækstlån henvender sig til SMV’er, der har vanskeligt ved få finansieret bæredygtige projekter, fordi 

de er for risikofyldte, og fordi virksomheden ikke kan stille med tilstrækkelige sikkerheder. 

• Det er en forudsætning, at pengeinstitutterne medfinansierer ca. halvdelen af ordningen. Renten på 

et Vækstlån vil være højere end renten på et banklån dels for at dække den større risiko dels for at 

sikre, at efterspørgslen efter efterstillede lån falder bort, når kreditmarkederne normaliseres. 

• Vækstfonden kan yde lån for i alt 5,5 mia. kr. i årene 2013-15. Inklusive privat medfinansiering vil det 

danne basis for et øget udlån på omkring 11 mia. kr. 

 
Garantier for investeringslån  

• Eksport Kredit Fonden (EKF) vil frem til udgangen af 2015 kunne stille garantier for investeringslån 

optaget af eksportvirksomheder i Danmark med henblik på at udvide produktionsapparatet. 

• Garantistillelsen vil ske i samarbejde med og gennem den finansielle sektor. EKF vil maksimalt kun-

ne yde 80 pct. dækning på beløb op til 50 mio. kr. og 50 pct. på beløb herover.  

• EKF forventer at udstede garantier for 1 mia. kr. 

 

Små vækstkautioner  

• De eksisterende vækstkautionsordninger omlægges til nye små vækstkautioner til iværksættere og 

SMV’er for lån på op til 2 mio. kr. 

 

Grønne kautioner 

• For at skabe bedre vilkår for SMV’ers finansiering af grønne investeringer etableres der inden for en 

ramme på 50 mio. kr. en særlig grøn låneordning til ressourceeffektivisering i virksomhederne. De 

grønne omstillingslån vil især skabe bedre vilkår for SMV’ers finansiering af nye grønne investerin-

ger som fx ressourceeffektivisering. 

 

Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet, november 2012. 



Kapitel 3 Finansielle markeder 
 

Økonomisk Redegørelse · December 2012 73 

For at styrke særligt små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering har regerin-
gen sammen med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti vedtaget Kreditpakken i no-
vember 2012, jf. boks 3.2. Endvidere forventes Udviklingspakken, der blev lanceret i marts 
2012, at forbedre adgangen til finansiering for blandt andet de små og mellemstore virksom-
heder. 
 
Udlånsrenterne til husholdninger og erhverv er faldet de seneste seks måneder og er nu på 
et lavt niveau set over det seneste årti. Udviklingen afspejler, at Danmarks Nationalbanks 
nedsættelser af de pengepolitiske renter gennem det seneste år er begyndt at slå igennem 
på bankernes udlånsrenter, jf. figur 3.18.  
 
 

Figur 3.18 
Pengepolitiske renter og udlånsrenter 
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Figur 3.19 
Pengeinstitutternes rentemarginaler 
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Anm.: I figur 3.18 er udlånsrenterne pengeinstitutternes effektive renter på udestående lån, og renteudgifter 
er eksklusive gebyrer mv. I figur 3.19 er rentemarginalen forskellen mellem pengeinstitutternes ud-
lånsrenter og indlånsrenter på udestående lån. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
 
Bankerne har hidtil undladt at indføre negative indlånsrenter, og det kan også være en med-
virkende årsag til, at udlånsrenterne ikke er faldet i samme omfang som de pengepolitiske 
renter.  
 
De seneste seks måneder er rentemarginalen faldet svagt, jf. figur 3.19. Bankernes indlåns-
renter er kun faldet svagt over de seneste måneder, og de er som nævnt indtil videre ikke 
negative. De faldende udlånsrenter betyder derfor, at bankernes rentemarginal samlet set er 
faldet. En stigning i gebyrer og navnlig bidragssatser på realkreditlån det seneste halve år 
understreger imidlertid, at der fortsat foregår en konsolidering i den finansielle sektor.  
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Husholdningernes købekraft blev styrket væsentligt i år. Husholdningerne havde en fremgang 
i deres reale disponible indkomst, og derudover fik de i år ekstraordinært tilført 28½ mia. kr. i 
form af efterlønstilbagebetalinger. Også i de næste to år ventes fremgang i husholdningernes 
disponible indkomster. 
 
Trods den forøgede købekraft har væksten i det private forbrug været forholdsvis afdæmpet.  
Det skal ses i lyset af, at mange husholdninger har behov for en yderligere konsolidering af 
deres økonomi som følge af en betydelig gældsoptagelse – primært i bolig – i årene frem 
mod 2008.  
 
Virksomhedernes investeringer har udviklet sig svagt. Kapitalapparat er reduceret de senere 
år, fordi investeringerne har været lavere end de løbende afskrivninger. Der vurderes derfor 
at være behov for fornyelse og modernisering af produktionsapparat de kommende år, i takt 
med at efterspørgslen stiger, og kapacitetsudnyttelsen øges. Virksomhederne har et incita-
ment til at fremrykke investeringer til 2013 i kraft af de aktuelt meget lave renter og investe-
ringsvinduet med lempelige afskrivningsregler for visse investeringer frem til udgangen af 
næste år. Da virksomhederne samtidig – i modsætning til husholdningerne – har et betydeligt 
opsparingsoverskud, vurderes der at være plads til et investeringsløft næste år. 
 
Internationalt holder et betydeligt konsolideringsbehov efterspørgselsfremgangen tilbage. Det 
gælder i særdeleshed de sydlige eurolande, mens flere danske nærmarkeder klarer sig bed-
re. Den svage efterspørgsel hæmmer eksporten, og fremgangen vurderes derfor at være be-
hersket både i år og næste år. Først i 2014 forudsættes der at komme mere fart i genopret-
ningen af den internationale økonomi. Eksporten ventes i forlængelse heraf at tage til og væ-
re hoveddrivkraften bag fremgangen i dansk økonomi. 
 
Der er to væsentlige barrierer for fremgang i dansk eksport: En svag lønkonkurrenceevne og 
begrænset fodfæste på vækstmarkeder. Svækkelsen af lønkonkurrenceevnen gennem 
00’erne hæmmer stadig eksporten til trods for en vis genopretning siden 2008. Det vil kræve 
en længere periode med lavere lønstigninger herhjemme og/eller højere produktivitetsvækst i 
forhold til udlandet at indhente det akkumulerede efterslæb. Samtidig afsætter danske ek-
sportører i vid udstrækning deres varer på nærmarkederne i Europa, hvor væksten er svag, 
og kun i mindre grad på nye markeder som BRIK-landene, hvor væksten i disse år er større. 
Blot omkring 6½ pct. af den danske eksport af industrivarer gik til vækstmarkeder i 2011. An-
delen er mere end dobbelt så stor i andre nordeuropæiske lande som Tyskland og Sverige. 
Det svækker isoleret set udsigterne for eksporten, selvom danske eksportører har øget deres 
tilstedeværelse på vækstmarkederne de senere år. 
 
 
 
 
 

4. Indenlandsk efterspørgsel 
og udenrigshandel 

Nyt kapitel 
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4.1 Indkomster og formue 
 

4.1.1 Husholdningernes indkomster 
Der vurderes at have været en realvækst i husholdningernes korrigerede disponible indkomst 
i år på 1¼ pct., jf. tabel 4.1. Derudover styrkes husholdningernes købekraft af tilbagebetalin-
gen af efterlønsbidrag, der i alt udgør omkring 28½ mia. kr. 
 
Den disponible indkomst kan svinge en del fra år til år, blandt andet som følge af udsving i 
fradrag for indbetaling på pensionsordninger. Ses der bort fra disse midlertidige udsving, er 
der udsigt til en fremgang i husholdningernes reale indkomster (korrigeret) på i gennemsnit 
ca. 1¾ pct. i 2013 og 2014. 
  
 

Tabel 4.1 
Væksten i de reale disponible indkomster 

 Gnst. 
01-11 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vækst, pct.         

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

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

Real disponibel indkomst:         

Husholdninger ifølge NR1) 1,7 0,6 1,1 1,8 0,5 1,9 2,4 1,1 

Husholdninger korrigeret2)  1,1 2,8 2,1 0,4 1,2 2,3 1,2 

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

   

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. 
 
Den reale lønsum vurderes at være faldet i år, primært i kraft af lavere beskæftigelse. Faldet i 
lønsummen opvejes dog blandt andet af lavere pensionsbidrag og stigende offentlige over-
førselsindkomster, jf. tabel 4.2. Overførselsindkomsterne trækkes op af 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. Også nettoren-
terne trækker indkomsten op i 2012, på linje med udviklingen i 2010 og 2011, jf. boks 4.1. 
 
I 2013 ventes den aftagende prisstigningstakt at sikre en reallønsstigning, hvilket vil trække 
den samlede reale lønsum op for første gang i fem år. I 2014 bidrager også en stigende be-
skæftigelse til yderligere fremgang i den reale lønsum. 
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Tabel 4.2 
Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst1) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  Realindkomst før afgiftsbidrag 0,8 2,1 2,4 0,6 1,8 2,3 1,2 

  Afgiftsbidrag1) 0,3 0,7 -0,3 -0,2 -0,6 0,0 0,0 

Vækst i real disponibel indkomst i alt2) 1,1 2,8 2,1 0,4 1,2 2,3 1,2 

Bidrag (pct.-point) fra        

    Lønsum3) 2,0 -1,3 -1,7 -1,1 -0,6 0,2 0,5 

    Pensionsbidrag4) -0,7 0,3 -0,2 -0,1 0,5 0,5 -0,4 

  Lønsum ekskl. pensionsbidrag 1,3 -1,0 -1,8 -1,1 0,0 0,7 0,2 

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

I alt lønindkomst (ekskl. pensionsbidrag) 
og overførsler 1,2 0,4 -0,8 -1,0 0,3 1,2 0,4 

Nettorenteindkomst -0,8 -0,1 1,8 0,5 0,2 0,6 -0,4 

Aktieudbytter mv.5) 0,2 -0,7 -0,6 0,2 0,0 0,0 0,1 

Udbetalinger fra pensionsordninger4) -0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 1,0 

Ændret beskatning6) 0,3 1,2 2,8 -0,2 -0,3 0,0 -0,1 

  Skattereformen (2012)      0,9 0,0 

  Andre skatteændringer 0,3 1,2 2,8 -0,2 -0,3 -1,0 -0,1 

Udsving i aktie- og dødsbobeskatningen 0,9 0,3 -0,9 0,0 0,1 0,1 0,0 

I øvrigt7) -0,5 1,5 -0,4 0,5 0,6 0,0 0,2 

Udbetalinger fra SP og af efterlønsbidrag8)  3,7 -3,0 -0,4 2,2 -2,1 0,0 

I alt inkl. SP og udbetalinger af efterløns-
bidrag8) 1,1 6,5 -1,0 0,1 3,4 0,2 1,2 

   

1)  Afgiftsbidrag er defineret som forskellen på udviklingen i forbruger- og nettoprisindekset.  
2)  Den korrigerede indkomst, jf. tabel 4.1.  
3) Vedrørende lønmodtagere bosiddende i Danmark. 
4) Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, dvs. arbejdsmarkedspensioner mv. (men ikke indivi-

duelle pensionsordninger i pengeinstitutter mv.).  
5) Inklusive udlodninger fra investeringsforeninger. 
6)  Dækker alene over diskretionære personskatteændringer. 
7) 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.  

8) ”SP” er udbetalingerne fra Særlig Pensionsopsparing (i 2009 og 2010). ”Efterlønsbidrag” er tilbage-
betaling af efterlønsbidrag i 2012 fratrukket en anslået stigning i bidrag til individuelle pensionsord-
ninger. I 2010 er inkluderet skattefri udbetalinger fra pensionsopsparingskonti for personer under 60 
år.  

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
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Boks 4.1 
Renternes påvirkning af de disponible indkomster fra 2008 til 2011  

Siden 2008 har det løbende rentefald været med til at understøtte familiernes økonomi. Reduktionen i netto-

rentebetalingerne har således været næsten lige så store som den samlede fremgang i de reale indkomster i 

perioden 2008 til 2011, jf. figur a. I de tre år faldt de reale (nationalregnskabsmæssige) renteudgifter med ca. 

24 mia. kr., mens de øvrige indkomster for husholdningerne kun steg med 2 mia. kr. realt1. 

 

Faldet i renteudgifterne kommer efter, at det samlede forbrug af finansielle tjenester i penge- og realkreditin-

stitutter samt renteudgifter i 2008 var kommet op på at udgøre den højeste andel af den disponible indkomst, 

der nogensinde har været observeret, jf. figur b. På trods af de seneste års rentefald og de ekstraordinære 

lave renteniveauer er de samlede finansielle udgifter for de danske husholdninger således fortsat på et ni-

veau omkring det historiske gennemsnit. 

 

Figur a  
Ændring i husholdningernes reale disponible 
indkomster 
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Figur b 
Finansielle udgifter som andel af husholdnin-
gernes disponible indkomster før renter 
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Anm.: Nettorenter er nationalregnskabsdefinitionen af nettorenter – dvs. ekskl. FISIM. Ændringer i den di-
sponible indkomst i figur a er i 2005-priser. Den stiplede linje angiver det gennemsnitlige niveau for 
perioden 1981 til 2011. Finansielle tjenester dækker blandt andet over bidrag til realkreditinstitutter 
og pengeinstitutternes rentemarginal (FISIM). Hertil kommer en række øvrige poster. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

De fortsat betydelige finansielle udgifter skal ses i lyset af, at husholdningerne i perioden frem til 2008 op-

byggede en betydelig bruttogæld. Den høje bruttogæld opstod, da husholdningerne i en årrække brugte 

væsentligt flere midler på forbrug og investeringer i primært huse end deres samlede disponible indtægter. I 

2008 var den samlede nettooptagelse af lån 61 mia. kr., jf. tabel 4.3. På trods af en opbremsning i forbruget 

og en reduktion af investeringerne er nettofordringserhvervelsen forblevet negativ frem til 2011.  
 

 

1 Ændringen på to mia. kr. i husholdningernes øvrige indkomster er et nettobeløb, der dækker over, at de øvrige 
komponenter af husholdningernes disponible indkomst er steget eller faldet. 
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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 knap 1 pct.-point i 2013. Skattereformen har fokus på at gøre 
det mere attraktivt at arbejde, jf. boks 4.2. 
 
Afgiftsstigninger har i årene 2010 til 2012 medført en forøget prisstigningstakt, hvilket har 
trukket de reale disponible indkomster ned med omkring ¼-½ pct.-point årligt. I 2013 og 2014 
ventes afgiftsændringer ikke at påvirke udviklingen i realindkomsten. I august var det ventet, 
at afgiftsændringer også i 2013 ville reducere realindkomsten. Men afskaffelsen af fedtafgif-
ten fra nytår og beslutningen om ikke at udvide grundlaget for sukkerafgiften gør, at afgifterne 
i 2013 samlet set holder sig i ro. Reduktionen i afgifterne blev finansieret med en mindre per-
sonskattestigning, hvilket trækker de reale disponible indkomster ned med godt 0,3 pct. i 
2013. Det modsvarer således nogenlunde reduktionen i prisstigningerne som følge af, at det i 
finansloven for 2013 blev det aftalt at fjerne afgiften på mættet fedt samt at aflyse den plan-
lagte udvidelse af grundlaget for sukkerafgiften.  
 
Ud over den generelle indkomstfremgang blev husholdningernes købekraft forøget ekstraor-
dinært i 2012 som følge af efterlønstilbagebetalingerne. Der var ved udgangen af oktober ud-
betalt ca. 28½ mia. kr. af efterlønsbidragene, hvoraf knap 40 pct. dog forventes indbetalt på 
pensionsopsparing. Tilbagebetalingen af efterlønsbidraget, korrigeret for de ekstraordinært 
store indbetalinger til pensioner, medfører, at husholdningerne samlet set får styrket deres 
købekraft med knap 3½ pct. i 2012.  
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Boks 4.2 
Skattereformen øger rådighedsbeløbet i 2013 og 2014   

Familiernes rådighedsbeløb kan belyses på forskellige måder. En mulighed er at betragte familierne under ét 

og følge udviklingen i den samlede reale disponible indkomst i økonomien. Her vil resultatet være påvirket af 

blandt andet ledigheden, den demografiske udvikling, udviklingen i aktiekursen og antallet af studerende.   

  

En anden mulighed er at følge udviklingen i rådighedsbeløbet for forskellige familietyper med bestemte ka-

rakteristika, fx et LO-par eller funktionærpar med 2 børn. I 2012 faldt rådighedsbeløbet for disse familietyper, 

fordi priserne steg hurtigere end lønningerne på det private arbejdsmarked, jf. figur a.  I 2013 vil tilbagegan-

gen i rådighedsbeløbet blive mere end opvejet som følge af skattereformen, der indebærer lavere skat på 

arbejdsindkomst (højere beskæftigelsesfradrag og topskattegrænse). Uden skattereformen vil rådighedsbe-

løbet i 2013 være omtrent uændret for et LO-par, hvilket blandt andet skal ses i lyset af, at lønstigningen kun 

ligger lidt over forbrugerprisudviklingen.  

 

I 2014 er der udsigt til en moderat fremgang i rådighedsbeløbet for de erhvervsaktive familietyper, og også 

her bidrager skattereformen til at løfte rådighedsbeløbet.   

 

Skattereformen indebærer også, at rådighedsbeløbet for pensionister uden supplerende pensionsopsparing 

– ud over ATP – stiger med godt 3 pct.-point. Det skyldes, at den supplerende pensionsydelse øges. Skatte-

reformen påvirker ikke rådighedsbeløbet for andre overførselsmodtagere i 2013 og 2014, hvilket skal ses i 

lyset af, at reformen sigter på at styrke incitamentet til beskæftigelse. 

 

Figur a  
Gennemsnitlig årlig realvækst i rådighedsbeløbet, erhvervsaktive familietyper 
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Anm.: Det anvendte indkomstbegreb er disponibel indkomst efter boligudgifter.  
Kilde: Egne beregninger på Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel. 
 
 

 
I 2012 vil husholdningerne for første gang i ti år have en positiv finansiel opsparing. Det er 
dog hovedsageligt drevet af tilbagebetalingen af efterlønsmidlerne. Fra 2013 ventes hus-
holdningerne igen at øge deres nettolåntagning, dog på et langt lavere niveau end i perioden 
2005-08. 
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Tabel 4.3 
Husholdningernes nettolåntagning og nettofordringserhvervelse 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mia. kr.          

Disponibel bruttoindkomst 796 817 853 878 916 952 978 

Privatforbrug 840 822 858 875 903 931 960 

Bruttoinvesteringer1) 112 78 79 87 85 87 91 

Nettokapitaloverførsler2) 7 -1 5 1 30 -1 0 

”Direkte” nettofordringserhvervelse -149 -84 -78 -83 -43 -67 -73 

Formuetilvækst i l&p3) 89 81 67 58 47 51 53 

Nettofordringerhvervelse4) -61 -2 -12 -25 4 -17 -20 

Pct. af disponibel bruttoindkomst        

”Direkte” nettolåntagning -18,8 -10,3 -9,2 -9,4 -4,6 -7,1 -7,5 

Nettofordringserhvervelse -7,6 -0,3 -1,4 -2,8 0,5 -1,7 -2,1 

   

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 kapital 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 modtages af husholdningerne, som typisk anvender deres indkomst til privatfor-
brug. Selskabernes indkomst finansierer en betydelig del af de løbende erhvervsinvesterin-
ger, 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 indirekte ejerskab via husholdningernes pensionsopsparing. 
 
Den samlede private sektors reale disponible indkomst ventes at vokse med godt 1 pct. i 
2012 efter en næsten tilsvarende tilbagegang i 2011. Indkomstfremgangen kommer alene fra 
husholdningernes indkomster, mens selskabernes reale disponible indkomst ventes at falde. 
Selskabernes bruttooverskud ventes at stige realt, men det opvejes af stigende selskabsskat-
tebetalinger, jf. tabel 4.4.  
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Tabel 4.4 
Den disponible indkomst i den private sektor 

 2011 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Mia. kr. Realvækst, pct. 

Husholdninger1) 878 0,6 1,1 1,8 0,5 1,9 2,4 1,1 

Selskaber 402 5,8 -10,6 12,5 -4,0 -2,6 -1,4 5,1 

Privat sektor i alt 1.280 2,2 -2,8 5,1 -1,0 0,5 1,2 2,3 

Heraf:         

- Bruttooverskud mv. 515 -0,9 -13,7 15,8 -0,3 0,2 1,2 3,0 

- Lønsum2) 981 2,5 -1,5 -2,0 -1,3 -0,7 0,3 0,7 

- Offentlige overførsler 305 -0,7 7,0 3,9 -0,2 2,1 1,9 1,0 

- Indkomstskatter mv.3) -535 -0,8 -5,5 2,7 -0,5 1,6 0,2 -0,9 

   

Anm.: For en fuldstændig opstilling se bilagstabel B.11.  
1)  Nationalregnskabets definition, jf. tabel 4.1.  
2) Inklusive pensionsbidrag. 
3) Inklusive selskabsskat og pensionsafkastskat. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

4.1.3 Husholdningernes formuer 
Efter et betydeligt fald i husholdningernes formue i 2011 vurderes formuerne igen at være 
vokset realt i 2012, jf. tabel 4.5. Det er de finansielle aktiver, der stiger, mens boligformuen 
fortsat faldt i 2012. Fra udgangen af 2012 ventes boligpriserne nogenlunde at følge de gene-
relle prisstigninger, og husholdningernes boligformue er dermed stort set konstant målt realt 
og opgjort ultimo året i både 2013 og 2014. Det forventes, at der vil være en vis fremgang i 
husholdningernes direkte ejede formue, drevet af stigende aktiekurser. Ses der på hushold-
ningernes samlede formue, ventes en lidt kraftigere fremgang, da pensionsformuerne vokser 
hurtigere end den direkte ejede formue. 
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Tabel 4.5 
Husholdningernes formue 

 
Niveau 
ultimo 

2011 

Gnst. 
96-11 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Husholdninger Mia. kr. Realvækst, pct. 

Boliger1) 2.739 4,6 -11,8 -6,3 0,7 -8,1 -3,6 0,0 0,4 

Biler 238 1,5 -3,4 -5,8 -2,2 -0,6 0,0 1,3 1,3 

Finansiel formue ”direkte ejet”  -607   

Heraf: Gæld i realkredit mv.2) -1.838 5,6 -4,8 1,7 -4,8 2,3 -0,9 -0,1 0,7 

           Aktier mv.3) og obligationer 1.231 4,5 -30,0 18,7 0,7 -6,2 10,4 4,0 3,5 

I alt ”direkte ejet”4) nettoformue 2.370 3,5 -23,4 -1,5 4,4 -13,4 2,0 2,4 2,1 

Pensionsformuer5) 1.249 5,6 -8,0 4,4 5,0 11,1 12,5 4,0 2,8 

I alt nettoformue4) 3.619 4,2 -19,7 0,2 4,6 -6,2 5,6 3,0 2,4 

Heraf finansiel nettoformue 642         

   

Anm.: De finansielle størrelser er opgjort på grundlag af nationalregnskabets finansielle konti. Opgørelsen 
er til kursværdi.  

1) Boligformuen er inklusive grundværdier og omfatter alle boliger ejet af husholdningerne inklusive 
udlejningsejendomme. 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 og egne beregninger. 

 
 

4.2 Det private forbrug 
 
Det private forbrug vurderes at vokse med 1 pct. i 2012. Det skyldes primært en fremgang i 
forbruget af øvrige tjenester, jf. figur 4.1. Også bilforbruget er øget en del i år. Nyregistrerin-
gerne steg kraftigt hen over sommeren og var i oktober måned næsten 60 pct. højere end i 
oktober 2011. Fremgangen i bilforbruget har været væsentligt mindre ifølge det foreliggende 
nationalregnskab for de første tre kvartaler af året. Det skyldes, at det primært er små biler, 
danskerne køber. Forbruget af fødevarer og nydelsesmidler vurderes til gengæld at falde be-
tydeligt i år, hvilket delvist kan skyldes stigende fødevarepriser som følge af fedtafgiften.  
 
Væksten i privatforbruget i år er forholdsvis beskeden set i forhold til fremgangen i hushold-
ningernes købekraft som følge af øgede reale disponible indkomster (korrigeret, jf. afsnit 4.1) 
på 1¼ pct. og oveni det tilbagebetalingen af efterlønsbidrag på 28½ mia. kr. Det tyder på stor 
tilbageholdenhed hos forbrugerne, hvilket blandt andet kan afspejle den betydelige usikker-
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hed, der er affødt af statsgældskrisen i de sydlige eurolande. Husholdningernes vurdering af 
den aktuelle økonomiske situation og deres forventninger til fremtiden har svinget ret betrag-
teligt i løbet af året, jf. figur 4.2. 
 

Figur 4.1 
Privatforbrug, 2012 
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Figur 4.2 
Forbrugernes vurdering af Danmarks økono-
miske situation 
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Anm.: Figur 4.1 er skøn for 2012.  
Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Generelt har genopretningen af privatforbruget ‒ efter det kraftige fald i forbindelse med 
eskaleringen af finanskrisen i efteråret 2008 ‒ været ret træg. Mens husholdningernes real-
indkomster er øget med 4¼ pct. siden 2009, er privatforbruget steget med 2¼ pct., jf. figur 
4.3. Det skal formentlig ses i lyset af husholdningernes behov for konsolidering. Årene op til 
krisen var præget af et betydeligt lånefinansieret forbrug, der blev muliggjort af de kraftige 
værdistigninger på boliger. Det efterlod et væsentligt konsolideringsbehov i forbindelse med 
den efterfølgende korrektion af huspriserne. 
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Figur 4.3 
Privat forbrug og real disponibel indkomst  
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Figur 4.4 
Akkumuleret indskud fra husholdningerne og 
efterlønstilbagebetalinger  
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Anm.: Beløbene i figur 4.4 er de akkumulerede beløb siden april måned. Nettoændringer i indskud kan bå-
de stamme fra efterlønsmidler og øvrige midler. Generelt er husholdningernes indestående på bank-
konti løbende øget de senere år. Betegnelsen nettoindsat på bankkonti i figur 4.4 er aktive transakti-
oner i indlån. Det er altså det beløb, husholdningerne aktivt netto har sat ind (trukket ud) på ind-
lånskonti. Udover transaktioner kan ændringer i indestående blive påvirket af blandt andet valuta-
kursændringer.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Behovet for konsolidering i nogle husholdninger vil fortsat tynge privatforbruget i de kommen-
de år. Der ventes derfor kun en forholdsvis moderat vækst, som dels drives af en fortsat real-
indkomstfremgang og styrkede formuer, og dels forudsætningen om en gradvis stabilisering 
af statsgældskrisen og reduktion af usikkerhederne knyttet dertil. Samtidig ser husholdnin-
gerne ud til at have placeret en del af de udbetalte efterlønsbidrag på anfordringskonti, jf. fi-
gur 4.4, og den likviditet vurderes for en dels vedkommende at blive omsat til forbrug i 2013. 
Hovedparten af efterlønsmidlerne forventes dog at blive indbetalt på pensionsopsparing eller 
brugt til at nedbringe øvrig gæld, jf. boks 4.3. 
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Boks 4.3 
Tilbagebetaling af efterlønsbidrag  

Som følge af tilbagetrækningsreformen var det i perioden 2. april til 1. oktober 2012 muligt at udtræde af ef-

terlønsordningen og få tidligere indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit. Flere personer end forven-

tet har valgt at trække sig ud af efterlønsordningen og få deres indestående tilbagebetalt. Det var i Økono-
misk Redegørelse, december 2011, lagt til grund, at godt 30 pct. af de personer, der var tilknyttet efterløns-

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

kr., jf. Økonomisk Redegørelse, december 2011. Det viste sig, at de samlede udbetalinger blev noget større, 

da der i alt blev udbetalt 28½ mia. kr., jf. figur a. 

 

Det er vurderingen, at tilbagebetalingen af efterlønsmidlerne har stimuleret det private forbrug i løbet af 2012 

med knap 7½ mia. kr., jf. figur b. En del af efterlønsmidlerne er betalt tilbage forholdsvist sent på året, og det 

skønnes derfor, at nogle af disse midler først vil få forbrugsvirkning fra 2013. Desuden vurderes der også at 

være en afledt positiv virkning på privatforbruget i 2014. Der er betydelig usikkerhed knyttet til forbrugsvirk-

ningen af efterlønsmidlerne, da forbrugstilbøjeligheden af en sådan engangstilbagebetaling er usikker, jf. 
Økonomisk Redegørelse, august 2012, boks 4.1.  

 

Figur a 
Tilbagebetaling af efterlønsbidrag  
(akkumuleret) 
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Figur b 
Vækst i det private forbrug efter 2011  
(akkumuleret) 
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Anm.: Beløb i figur b er opgjort i 2012-niveau. 
Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger. 

 
Der ventes en fremgang i privatforbruget på 1½ pct. i både 2013 og 2014. Det er mindre end 
den ventede fremgang i husholdningernes disponible indkomster. Der er således udsigt til, at 
forbrugskvoten falder lidt i de kommende år, og at den vil være lidt lavere end gennemsnittet 
for perioden fra 1980 til 2011. Denne udvikling i forbrugskvoten svarer til udviklingen i andre 
perioder, hvor husholdningerne har haft behov for at genoprette deres balancer, jf. figur 4.5. 
 
I forhold til augustvurderingen er skønnet for væksten i privatforbruget i 2013 nedjusteret 
markant. Det afspejler indtrykket fra 2012 af en generel stor tilbageholdenhed hos hushold-
ningerne samt forventningen om et mere afdæmpet boligmarked. 
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Figur 4.5 
Udvikling i husholdningernes forbrugskvote i 
perioder med behov for konsolidering 
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Figur 4.6 
Opsparingskvote  
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Anm.: Opsparingskvoten i figur 4.6 er korrigeret for nettoindbetalinger til SP og DMP samt afkast i pensi-
onsordninger. Den stiplede linje i figuren viser den gennemsnitlige opsparingskvote i perioden 1970-
2011. Summen af husholdningernes forbrugskvote og opsparingskvote er større end 1, da hushold-
ningernes bruttoopsparing indeholder tilvæksten i pensionsformuerne, der ikke indgår i husholdnin-
gernes disponible indkomst. 

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 
Med en vækst på ca. 4 pct. over perioden 2012 til 2014 vil det private forbrug ved udgangen 
af prognoseperioden nå op over før-krise niveauet, jf. figur 4.3. I den samme periode er hus-
holdningernes reale disponible indkomst øget med godt 10 pct.2 Opsparingskvoten vil være 
normaliseret omkring det historiske gennemsnit for perioden fra 2012 til 2014, jf. figur 4.6. 
 
 

Fremgangen i privatforbruget det næste par år ventes fortrinsvis at ske inden for tjenester, jf. 
tabel 4.6. Næste år ventes bilforbruget også at ligge noget over niveauet i år. Der ventes lige-
ledes fornyet fremgang i detailhandlen, blandt andet som følge af afskaffelsen af fedtafgiften, 
som kan give en mindre reduktion af grænsehandlen og øget forbrug af fødevarer og nydel-
sesmidler. 
  
 
 

 

2 Korrigeret for blandt andet bruttooverskud i ejerboliger, udsving i pensionsafkastskatten og skattefradraget for 
individuelle pensionsordninger mv., jf. afsnit 4.1. 



Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 
 

Økonomisk Redegørelse · December 2012 88 

Tabel 4.6 
Det private forbrugs underkomponenter 

  2011 1991-
20111) 

2011 2012 2013   2014 

  

  Mia. kr. Andel Realvækst i pct. 

Detailomsætning 283 32,4 1,5 -1,0 -0,1 1,5 1,7 

- Fødevarer og nydelses-
 midler 128 14,7 0,4 -0,6 -2,1 1,1 1,6 

- Øvrige varer 155 17,7 2,6 -1,3 1,3 1,7 1,8 

Bilkøb 40 4,6 4,1 10,7 2,0 5,3 1,7 

Energi 24 2,7 0,8 -12,5 0,1 0,3 0,0 

- Brændsel m.m. 50 5,8 1,0 -15,3 0,5 0,6 0,2 

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

Boligbenyttelse 40 4,6 0,9 1,0 0,2 0,2 0,3 

Øvrige tjenester og kollek-
tiv trafik 282 32,2 1,9 1,5 3,1 2,1 2,4 

Forbrug i alt 875 100,0 1,6 -0,5 1,0 1,5 1,5 

Forbrugskvote2), pct.    99,6 98,7 97,8 98,1 

                           

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. 

 
 

4.3 Boligmarkedet 
 

4.3.1 Huspriser 
Der har været tegn på en stabilisering af boligmarkedet i løbet af året, selv om markedet fort-
sat må betegnes som skrøbeligt, jf. figur 4.7. Målt i forhold til 2011 vurderes huspriserne i 
gennemsnit at være 4 pct. lavere i 2012, men faldet er overvejende et udtryk for de vigende 
huspriser gennem 2011.  
 
I 2012 kan der foreløbigt konstateres en række positive tendenser. Eksempelvis er nedslaget 
i udbudsprisen for huse – målt ved forskellen mellem den første og sidste udbudspris – faldet 
i både 2. og 3. kvartal, jf. figur 4.8. 
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Figur 4.7 
Huspriser, månedsindeks 
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Figur 4.8 
Nedslag i udbudspriser pr. kvartal 
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Anm.: I figur 4.7 er månedstallene ikke sæsonkorrigeret. Det skyldes, at månedsserien dels dækker en kort 
periode (fra januar 2006 til september 2012) og dels indeholder relativt store udsving, som ikke er 
sæsonrelaterede og derfor forstyrrer korrektionen af sæsonudsvingene. Der er benyttet egen sæson-
korrektion i figur 4.8. 

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Finans-
rådet og egne beregninger. 

 
Samtidig har færre boligejere haft problemer med at betale ydelsen på deres realkreditlån 
end for et år siden. Restanceprocenten er fortsat faldende, og realkreditinstitutterne overtager 
nu færre ejerboliger af låntagere, der ikke kan betale ydelsen på deres lån. Antallet af 
tvangsauktioner har stort set været uændret siden udgangen af 2011 på et niveau, der er 
væsentligt lavere end niveauet i starten af 1990’erne, jf. figur 4.9.  
 
Historisk lave boligrenter holder i disse år hånden under huspriserne. Det gavner både nye 
og eksisterende boligejere. Boligbyrden, opgjort som førsteårsydelsen ved huskøb som andel 
af disponibel indkomst, vurderes i 2012 at være ca. 4¼ pct.-point lavere end gennemsnittet 
for perioden 1999-2011, jf. figur 4.10. De effektive låneomkostninger for boligejerne er dog 
ikke faldet helt så meget som boligrenterne som følge af realkreditinstitutternes stigende bi-
dragssatser. Fra august 2011 til oktober 2012 er bidragssatserne i gennemsnit steget fra 0,54 
pct. til 0,68 pct. som led i den fortsatte konsolidering i den finansielle sektor. Realkreditinsti-
tutterne har gennem det seneste år desuden strammet kreditpolitikken for udlån til private 
som følge af en skærpet risikobedømmelse og udsigten til øgede finansieringsomkostninger 
ifølge Nationalbankens udlånsundersøgelse for 3. kvartal 2012. 
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Figur 4.9 
Tvangsauktioner og restancer for ejerboliger 
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Figur 4.10 
Boligbyrden 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. I figur 4.9 er antallet af tvangsauktioner og overtagne ejerboliger vist som det 
gennemsnitlige antal pr. måned i et kvartal. For 4. kvartal er det gennemsnitlige antal tvangsauktio-
ner baseret på tal for oktober og november. Tvangsauktioner for ejerboliger dækker over tvangsauk-
tioner for enfamiliehuse, ejerlejligheder og fritidshuse. Figur 4.10 viser boligbyrden opgjort som før-
steårsydelsen ved huskøb som andel af disponibel indkomst på landsplan for en familie med knap 
640.000 kr. i lønindkomst i 2011.  

Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger. 
 
Huspriserne forventes at være nogenlunde uændrede i 2013. Fortsat lave boligrenter vil un-
derstøtte huspriserne næste år, men der kan ikke påregnes en vending på boligmarkedet, før 
beskæftigelsen igen stiger, og ledighedsrisikoen bliver mindre. Dette anslås tidligst at ske i 
andet halvår 2013. 
 
Boligrenterne forventes at forblive på relativt lave niveauer i 2014 og vil således fortsat un-
derstøtte huspriserne. I 2014 forventes huspriserne at stige omtrent på linje med inflationen, 
og de reale huspriser vil dermed stabilisere sig. Udsigten til en spæd vending på boligmarke-
det afspejler især en forventning om et styrket arbejdsmarked gennem 2014. 
 
Huspriserne vurderes i prognoseperioden at ligge i omegnen af – eller lidt under – et estime-
ret ligevægtsniveau, jf. figur 4.11. Vurderingen af de reale husprisers afvigelse fra ligevægt er 
primært knyttet til en estimeret udbuds- og efterspørgselsmodel for det danske boligmarked, 
jf. Økonomisk Redegørelse, december 2011. Udviklingen i huspriserne afspejler i høj grad 
konjunkturudviklingen. Under højkonjunkturer, hvor den faktiske ledighed ligger under den 
strukturelle (negativt ledighedsgab), vil huspriserne typisk være højere end den estimerede 
ligevægtspris på huse, og omvendt under lavkonjunkturer, jf. figur 4.12. I prognosen er der 
udsigt til et omtrent uændret ledighedsgab, og forskellen mellem den reale huspris og den 
estimerede ligevægtspris – det reale husprisgab – vurderes på den baggrund ikke at blive 
indsnævret. Konkret vurderes de faktiske huspriser at ligge omkring 8 pct. under det estime-
rede langsigtede trendniveau ved udgangen af prognoseperioden. 
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Figur 4.11 
Real huspris – faktisk og estimeret ligevægt 
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Figur 4.12 
Realt husprisgab og ledighedsgab (inverteret 
skala) 
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Anm.: I figur 4.11 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. I figur 4.12 
dækker begrebet ”realt husprisgab” over forskellen mellem faktisk real huspris og estimeret real hus-
pris i ligevægt. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den 10-årige afdragsfrie periode vil i løbet af 2013 og 2014 planmæssigt udløbe for de første 
afdragsfrie lån, der blev givet i 2003 og 2004. En opgørelse af samlet realkreditgæld med af-
dragsfrihed i 2010 viser, at afdragsfriheden ophører for realkreditgæld på knap 6 mia. kr. i 
2013 og knap 30 mia. kr. i 2014. Det svarer til henholdsvis 0,4 pct. og 2,2 pct. af den samlede 
lånemasse til ejerboliger og fritidshuse og udgør dermed en relativt beskeden del af de sam-
lede realkreditlån.3 
 
Den afdragsfrie periode for realkreditlån udløber for ca. 5.600 familier i 2013 og 30.600 fami-
lier i 2014. Disse husholdninger er generelt kendetegnet ved en velpolstret privatøkonomi 
med forholdsvis høje indkomster og nettoformuer samt en stor tilknytning til arbejdsmarke-
det.4 Det planmæssige udløb af den afdragsfrie periode på de første afdragsfrie lån fra 2003 
og 2004 vurderes derfor ikke at have væsentlig betydning for boligmarkedet eller boligejernes 
økonomi under ét, jf. boks 4.4.  

 

3 Skønnet for lånemasse med udløb af afdragsfrihed i 2013 og 2014 er beregnet som summen af de lån, der var 
afdragsfrie i 2010, og hvor der er gået 10 år siden starten for den afdragsfrie periode i 2003 henholdsvis 2004. 
Dette er et overkantsskøn, da en vis andel af disse lån kan blive indfriet frem mod udløbet af den afdragsfrie pe-
riode. 
4 Familierne er grupperet efter en prioriteret rækkefølge af arbejdsmarkedstilknytning startende med fuldtidsbe-
skæftigede osv. Er én i familien fuldtidsbeskæftiget i 2010, rubriceres familien som fuldtidsbeskæftiget osv., jf. 
boks 4.4. 
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Boks 4.4 
Udløb af den 10-årige afdragsfrie periode på de første afdragsfrie lån fra 2003 og 2004 

I 2013 udløber den afdragsfrie periode på de første afdragsfrie lån givet i slutningen af 2003. Ved at sam-

menholde et nyt datasæt for realkreditinstitutternes udlånsportefølje baseret på indberetninger fra 2010  

med registeroplysninger om indkomst- og formueforhold mv. er det nu muligt at belyse den økonomiske si-

tuation i husholdninger med afdragsfrie lån. Omkring 35.000 familier havde et afdragsfrit lån i 2010, hvor af-

dragsfriheden planmæssigt udløber i 2013 og 2014. Samlet set havde disse familier omkring 35 mia. kr. i 

afdragsfrie realkreditlån, svarende til 2,6 pct. af den samlede lånemasse i 2010.   

 

Undersøgelsen viser, at disse familier samlet set er økonomisk velpolstrede både med hensyn til formue- 

og indkomstforhold. Størstedelen af husholdningerne havde positiv nettoformue (ekskl. pensionsformue og 

værdi af biler mv.) i 2010, jf. figur a. Under 7 pct. af familierne har en nettogæld på over 1 mio. kr. Den rela-

tivt høje andel med nettoformue hænger sammen med, at disse boligejere fik glæde af de følgende års 

prisstigninger på huse, før udviklingen vendte i 2007. De afdragsfrie lån er især udbredt hos familier med 

forholdsvis solide indkomster. Omkring 45 pct. af familierne berørt af ophør af afdragsfrihed i 2013 og 2014 

hører til de 30 pct. mest velstillede husholdninger i 2010, jf. figur b.  
 

Familiernes økonomiske situation afspejler i høj grad arbejdsmarkedstilknytningen. Omkring 60 pct. af fami-

lierne med udløb af afdragsfrihed i 2013 og 2014 havde beskæftigelse i 2010. Omkring ⅓ af husstandene 

var efterlønnere eller over 64 år, hvor afdragsfriheden kan være led i en planlagt nedsparing af nettoformu-

en for at øge forbrugsmulighederne som folkepensionist. Omkring 3 pct. af husholdningerne med udløb af 

afdragsfrihed i 2013 og 2014 var førtidspensionister eller fuldt ledige i 2010. 

 

Mulighederne for at optage et nyt lån med en ny afdragsfri periode afhænger af restgældens størrelse, 

ejendommens værdi og kreditpolitikken i realkreditinstituttet. Op til 80 pct. af ejendommens værdi kan belå-

nes i et realkreditinstitut, og i nogle realkreditinstitutter er der kun mulighed for at få afdragsfrihed på op til 

60 pct. af ejendommens værdi. Hovedparten af de berørte familier har imidlertid en belåningsgrad på 80 

pct. eller derunder, og mange vil således have mulighed for at optage et nyt afdragsfrit lån. 

 

Figur a 
Familier med udløb af afdragsfrihed i 2013 og 
2014 fordelt på nettoformue (2010)  
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Figur b 
Familier med udløb af afdragsfrihed i 2013 og 
2014 fordelt på indkomstdeciler (2010) 
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Anm.: Nettoformue ekskl. pensionsformue og værdi af biler. 
Kilde: Realkreditrådet og Realkreditforeningen samt egne beregninger på lovmodellen. 
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4.3.2 Boliginvesteringer 
Boliginvesteringerne vurderes at være aftaget med omkring 8½ pct. i 2012 efter en større 
fremgang sidste år, jf. figur 4.13. Investeringerne ligger dermed på højde med niveauet i 
2002, inden de kraftige stigninger begyndte under den seneste højkonjunktur. Det aktuelle 
niveau er ikke specielt lavt, men faktisk tæt på, hvad der må betragtes som normalt set i for-
hold til BNP (gennemsnit for perioden 1980-2004), jf. figur 4.14. 
 

Figur 4.13 
Boliginvesteringer 
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Figur 4.14 
Boliginvesteringers andel af BNP 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Investeringer i alt består hovedsageligt af nybyggeri og hovedreparationer. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Det er særligt nybyggeriet, der er aftaget i 2012, jf. figur 4.13. Det skal ses i lyset af, at ny-
byggeriet i 2011 blev holdt oppe af et særligt højt niveau for det støttede boligbyggeri. I år og 
de næste to år vil det støttede byggeri ligge lavere, men omtrent være på niveau med det hi-
storiske gennemsnit, jf. boks 4.5.  
 
Udviklingen i det støttede byggeri har bidraget til et fald i påbegyndelserne gennem 2012, jf. 
figur 4.15. Det påbegyndte byggeri afspejles typisk i ændringer i nybyggeriet op til halvandet 
år efter. I 2013 skønnes derfor fortsat vigende investeringer i nybyggeriet af beboelsesbyg-
ninger. 
 
Det ikke-støttede nybyggeri ligger i øjeblikket på et relativt lavt niveau i forlængelse af bygge-
boomet omkring midten af 00’erne. Det giver anledning til at forvente, at byggeinvesteringer-
ne igen vil begynde at stige, når konjunktursituationen bedres. Sammen med fortsat lave ren-
ter ventes derfor en fremgang i nybyggeriet i 2014 i takt med, at efterspørgslen genoprettes i 
økonomien, og huspriserne atter begynder at stige.  
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Figur 4.15 
Investeringer i og påbegyndt nybyggeri af  
beboelsesbygninger 
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Figur 4.16 
Boliginvesteringer og den relative pris for  
enfamiliehuse 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Statistikken over byggeaktiviteten er korrigeret for forsinkelse, men der er al-
ligevel nogen usikkerhed vedrørende omfanget af forsinkede indberetninger i de seneste kvartaler. 
Den relative huspris er opgjort som forholdet mellem prisindekset for enfamiliehuse og et vægtet 
indeks af prisen på boliginvesteringer og prisen på byggegrunde. Indeksåret er valgt til 2001, idet 
husprisen vurderes at have været tæt på sin langsigtsligevægt i 2001. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Hovedreparationer af boliger har generelt holdt sig oppe i forlængelse af krisen, jf. figur 4.13. 
Det hænger formentlig sammen med, at husholdningerne i krisetider prioriterer at vedligehol-
de frem for at bygge nyt. Desuden har BoligJob-ordningen (der trådte i kraft den 1. juni 2011) 
og renoveringer af almene boliger i regi af Landsbyggefonden bidraget til at holde hånden 
under hovedreparationerne i år, jf. boks 4.5.  
 
De private investeringer i hovedreparationer ventes at falde lidt i 2013 i kraft af BoligJob-
ordningens ophør ved udgangen af 2012. Det vurderes imidlertid modgået af udvidelsen af 
Landsbyggefondens investeringsramme, og der ventes således en fremgang i de samlede 
hovedreparationer. 
 
Der ventes en fortsat – om end moderat – fremgang i hovedreparationerne i 2014. Udfasnin-
gen af de midlertidige høje investeringer i regi af Landsbyggefonden fra begyndelsen af 2014 
trækker ned, mens der til gengæld vurderes at komme mere fremdrift i de private hovedrepa-
rationer. 
 
De samlede boliginvesteringer skønnes at stige 1½ pct. i 2013 og 3¾ pct. i 2014. Det inde-
bærer, at boliginvesteringerne i slutningen af prognoseperioden vil ligge tæt på det niveau, 
som den relative huspris (købsprisen i forhold til byggeprisen på et hus) umiddelbart skulle 
tilsige, jf. figur 4.16. 
 



Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 
 

Økonomisk Redegørelse · December 2012 95 

Boks 4.5 
Støttet boligbyggeri og renovering af almene boliger   

Det påbegyndte almene boligbyggeri ventes omtrent normaliseret i 2012-14 efter et ekstraordinært højt ni-

veau i 2011, jf. tabel a. Fra påbegyndelsestidspunktet vurderes 60 pct. af byggeaktiviteten at ske inden for 

året, 30 pct. i det efterfølgende år og 10 pct. to år efter. En del af det meget høje påbegyndte byggeri i 2011 

ventes derfor at påvirke boliginvesteringerne i de efterfølgende år. Aktivitetsvirkningen fra det støttede byg-

geri skønnes imidlertid at falde med ca. ¾ mia. kr. i hvert af årene 2012-14, jf. tabel b.  

 

Tabel a 
Antal påbegyndelser inden for støttet boligbyggeri 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal påbegyndte boliger   

Alment boligbyggeri 3.700 3.100 3.100 4.900 9.500 5.600 5.600 5.300 

Støttede private boliger 600 300 100 300 100 0 0 0 

Støttet boligbyggeri, i alt 4.300 3.400 3.200 5.200 9.600 5.600 5.600 5.300 
     

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

2007 til 2010, men er siden blevet løftet i flere omgange. Således kunne Landsbyggefonden afgive tilsagn 

inden for en samlet ramme på 10,7 mia. kr. i 2011 og 6,8 mia. kr. i 2012 som led i bestræbelserne på at 

fremrykke aktivitet og holde hånden under økonomien. Aktivitetsvirkningen fra Landsbyggefondens midler 

ventes at stige i 2012 og 2013 for derefter at aftage i 2014. 

 

Der forudsættes en vækst i de støttede boliginvesteringer på 1 mia. kr. i 2012 og 2¼ mia. kr. i 2013, mens 

der ventes et fald på knap 2 mia. kr. i 2014. 

 
 

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

 2012 2013 2014 

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

Støttede boliginvesteringer, i alt 1,0  (1,2) 2,2  (2,7) -1,9 (-2,3) 

- Støttet boligbyggeri -0,8 (-1,0) -0,6 (-0,7) -0,7 (-0,8) 

- Landsbyggefonden 1,8  (2,2) 2,7  (3,4) -1,2 (-1,5) 
 

 

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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4.4 Erhvervsmæssige investeringer 
 
Erhvervenes investeringer vurderes at være øget med knap 5½ pct. i 2012. Det skyldes pri-
mært en ekstraordinær stor import af fly, som anslås at have udgjort godt 8 mia. kr. Det er 
knap fire gange mere end i et gennemsnitligt år. Ses der bort fra flyimporten, er erhvervsin-
vesteringerne faldet i forhold til 2011, jf. figur 4.17.  
 

Figur 4.17 
Erhvervsmæssige investeringer  
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Figur 4.18 
Virksomhedernes finansielle opsparing 
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Anm.: I figur 4.17 vises erhvervsinvesteringerne med og uden en skønsmæssig korrektion for boreplatfor-
me, skibe og fly. Årstal for 2012 er baseret på tal for 1. til 3. kvartal.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Næste år ventes erhvervsinvesteringerne at stige med 6¾ pct., jf. tabel 4.7. Det skal i høj 
grad ses i sammenhæng med, at virksomhederne de sidste par år har nedbragt investerin-
gerne ganske markant i forlængelse af tilbageslaget. Det aktuelle niveau er derfor meget lavt, 
både i forhold til de løbende afskrivninger og i forhold til kapacitetsudnyttelsen. Kapitalappa-
ratet er således reduceret de senere år.  
 
Der vurderes derfor at være behov for investeringer i nyt og mere moderne produktionsappa-
rat i de kommende år i takt med den øgede efterspørgsel og stigende kapacitetsudnyttelse. 
Virksomhederne har et betydeligt incitament til at fremrykke disse investeringer til 2013 i kraft 
af de aktuelt meget lave renter og investeringsvinduet, der indebærer, at virksomhederne kan 
foretage afskrivninger på 115 pct. af visse typer investeringer frem til udgangen af næste år.  
 
Virksomhederne har samlet set haft et betydeligt opsparingsoverskud gennem de seneste år 
og har derfor gennemført en betydelig konsolidering, jf. figur 4.18. Det kan bidrage til at for-
bedre mulighederne for en kommende investeringsstigning på trods af forholdsvis forsigtig 
kreditgivning i de finansielle institutioner. 
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Investeringer i regi af energiaftalen samt større offentlige erhvervsmæssige infrastrukturinve-
steringer (baneinvesteringer, Metro Cityringen, Femern Bælt-forbindelsen og spildevandsin-
vesteringer) bidrager ligeledes til at hæve de samlede erhvervsinvesteringer i 2013.  
 

Tabel 4.7 
Erhvervsmæssige investeringer 

 2011
Gnst. 

1990-2011 2011 2012 2013 2014 

 Mia. kr. Årlig realvækst i pct. 

Samlede erhvervsinvesteringer 189 2,1 -0,7 5,4 6,8 0,0 

 - ekskl. boreplatforme, skibe og fly 193 5,7 -1,0   

Materiel 143 3,7 -1,5 8,2 7,5 -0,9 

 - ekskl. boreplatforme, skibe og fly 147 6,9 -0,4   

Bygninger og anlæg 46 -2,4 1,5 -3,0 4,5 3,0 
 

Anm.: Den skønsmæssige korrektion for boreplatforme, skibe og fly er for 2012 baseret på tal til og med 
oktober 2012. Materielinvesteringerne ekskl. boreplatforme, skibe og fly ligger i 2011 på et højere 
niveau end materielinvesteringerne uden korrektion for boreplatforme, skibe og fly. Der skyldes, at 
der i 1. kvartal 2011 blev eksporteret en boreplatform. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Jo større udnyttelse af investeringsvinduet i 2013, jo større modgående bevægelse i investe-
ringerne må som udgangspunkt forventes i 2014. I prognosen er der lagt til grund, at erhver-
venes investeringer er omtrent uændrede fra 2013 til 2014. Fortsat lave renteniveauer og hø-
jere tempo i genopretningen af efterspørgslen i dansk og international økonomi ventes at 
holde hånden under investeringerne i 2014.  
 
Der knytter sig betydelig usikkerhed til udviklingen i virksomhedernes investeringer. Den sva-
ge vækst i efterspørgslen og den usikkerhed, der i øjeblikket præger den internationale øko-
nomi, lægger givetvis en dæmper på investeringslysten. Ændringer i det generelle stem-
ningsbillede, som både knytter sig til virksomhedernes forventninger til afsætningen og deres 
opfattelse af usikkerheden på disse forventninger, vil formentlig kunne rykke investeringsly-
sten ganske betydeligt i både den ene eller anden retning. Det understreger usikkerheden i 
skønnet for væksten i erhvervsinvesteringerne både i 2013 og i 2014. 
 
Målt i forhold til værditilvæksten ventes investeringerne fortsat at ligge på et forholdsvis lavt 
niveau, jf. figur 4.19. Det skal blandt andet ses i lyset af virksomhedernes lokaleringsvalg. 
Der er igennem de senere år sket en stagnation i de udenlandske investeringer i Danmark, 
mens de danske investeringer i udlandet fortsat er steget. Siden 2007 har investeringerne ud 
af Danmark været 223 mia. kr. større end udenlandske investeringer i Danmark, jf. figur 4.20. 
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Figur 4.19 
Investeringskvoter 
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Figur 4.20 
Direkte investeringer 
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Anm.: I figur 4.19 angiver investeringskvoten investeringsniveauet i forhold til BVT i den private sektor 
(fratrukket boligbenyttelse). Investeringskvoterne er beregnet på baggrund af løbende priser. De sti-
plede linjer angiver gennemsnit for perioden 1980-2011.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
De erhvervsmæssige materielinvesteringer skønnes at være steget knap 8¼ pct. i 2012. Det 
afspejler i høj grad den kraftige fremgang i nettoimport af fly igennem året. Eksklusive disse 
skønnes materielinvesteringerne at være faldet svagt i år, på trods af at investeringerne i 
øjeblikket holdes oppe af energiaftalen og siden sommer ligeledes af investeringsvinduet. In-
vesteringsvinduet omfatter nyfabrikerede driftsmidler men fx ikke erhvervenes personbiler, 
skibe, fly og boreplatforme, jf. boks 4.5 i Økonomisk Redegørelse, august 2012. 
 
I 2013 skønnes en fremgang i materielinvesteringerne på 7½ pct. i kraft af særligt investe-
ringsvinduet og energiaftalen. Når investeringsvinduet ophører ved udgangen af 2013, ven-
tes materielinvesteringerne at falde, og niveauet i 2014 skønnes at ligge knap 1 pct. lavere 
end året før.  
 
I prognoseperioden ventes investeringskvoten for materielinvesteringerne at være lidt højere 
end det historiske gennemsnit siden 1980. Der vil således – modsat de foregående tre år – 
ske en forøgelse af kapitalapparatet, da bruttoinvesteringerne igen vil overstige den løbende 
afskrivning på maskiner, transportmidler mv., dvs. nettoinvesteringerne vil være positive, jf. 
figur 4.21. Investeringerne ventes dog fortsat at ligge på et forholdsvis lavt niveau.  
 
De erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer vurderes at være faldet 3 pct. i 2012. 
Faldet er dog modvirket af fremgang i større offentlige erhvervsmæssige anlægsinvesterin-
ger, særligt Femern Bælt-forbindelsen, Metro Cityringen og baneinvesteringer, jf. figur 4.22.  
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Disse projekter ventes endvidere at øge anlægsinvesteringerne i 2013 sammen med et stør-
re bidrag fra et midlertidigt løft i spildevandssektorens investeringer i klimatilpasning5. Det bi-
drager til en vækst i de samlede bygge- og anlægsinvesteringer på 4½ pct. næste år til trods 
for, at der ventes et fald i erhvervenes byggeinvesteringer. Forventningen om et fald i bygge-
riet skal blandt andet ses i sammenhæng med få påbegyndelser. 
 

Figur 4.21 
Nettoinvesteringskvoter i private erhverv 
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Figur 4.22 
Erhvervsinvesteringer, heraf bidrag fra større 
offentlige erhvervsmæssige investerings-
projekter og øvrige politiske aftaler 
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Anm.: Nettoinvesteringskvoten angiver investeringer i private erhverv fratrukket afskrivning af kapital-
mængden i forhold til BVT i de private erhverv (fratrukket boligbenyttelse).  

Kilde: Danmarks Statistik, Transportministeriet, Finansministeriet og egne beregninger. 
 
I 2014 skønnes en vækst på 3 pct. i bygge- og anlægsinvesteringerne, som ventes drevet af 
en genopretning af efterspørgslen efter erhvervsbygninger. Omvendt forudsættes en svagt 
aftagende udvikling i de offentlige erhvervsmæssige anlægsinvesteringer, da det midlertidige 
løft i spildevandsinvesteringerne udfases i 2014. 
 
Som i de foregående tre år ventes bygge- og anlægsinvesteringerne i 2012-14 at ligge på et 
meget lavt niveau, som indebærer, at bruttoinvesteringerne ikke er tilstrækkelige til at dække 
den løbende nedslidning, jf. figur 4.21. 
 
 
 
 

 

5 Vedtaget i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi i 2013. 
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4.5 Udenrigshandel og betalingsbalance 
 
Dansk eksport vokser langsomt i disse år, jf. figur 4.23. Efterspørgslen fra de traditionelle ek-
sportmarkeder ligger underdrejet, danske eksportører har kun svagt fodfæste på de nye 
vækstmarkeder, og eksporten udfordres af et akkumuleret tab af lønkonkurrenceevne. 
 
Men der er lyspunkter. Lønkonkurrenceevnen er forbedret siden 2008, og der er potentiale 
for en yderligere bedring i prognoseperioden. Danske eksportører kompenserer i stigende 
grad for den svage efterspørgsel fra nærmarkederne ved at afsætte deres varer og tjenester 
på nye markeder. Samtidig har eksporten af fx medicinalprodukter vist sig relativt robust over 
for de svage internationale konjunkturer. 
 
 

Figur 4.23 
Eksport af varer og tjenester 
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Figur 4.24 
Årsvækst i eksporten, udvalgte lande 
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Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose, Danmarks Statistik og Reuters EcoWin. 
 
I 2012 vurderes fremgangen i den samlede danske eksport kun at have været godt 1½ pct. 
efter en vækst på 6½ pct. sidste år, jf. figur 4.24 og tabel 4.8. Det er lavt både i historisk og 
international sammenligning, hvilket især skyldes en svag efterspørgselsudvikling på de dan-
ske nærmarkeder. 
 
I 2013 er udsigterne for den internationale økonomi fortsat svage. Det gælder særligt i euro-
området, og eksporten skønnes på den baggrund at stige langsomt (2¼ pct.). Først i 2014 
ventes en begyndende genopretning af den internationale økonomi at kunne bidrage til en – 
stadigvæk forholdsvis begrænset – fremgang i eksporten på knap 4 pct. 
 
Importen vurderes at være steget med 3¼ pct. i 2012 og ventes øget i nogenlunde samme 
takt i 2013 og 2014. Korrigeret for importindholdet skønnes eksporten kun at have bidraget 
marginalt til BNP-væksten i 2012, mens der er udsigt til et vækstbidrag på knap ½ pct.-point i 
2013 og ¾ pct.-point i 2014. 
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Tabel 4.8 
Realvækst i eksport og import 

 Gnst. 
årlig vækst 

2000-11 

2011  2012   2013  2014 

  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

Pct.        

Eksport 3,6 6,5 1,0 1,6 2,9 2,2 3,9 

Import 4,5 5,6 3,6 3,3 4,2 3,5 3,3 

Eksportens bidrag til  
BNP-væksten (pct.-point)  1,2 0,0 0,1 0,6 0,4 0,8 

  

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 vurderes kun at være steget meget lidt i år. Der var en lille fremgang i indu-
strieksporten, men et kraftigt fald i eksporten af energivarer trak ned. 
 
Der er udsigt til en – meget moderat – fremgang næste år, hvor eksportmarkedsvæksten for 
industrivarer (som er et mål for udlandets efterspørgsel efter industrivarer) skønnes at stige 
med 3½ pct. Det er særligt fortsat svage vækstudsigter på de danske nærmarkeder, som 
holder eksportmarkedsvæksten nede, jf. figur 4.25. Eksportmarkedsvæksten er nedjusteret 
med 1 pct.-point siden augustvurderingen, primært på baggrund af svagere forventet vækst i 
Europa. 
 
Først i 2014 er der udsigt til, at væksten i den internationale økonomi igen tager fart, og ek-
sportmarkedsvæksten skønnes at tiltage til 5¾ pct. Der er imidlertid fortsat tale om en relativt 
lav eksportmarkedsvækst set i et historisk perspektiv. 
 
Danmark er særligt udfordret af svag vækst på nærmarkederne, fordi danske eksportører i 
sammenligning med andre lande i vid udstrækning afsætter deres varer dér og kun i mindre 
grad på vækstmarkeder som Kina og Brasilien. Blot omkring 6½ pct. af den danske eksport 
af industrivarer gik til vækstmarkeder i 2011, jf. figur 4.26. Den tilsvarende andel var godt 11 
pct. for Sverige og Storbritannien og godt 16 pct. for Tyskland. 
 



Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 
 

Økonomisk Redegørelse · December 2012 102 

Figur 4.25 
Eksportmarkedsvækst for industrivarer fordelt 
på områder   

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Nærmarkeder Andre traditionelle markeder

Vækstmarkeder

Pct.-point Pct.-point

Figur 4.26 
Eksportandel for industrivarer til vækstmarke-
der, udvalgte lande (værdier) 
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Anm.: Eksportmarkedsvæksten i figur 4.25 er et mål for den potentielle eksport af danske industrivarer og 
udregnes ved at sammenveje skøn for udviklingen i industriimporten hos vores samhandelslande, 
hvor sammenvejningen udgøres af landenes andel af den samlede danske industrieksport. Når nær-
markederne bidrager mest til eksportmarkedsvæksten både historisk og i prognoseperioden, afspejler 
det i høj grad, at de aftager langt størstedelen af den samlede danske industrieksport. Nærmarkeder 
er EU-lande samt Schweiz, Norge og Island. Andre traditionelle markeder er Australien, Canada, 
New Zealand, Japan, USA og Sydkorea. Vækstmarkeder er Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Hong-
kong og Tyrkiet. Vækstmarkeder i figur 4.26 er Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika, Tyrkiet, 
Indonesien og Mexico. 

Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. 
 
Mens industrieksporten til de traditionelle markeder (målt i værdier) først for nylig er kommet 
tilbage på 2007-niveauet, har der i særlig grad været fremgang i eksporten til vækstmarke-
derne de seneste tre år, jf. figur 4.27. Danske eksportører har således i nogen grad kompen-
seret for den svage efterspørgsel på nærmarkederne ved at øge eksporten til nye markeder. 
En fortsættelse af denne tendens vil øge potentialet for eksportvæksten fremadrettet.  
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Figur 4.27 
Industrieksporten til traditionelle og nye 
vækstmarkeder 
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Figur 4.28 
Akkumuleret lønkonkurrenceevne siden 2000 
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Anm.: Vækstmarkeder i figur 4.27 er Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika, Tyrkiet, Indonesien og 
Mexico. Industrieksporten er eksklusive varegruppen andre transportmidler, der blandt andet inklu-
derer skibe, fly og boreplatforme. Egen sæsonkorrektion. Lønkonkurrenceevnen i figur 4.28 viser 
udviklingen i de relative enhedslønomkostninger for fremstillingsvirksomhed, som i Danmark er be-
regnet uden energi- og vandforsyning. Enhedslønomkostningerne beregnes som forholdet mellem 
lønsummen og den reale bruttoværditilvækst som opgjort i nationalregnskabet og udtrykker lønom-
kostningerne pr. produceret enhed. Revisioner af nationalregnskaberne i Danmark og andre lande 
kan medføre ændringer i opgørelsen. 

Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. 
 
En anden hovedudfordring for industrieksporten er den samlede forringelse af lønkonkurren-
ceevnen over en længere årrække, jf. figur 4.28. I en situation med afdæmpet international 
efterspørgsel må der forventes at være særlig fokus på pris og omkostninger som konkurren-
ceparameter. Eksporten af de mest konkurrenceudsatte industrivarer (som maskiner, bear-
bejdede varer og færdigvarer) har således også kun rettet sig langsomt siden finanskrisen, jf. 
figur 4.29. Det er også for disse varegrupper, at dansk industrieksport har tabt markedsande-
le, jf. boks 4.6. 
 
Lønkonkurrenceevnen er imidlertid blevet styrket siden 2008. Forbedringen skyldes overve-
jende en relativt højere produktivitetsvækst i Danmark i forhold til vores samhandelspartnere i 
perioden 2008-11. Også en svækkelse af kronekursen har – i mindre omfang – bidraget posi-
tivt. I 2012-14 bidrager en yderligere svækkelse af kronekursen og lavere lønstigninger her-
hjemme end i udlandet isoleret set til en fortsat forbedring af lønkonkurrenceevnen, jf. tabel 
4.9. 
 
Når der til trods for svag efterspørgsel fra nærmarkederne og en udhulet lønkonkurrenceevne 
alligevel er en vis fremgang i vareeksporten i disse år, skyldes det blandt andet, at den består 
af en række varer, fx medicinalprodukter, der er relativt lidt følsomme over for konjunkturud-
sving. Eksporten af kemikalier mv., som hovedsageligt udgøres af medicinalprodukter, har fo-
reløbigt vist sig relativt modstandsdygtig over for de svækkede internationale konjunkturer og 
for forværringen af lønkonkurrenceevnen, hvilket i høj grad har kompenseret for en svag ud-
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vikling i de øvrige industrivaregrupper, jf. figur 4.29. Eksporten af kemikalier mv. faldt således 
kun svagt under finanskrisen og er sidenhen vokset støt.  
 

Boks 4.6 
Udviklingen i markedsandele for industrieksporten 1995-2011 

Dansk industrieksport (målt i værdier) har samlet set mistet markedsandele siden 1995, og tabet har været 

større end i en række andre lande, Danmark normalt sammenlignes med, fx Tyskland. 

 

Markedsandele er et mål for et lands eksportformåen i forhold til andre lande og regnes grundlæggende 

som landets eksport i forhold til størrelsen af dets eksportmarkeder. Når Danmark har tabt markedsandele, 

er det således et udtryk for, at væksten i dansk industrieksport målt i værdier har været mindre end væksten 

på vores eksportmarkeder. Det er ikke muligt at opgøre markedsandele for industrieksporten i mængder på 

tværs af lande på grund af mangel på data. Det vurderes dog, at tabet har været større realt, idet der de 

seneste 15 år har været en klar forbedring af bytteforholdet for industrivarer. Altså har danske eksportører 

opnået højere prisstigninger på deres varer end for importen af industrivarer, hvilket indikerer, at prisstig-

ningerne på danske varer har været højere end prisstigningerne på de tilsvarende varer i vores samhan-

delslande. 

 

Den samlede udvikling i industrieksportens markedsandele dækker over modsatrettede bevægelser, når 

der ses nærmere på varegrupper, jf. figur a. Industrieksporten har således tabt markedsandele for de fleste 

varegrupper, med de største tab inden for halvfabrikata, herunder metalprodukter og tekstiler til input i pro-

duktionen, og diverse varer og transaktioner, der er en lille varegruppe primært bestående af varer, der ikke 

kan klassificeres andetsteds. Derimod har Danmark vundet markedsandele inden for kemikalier og kemiske 
produkter, som i høj grad består af medicinalprodukter. 

 
 

Figur a 
Udviklingen 1995-2011 i udvalgte landes markedsandele for industrieksport fordelt på varegrupper, 
værdier 
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Anm.: Markedsandele er beregnet som et lands eksport af industrivarer (SITC-gruppe 5-9) i forhold til en 
vægtet sum af industriimporten (fra OECD-lande) i landets OECD-samhandelslande. Figuren viser 
de forskellige varegruppers bidrag til den samlede udvikling i markedsandele 1995-2011. For Spanien 
dog kun 1995-2010. 

Kilde: OECD International Trade by Commodity Statistics og egne beregninger. 
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Denne sammensætningseffekt begrænser på den ene side tilbagegangen i den samlede va-
reeksport, når den internationale efterspørgsel svækkes, men der kan omvendt ikke ventes 
nogen større vækstimpuls herfra, når der igen er fremgang i den internationale økonomi. 
Sammensætningseffekten har også medvirket til, at industrieksporten har vundet markeds-
andele (målt i mængder) sidste år, og at der vurderes at have været uændrede markedsan-
dele i år, jf. tabel 4.9. 
 
Udsigterne for den samlede industrieksport påvirkes således af en række modsatrettede ef-
fekter. I 2013 trækker en svag vækst på vores nærmarkeder og en svækket lønkonkurrence-
evne på den ene side ned, men industrieksportens sammensætning medvirker på den anden 
side til at holde væksten oppe på et moderat niveau. Når den internationale efterspørgsel er 
meget lav – som i 2013 – vil den sidste effekt formentlig dominere og sikre en vis vækst. In-
dustrieksporten skønnes på den baggrund at stige relativt langsomt med 3 pct. Det indebæ-
rer et lille tab af markedsandele, jf. tabel 4.9. 
 
I 2014 ventes bedrede internationale konjunkturer at trække – også den konjunkturfølsomme 
– industrieksport op, men en udhulet lønkonkurrenceevne vurderes fortsat at begrænse 
vækstmulighederne. Væksten i industrieksporten skønnes på den baggrund ikke at kunne 
følge med den internationale efterspørgsel, så der ventes et lidt større tab af markedsandele 
til trods for en kraftigere fremgang i industrieksporten på 5 pct. 
 

Figur 4.29 
Kvantumindeks for industrieksportens 
varegrupper 
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Figur 4.30 
Bidrag til væksten i vareeksporten i 2012-14 
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Anm.: Varegruppen maskiner og transport i figur 4.29 inkluderer også skibe og fly mv., egen sæsonkorrek-
tion. Øvrige varer i figur 4.30 er råvarer samt skibe og fly mv. 

Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. 
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Tabel 4.9 
Industrieksportens markedsandele og lønkonkurrenceevne 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pct.    

Eksportmarkedsvækst 9,8 9,4 1,6 -10,0 8,8 6,4 2,6 3,5 5,8 

Industrieksport 4,8 3,3 0,2 -14,0 5,5 8,1 2,6 3,0 5,0 

Markedsandele -4,5 -5,6 -1,5 -4,4 -3,1 1,6 0,0 -0,5 -0,7 

Arb. omk. pr. time           

- Danmark 3,8 4,7 4,3 3,2 3,1 1,9 1,9 1,9 2,0 

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

Effektiv kronekurs 0,0 1,6 2,5 1,9 -3,6 -0,3 -3,0 -0,7 0,0 

Relativ lønudvikling  
korrigeret for valutakurs -0,8 -2,8 -3,0 -2,0 2,0 1,5 3,4 1,1 0,7 

Lønkonkurrenceevne 0,2 -4,4 -3,8 1,2 2,8 2,4 - - - 

  

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. Lønkonkurrence-
evnen angiver udviklingen i de relative enhedslønomkostninger korrigeret for valutakursudviklingen.  

Kilde: OECD, EU-Kommissionen, DA, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
  
Den samlede vareeksport trækkes helt overvejende op af vækst i industrieksporten, mens 
der ventes et fald i energieksporten. Eksporten af energi toppede i 2004 og er faldet siden-
hen i takt med mindsket produktion i Nordsøen. Det har reduceret væksten i den samlede va-
reeksport med i gennemsnit ¾-1 pct.-point hvert år, hvilket ventes at fortsætte i prognosepe-
rioden, jf. figur 4.30.  
 
Også for landbrugseksporten, som med undtagelse af 2010 er faldet hvert år siden 2007, 
ventes kun begrænset vækst i prognoseperioden. Endelig skal væksten i den samlede vare-
eksport i år ses i sammenhæng med et betydeligt fald i varegruppen øvrige varer, som skyl-
des tilbagevenden til et mere normalt niveau efter en særlig høj vækst i 2011 som følge af 
eksporten af en boreplatform. 
 
Samlet set skønnes væksten i vareeksporten at have udgjort knap ½ pct. i 2012, jf. tabel 
4.10. I 2013 og 2014 ventes væksten at tiltage til 1¾ pct. og 3¼ pct. 
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Tabel 4.10 
Realvækst for vareeksport og -import 

 2011 2011 2012 2013 2014 

   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

 Mia. kr. Pct. 

Vareeksport 593,4 5,9 -0,3 0,4 2,4 1,7 3,2 

- Landbrug 105,1 -0,7 1,6 1,2 2,1 1,0 1,1 

- Energi 66,0 -17,4 -7,5 -8,0 -5,7 -5,7 -8,4 

- Industri 376,7 11,4 1,9 2,6 3,6 3,0 5,0 

Vareimport 552,7 5,4 3,6 3,7 3,8 3,7 3,3 

Vareimportkvoten (pct. af BNP)   30,9 33,2 32,4 34,0 33,2 34,0 

D.o. (pct. af samlet efterspørgsel)   20,8 22,0 21,5 22,3 21,9 22,2 

   

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
For vareimporten (i mængder) vurderes stigningen at have været 3¾ pct. i 2012. Det er for-
holdsvist højt i lyset af den svage fremgang i den samlede efterspørgsel, hvilket skal ses i 
sammenhæng med, at øget privatforbrug og højere erhvervsinvesteringerne i år hovedsage-
lig har givet anledning til øget import. 
 
Næste år skønnes vareimporten at stige med godt 3¾ pct. Væksten i vareimporten næste år 
skal i særlig grad ses i sammenhæng med, at investeringsvinduet ventes at medføre en stig-
ning i erhvervenes materielinvesteringer, som traditionelt har et ret højt importindhold. I 2014 
skønnes vareimporten at stige med 3¼ pct. Den lavere vækst skal ses i lyset af ophøret af 
investeringsvinduet. Udviklingen indebærer, at vareimportkvoten stiger fra 31 pct. af BNP i 
2011 til knap 34 pct. af BNP ved udgangen af prognoseperioden. 
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Boks 4.7 
Basisvareeksporten (værdier) 

Værdien af vareeksporten eksklusive energi samt skibe og fly mv. (den såkaldte basisvareeksport) er indtil 

videre steget jævnt i år, jf. figur a. Væksten har særligt været trukket af fremgang i eksporten til lande uden 

for EU, mens eksporten til EU-lande kun er steget svagt i den seneste 12-måneders periode i forhold til de 

forudgående 12 måneder, jf. figur b. 

 

Fremgangen i basisvareeksporten skal således særligt ses i lyset af øget eksport til Norge, Kina og USA. 

Både Kina og USA har i stigende grad aftaget kemikalier og kemiske produkter, som hovedsageligt består 

af medicinalprodukter, i løbet af de seneste 12 måneder, men fremgangen i eksporten til Kina skyldes også 

øget eksport af råstoffer, herunder især minkskind, og fødevarer. Ses der derimod på eksporten til Norge, 

dækker væksten især over fremgang i varegrupperne maskiner og transportmidler og bearbejdede varer 

(halvfabrikata). 

 
 

Figur a 
Basisvareeksporten 
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Figur b 
Årsvækst i basisvareeksporten til udvalgte 
lande 
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Basisvareeksporten (i værdier) vurderes at være steget med godt 5 pct. i 2012. Særligt i år skønnes prisud-

viklingen at have været kraftig som følge af et fald i den effektive kronekurs, hvorfor væksten er betydeligt 

højere i værdier end i mængder. Væksten anslås til 4¼ pct. i 2013 og 6¼ pct. i 2014. Set i en historisk 

sammenhæng er der tale om en ret begrænset stigning i værdien af basisvareeksporten i alle årene i prog-

noseperioden.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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4.5.2 Udviklingen i handlen med tjenester 
Udsigterne for tjenesteeksporten er umiddelbart lidt bedre end for vareeksporten. Efter en 
skønnet fremgang på knap 3½ pct. i år ventes væksten at udgøre godt 3 pct. og 5 pct. i hen-
holdsvis 2013 og 2014. 
 
Knap halvdelen af den samlede tjenesteeksport udgøres af søtransport6. Søtransporten er 
også den type tjenesteeksport, som påvirkes mest af de internationale konjunkturer. På 
grund af det store indhold af søtransport i tjenesteeksporten vil en stigning i verdenshandlen 
normalt medføre en stigning i den danske tjenesteeksport, jf. figur 4.31. Verdenshandlen har 
udviklet sig langsomt i år, og udsigterne for tjenesteeksporten dæmpes af de svage vækstud-
sigter internationalt. Et lyspunkt for eksporten af søtransport er dog, at væksten i USA har 
overrasket positivt på det seneste, og forventningerne til den amerikanske økonomi næste år 
er opjusteret siden august. Da USA er Danmarks største aftagerland for søtransport, kom-
penserer det delvist for svækket efterspørgsel fra andre lande, jf. figur 4.32. I 2014 ventes 
væksten i verdenshandlen og i eksporten af søtransport igen at tage fart. 
 
 

Figur 4.31 
Dansk eksport af tjenester og verdenshandlen 
med varer 
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Figur 4.32 
Eksporten af søtransport (værdier) til 
Danmarks fem største aftagerlande 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 4.32. Aftagerlandet er det land, hvor tjenesten er faktureret. 
Kilde: Danmarks Statistik, Reuters EcoWin og egne beregninger. 

 
 

 

6 Siden Økoomisk Redegørelse, august 2012, har Danmarks Statistik revideret nationalregnskabet for 2009-11, og der 
er samtidig rettet en fejl i mængdeopgørelsen af søtransport og øvrige tjenester i ADAM-banken, hvor søtrans-
port var på et for højt niveau i 2008, mens øvrige tjenester lå for lavt. Revisionerne har nedjusteret niveauet for 
eksporten af søtransport i alle årene 2008-11, så mængdeopgørelsen i 2011 samlet set er 30 pct. lavere. Omvendt 
er niveauet for eksporten af øvrige tjenester opjusteret i 2008-11, og niveauet i 2011 er knap 45 pct. højere i for-
hold til den opgørelse, der lå til grund for prognosen i august. Den samlede tjenesteeksport (i mængder) er kun 
revideret lidt. 
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Tabel 4.11 
Realvækst for tjenesteeksport og -import 

 2011 2011 2012 2013 2014 

   Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. 

 Mia. kr. Pct. 

Tjenesteeksport 363,4 7,5 3,1 3,4 3,8 3,1 5,0 

- Søtransport 156,3 14,1 6,8 6,2 6,2 5,2 7,0 

- Turistindtægter 39,1 -2,5 -1,5 -3,3 2,6 1,8 2,2 

- Øvrige tjenester 168,1 3,7 0,4 2,5 1,5 1,3 3,6 

Tjenesteimport 310,6 5,9 3,6 2,5 5,0 3,1 3,4 

- Turistudgifter 41,1 -6,3 -2,3 -4,1 3,1 2,0 2,2 

   

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
For den øvrige tjenesteeksport – undtagen turisme – har der foreløbigt været en begrænset 
vækst (i værdier) i år. Øvrige tjenester består for en stor del af varetilknyttede tjenester som 
grossistvirksomhed og provisioner, jf. boks 4.8, og ventes derfor at følge den ret langsomme 
udvikling i vareeksporten næste år, mens der er udsigt til tiltagende vækst i den øvrige tjene-
steeksport i 2014. 
 
Tjenesteimporten følger i stor udstrækning tjenesteeksporten, hvilket blandt andet skyldes et 
højt importindhold i eksporten af søtransport (herunder i form af chartring af skibe). Tjeneste-
importen er vokset langsomt i 2012, hvor væksten vurderes at have været 2½ pct. Der ventes 
også en moderat fremgang de kommende år med vækstrater på godt 3 pct. og knap 3½ pct. i 
henholdsvis 2013 og 2014, jf. tabel 4.11. 
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Boks 4.8 
Hvad består den danske tjenesteeksport af? 

Tjenesteeksportens andel af den samlede danske eksport har været støt stigende de sidste 40 år, og den 

udgør nu knap 40 pct. af den samlede danske eksport. 

 

Tjenesteeksporten i udenrigshandelsstatistikken består hovedsageligt at transportydelser (sø, luft, jernbane 

og vej), som udgjorde godt 60 pct. af tjenesteeksporten (i værdier) i 2005-11, jf. figur a. Målt i mængder er 

eksporten af søtransport steget kraftigt de senere år og med knap 44 pct. i 2005-11. Søtransport afsættes i 

vid udstrækning globalt. Knap 40 pct. går til lande i Europa, godt 20 pct. til Nordamerika og godt 12 pct. til 

BRIK-lande. 

 
 

Tjenesteeksporten i værdier fordelt på tjenesteydelser (gennemsnit 2005-11) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tjenesteeksport i alt Ikke transport Andre forretningstjenester

Pct. Pct.

Turisme

Andre forretnings-
tjenester

Kommunikation, 
forsikring, royalties

mv.

Varetilknyttede 
tjenester

Rådgivning, 
reklame, forskning

mv.

Operationel leasing

Søtransport

Ikke
transport

 
 

For de resterende knap 40 pct. af den samlede tjenesteeksport er ca. en fjerdedel turistindtægter, mens re-

sten udgøres af en række serviceydelser, typisk betegnet ”øvrige tjenester”. Denne gruppe, der blandt an-

det består af kommunikations- og forsikringstjenester, royalties og licenser samt ”andre forretningstjene-

ster”, er ligesom eksporten af søtransport vokset kraftigt siden 2005. Opgjort i mængder er eksporten af øv-

rige tjenester steget med godt 46 pct. siden 2005, mens turistindtægterne blot er steget med knap ½ pct. i 

perioden, når der måles i mængder. 

 

Gruppen ”andre forretningstjenester” består hovedsageligt af varetilknyttede tjenester, dvs. grossistvirk-

somhed og provisioner, og andre rådgivnings og tekniske tjenester (herunder juridisk rådgivning, bogføring 

og revision), reklame, forskning, arkitekt- og ingeniørtjenester og lignende. Begge afsættes altovervejende i 

Europa, men andelen er størst – over 80 pct. – for de varetilknyttede tjenester, mod kun ca. 70 pct. af råd-

givning, reklame osv.  

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Øvrig transport

Figur a 
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4.5.3 Betalingsbalancens løbende poster og Danmarks nettoaktiver 
over for udlandet 

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster skønnes til 100 mia. kr. i år og ventes 
kun reduceret lidt de kommende år. Det afspejler primært et fortsat stort overskud fra handlen 
med tjenester og fra nettoformueindkomsten, jf. figur 4.33. 
 
Overskuddet på vare- og tjenestebalancen ventes at have udgjort 80½ mia. kr. i 2012 og at 
falde til 67¼ mia. kr. i 2013 blandt andet som følge af en forventet kraftig vækst i vareimpor-
ten, jf. tabel 4.12. Tiltagende fremgang i tjenesteeksporten øger igen overskuddet, der i 2014 
skønnes til 75 mia. kr. 
 
Vare- og tjenestebalancen opgøres i løbende priser og afspejler derfor både mængde- og 
prisudviklingen i henholdsvis eksporten og importen. I de kommende år skal udviklingen i va-
re- og tjenestebalancen primært ses som et resultat af mængdeudviklinger i udenrigshandlen 
og kun i mindre omfang ændringer i priserne på eksport og import, der skønnes at udvikle sig 
omtrent parallelt. 
 
 
 

Figur 4.33 
Betalingsbalancen og dens underkomponenter 
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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 4.34. Nettoformueindkomsten7 ser forelø-
bigt ud til at sætte rekord i 2012, og stigende nettoaktiver over for udlandet de kommende år 

 

7 Formueindkomsten er behæftet med stor usikkerhed, da den primært består af afkastet af direkte (net-
to)investeringer i udlandet, som indtil Nationalbankens indarbejdelse af årsregnskaberne (og dermed afkastet af 
de direkte investeringer i opgørelsen af formueindkomsten) i efteråret fremskrives ud fra virksomhedernes over-
skudsgrad i tidligere år. De seneste års revisioner har typisk været store og i nedadgående retning. 
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medfører en forventning om et fortsat højt niveau. På den baggrund skønnes nettoformue-
indkomsten at udgøre 63¼ mia. kr. i prognoseperioden. 
 
 
 

Tabel 4.12 
Betalingsbalancens løbende poster 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mia. kr.    

Varebalancen 8,1 -8,3 -10,7 36,2 40,5 40,7 28,4 16,4 16,7 

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

 - Landbrugsvarer 40,2 37,8 36,5 38,4 42,4 42,4 42,4 41,2 39,8 

 - Energivarer 7,9 0,8 -14,5 -6,2 -14,4 -32,7 -41,8 -47,2 -58,1 

 - Industrivarer -12,4 -15,8 -1,7 30,1 28,2 33,1 36,4 32,3 41,6 

 - Andre varer -27,6 -31,2 -31,0 -26,1 -15,8 -2,1 -8,6 -9,8 -6,6 

Tjenestebalancen 43,8 47,1 66,3 28,8 57,8 52,9 52,0 50,8 58,3 

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

 - Øvrige tjenester 42,2 48,8 67,6 32,8 61,1 54,9 53,0 51,9 59,6 

Vare- og tjenestebalancen 51,9 38,7 55,6 65,0 98,3 93,6 80,4 67,2 75,0 

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

Formueindkomst, netto 29,7 25,4 37,2 32,2 46,2 49,3 63,2 63,2 63,2 

Lønindkomst, netto -4,6 -11,9 -13,6 -11,8 -9,2 -10,1 -10,0 -10,0 -10,0 

EU-betalinger, netto -8,4 -9,4 -9,9 -9,5 -10,5 -10,6 -11,4 -12,0 -11,4 

Andre løbende overførsler -19,9 -19,7 -18,8 -19,4 -21,2 -21,0 -22,2 -23,0 -22,7 

Løbende poster, i alt 48,6 23,0 50,5 56,5 103,6 101,2 100,0 85,3 94,1 

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

  

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 4.35. Det aktuelt store overskud på betalingsbalancen kan således ik-
ke ses som et udtryk for god konkurrenceevne for danske virksomheder, jf. boks 4.9. 
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Boks 4.9 
Overskuddet på betalingsbalancen er ikke udtryk for god konkurrenceevne 

Betydelige overskud på betalingsbalancen kunne indikere, at danske virksomheder ikke har et konkurren-

ceevneproblem. Overskuddet på betalingsbalancen har været positivt og stigende siden starten af dette år-

tusinde, hvilket har været sammenfaldende med, at lønkonkurrenceevnen samlet set er blevet svækket, jf. 
figur a. 

 
 

Figur a 
Betalingsbalancen og lønkonkurrenceevnen 
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Figur b 
Betalingsbalancen fordelt på poster der  
påvirkes/ikke påvirkes direkte af lønkonkurren-
ceevnen 
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Når Danmark har haft overskud på betalingsbalancen de senere år til trods for en svækket lønkonkurrence-

evne, skyldes det imidlertid hovedsageligt tre forhold, som kun i begrænset omfang har noget med lønkon-

kurrenceevne at gøre, jf. figur b. For det første er privatforbruget og investeringerne faldet tilbage under kri-

sen og ligger fortsat ret lavt, hvilket har mindsket importen. For det andet overstiger afkastet fra danske in-

vesteringer i udlandet afkastet fra udlandets investeringer i Danmark, så der samlet set har været en bety-

delig nettoformueindkomst de senere år. Det kan endda tolkes som et tegn på svækket konkurrenceevne, 

idet direkte investeringer overvejende foretages i udlandet, hvor der altså må være en forventning om høje-

re afkast muligvis som følge af større konkurrencekraft. For det tredje stammer overskuddet på handlen 

med varer i høj grad fra varer, som kun i mindre grad er udsat for lønkonkurrence, herunder fx energi, me-

dicinalprodukter og uforarbejdede fødevarer. 

 

Hvis konkurrenceevnen ikke styrkes, må overskuddene også forventes at blive reduceret, i takt med at den 

indenlandske efterspørgsel igen tager til, og produktionen af energi i Nordsøen aftager. 

 
 

Anm.: Lønkonkurrenceevnen i figur a er beregnet som de relative enhedslønomkostninger i fremstillings-
erhverv, hvilket for Danmark ikke inkluderer energi- og vandforsyning. I figur b er poster, der ikke 
påvirkes direkte af lønkonkurrenceevnen, skønsmæssigt defineret som løn- og formueindkomst, an-
dre løbende overførsler, tjenestebalancen og varebalancen for så vidt angår energi, råvarer, uforar-
bejdede fødevarer, kemikalier og kemiske produkter samt skibe og fly mv. 

Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. 
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Figur 4.34 
Danmarks nettoaktiver over for udlandet og 
nettoformueindkomsten 
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Figur 4.35 
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 skønnes til 5½ pct. af BNP i år og ventes 
at falde til knap 5 pct. af BNP i 2014. Parallelt hermed ventes Danmarks nettoaktiver over for 
udlandet at øges fra 27¾ pct. af BNP i 2011 til 41½ pct. af BNP i 2014, jf. tabel 4.13. 
 

Tabel 4.13 
Betalingsbalancens løbende poster og nettoaktiver over for udlandet 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mia. kr.    

Løbende poster, i alt 48,6 23,0 50,5 56,5 103,6 101,2 100,0 85,3 94,1 

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

Nettoaktiver, ultimo -30,5 -96,0 -91,5 68,5 231,2 498,4 609,5 699,8 798,8 

D.o. i pct. af BNP -1,9 -5,7 -5,2 4,1 13,1 27,8 33,5 37,5 41,5 

Værdireguleringer -130,3 -88,9 -46,3 103,7 58,6 161,3 6,3 0,0 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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5. Produktion, 
arbejdsmarked, ledighed 
og kapacitetspres 

Nyt kapitel 
 

Svækkelsen i den internationale økonomi og udbredt krisestemning i euroområdet har påvir-
ket dansk økonomi betydeligt i år. Bruttonationalproduktet vurderes at være gået tilbage med 
knap ½ pct., i høj grad fordi virksomhederne har valgt at nedbringe lagre for at imødekomme 
den efterspørgsel, der trods alt har været, i stedet for at producere. 
 
Der er tale om en kraftig nedjustering af væksten i forhold til augustvurderingen, men vurde-
ringen af kapacitetsudnyttelsen i den samlede økonomi er ikke ændret væsentligt. Det skyl-
des, at BNP-niveauet blev revideret op i 2009-11 i forbindelse med novemberversionen af na-
tionalregnskabet. Revisionen i nationalregnskabet var primært knyttet til værdiskabelsen i 
den private sektor, der var højere end tidligere opgjort. Det betyder, at genopretningen af 
produktiviteten har været stærkere, end hidtil vurderet 
 
Trods tilbagegang i produktionen i år er ledigheden kun steget lidt og ligger fortsat væsentligt 
under niveauet i tidligere perioder med svage konjunkturer. Det vidner om et velfungerende 
arbejdsmarked med mange nye jobåbninger. Det afspejles også i, at langtidsledigheden i hi-
storisk og international sammenhæng fortsat er ganske lav.  
 
Der ventes en bedring i 2013 og 2014 med fremgang i BNP på henholdsvis 1,2 og 1,6 pct. 
Væksten næste år bæres i høj grad af den økonomiske politik, herunder investeringsvinduet, 
skattereformen og udbetalingen af efterlønsbidrag. I 2014 bliver fremgangen mere selvbæ-
rende. Aktivitetsvirkningen af en række økonomisk-politiske tiltag klinger af i løbet af året, 
men til gengæld ventes væksten i udlandet at tage til i styrke og skabe fremgang i eksporten 
 
Der er tale om en forholdsvis behersket fremgang, men den vil være tilstrækkelig til at sikre 
en vending på arbejdsmarkedet. Ledigheden ventes at stige svagt ind i 2013 og toppe på 
168.000 personer i løbet af første halvår. I andet halvår forventes et mærkbart fald i ledighe-
den i takt med, at dagpengereformen slår fuldt igennem, og beskæftigelsen igen stiger. Le-
digheden ventes at være ca. 9.000 personer lavere ved udgangen af 2013 end ved udgan-
gen af 2012. Ledigheden skønnes at falde til 155.000 personer i gennemsnit i 2014.  
 
Inden for det seneste 1½ års tid er den gennemsnitlige lønstigningstakt aftaget til et historisk 
lavt niveau, som er væsentligt under lønstigningerne i udlandet. Det peger på ansvarlighed i 
lønkravene på de enkelte virksomheder, hvor hovedparten af løndannelsen i den private sek-
tor sker. Det vil dog kræve en noget længere periode med svagere lønstigninger herhjemme 
og/eller betydeligt større produktivitetsforøgelser end i udlandet for at rette op på den svæk-
kelse af lønkonkurrenceevnen, der skete gennem hovedparten af 00’erne. I prognoseperio-
den skønnes lønudviklingen fortsat at være afdæmpet, men med en lille stigning i reallønnen, 
som især skyldes lavere inflation som følge af lavere afgifter. 
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5.1 Produktion 
 
Der vurderes at have været en tilbagegang i bruttonationalproduktet (BNP) i 2012 på knap ½ 
pct. Ifølge det seneste kvartalsvise nationalregnskab skyldes det i høj grad, at virksomheder-
ne har valgt at reducere deres lagre for at imødekomme efterspørgslen i stedet for at produ-
cere nye varer. I de første tre kvartaler af året er faldet i lagerinvesteringerne foreløbigt op-
gjort til -0,8 pct. af BNP i forhold til samme periode året før. Det er en væsentlig årsag til, at 
bruttoværditilvæksten (BVT) i den private sektor i samme periode har været omtrent uændret, 
jf. figur 5.1. Også BVT i den offentlige sektor har været lavere end sidste år. Det skyldes pri-
mært, at det offentlige forbrug har været noget lavere end budgetteret, og den offentlige be-
skæftigelse er faldet.  
 

Figur 5.1 
Udviklingen i BVT og BNP 
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Figur 5.2 
Outputgab  
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I forhold til vurderingen i august er der tale om en nedjustering af vækstskønnet for BNP i 
2012 fra 0,9 pct. til -0,4 pct. Nedjusteringen skyldes særligt virksomhedernes lagernedbrin-
gelser, som der ikke har været tegn på i de tidligere opgørelser af nationalregnskabet. Også 
erhvervs- og boliginvesteringerne har udviklet sig svagere end forventet i august, ligesom det 
offentlige forbrug, som nævnt, har ligget under budgetterne. Omvendt har fremgangen i ek-
sporten været stærkere end ventet.  
 
Tilbagegangen i 2012 betyder, at kapacitetsudnyttelsen i den samlede økonomi – målt ved 
outputgabet – er udvidet i forhold til året før. Outputgabet (forskellen mellem faktisk og poten-
tiel produktion) vurderes at udgøre ca. -2¾ pct. i 2012, jf. figur 5.2. Det er ikke væsentligt an-
derledes end vurderet i augustredegørelsen til trods for nedjusteringen af BNP-væksten i 
2012 på godt 1¼ pct.-point. Det skyldes, at BNP-niveauet er blevet opjusteret med omtrent ¾ 
pct. i 2011 i forbindelse med novemberrevisionen af nationalregnskabet for 2009-11, jf. boks 
5.1. 
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Boks 5.1 
Opjustering af BNP siden 2009  

I begyndelsen af november udkom det reviderede (men stadig foreløbige) nationalregnskab for 2009-11. 

Årene fra 2009 til 2011 blev revideret. Revisionerne indebar, at væksten i BNP blev opjusteret med knap 

0,2 pct.-point i 2009 og 0,3 pct.-point i både 2010 og 2011. Hermed var BNP-niveauet godt ¾ pct. højere i 

2011 end i den tidligere opgørelse, jf. figur a. Det afspejler en opjustering af værdiskabelsen i 2011 i den 

private sektor med knap 1½ pct. og BVT i de private byerhverv med godt 1¾ pct., jf. figur b. Dermed vurde-

res der nu at være en mere retvisende sammenhæng mellem nationalregnskabets opgørelse af udviklingen 

i BVT og i beskæftigelsen i den private sektor, hvor sidstnævnte har holdt – indtil nu overraskende – god 

stand. Langt hovedparten af beskæftigelsen i den private sektor er i de private byerhverv (som ikke inde-

holder landbrug og råstofudvinding)1), og det er særligt her, at genopretningen af BVT siden tilbageslaget i 

2008-09 nu ser noget bedre ud. 

 
 

Figur a 
BNP 
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Figur b 
BVT i den private sektor og i private byerhverv 
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Anm.: 1) I resten af afsnit 5.1 indeholder de private byerhverv heller ikke søtransport og boligbenyttelse. 
Kilde: Danmarks Statistik, Energistyrelsen og egne beregninger. 

 
Der ventes på ny fremgang i dansk økonomi i 2013, hvor BNP skønnes at vokse med knap 
1¼ pct. Væksten bæres blandt andet af fremgang i det private forbrug. Det skal ses i lyset af 
skattereformen og faldende renter, hvilket samlet set giver et markant løft af de danske fami-
liers disponible indkomster, jf. afsnit 4.1. Hertil kommer, at en stor del af de udbetalte efter-
lønsbidrag tilsyneladende primært har slået ud i højere indestående på bankkonti. Fremgan-
gen i privatforbruget ventes dog at være moderat, da nogle husholdninger fortsat har behov 
for at konsolidere deres økonomi. Privatforbruget ventes at bidrage med ca. ¼ pct.-point til 
væksten i BNP i 2013, jf. figur 5.3.  
 
Erhvervsinvesteringerne har ligget ekstraordinært lavt i forlængelse af tilbageslaget i 2008-09 
og er stadig lavere end de løbende afskrivninger, jf. afsnit 4.4. Efterhånden som efterspørgs-
len i de kommende år løftes, og forventningerne til den fremtidige efterspørgsel styrkes, vur-
deres der at blive behov for investeringer i nyt og mere moderne produktionsapparat. Med in-
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vesteringsvinduet, der gør det ekstra fordelagtigt at investere frem til udgangen af 2013, og 
de aktuelt meget lave renter, ventes virksomhedernes planlægningshorisont at være skubbet 
frem. Derfor ventes der allerede næste år at være en væsentlig fremgang i erhvervsinveste-
ringerne. Derudover bidrager offentlige erhvervsmæssige investeringer på baneområdet, Me-
tro Cityringen, investeringer afledt af energiaftalen, samt bygge- og anlægsarbejde i forbin-
delse med Femern Bælt-forbindelsen til fremgangen i de private investeringer. Samlet bidra-
ger de private investeringer (som også omfatter boliginvesteringer) med ⅓ pct.-point til væk-
sten.  
 
I takt med at den internationale økonomi stabiliseres, og tilliden genoprettes, ventes væksten 
i eksporten også at tiltage. Eksporten ventes at bidrage med godt ⅓ pct.-point til væksten i 
2013.  
 

Figur 5.3 
Vækstbidrag   
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Anm.: Vækstbidragene er beregnet ved den input-output baserede metode, hvor bidraget fra fx eksporten 
bliver korrigeret for både det direkte og indirekte importindhold heri, jf. Økonomisk Redegørelse, de-
cember 2006, boks 4.1. Offentlige erhvervsmæssige investeringer indgår i de private investeringer.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Det er forudsat, at det offentlige forbrug i 2013 svarer til det budgetterede niveau, hvilket in-
debærer en betydelig vækst i forhold til i år. Omvendt reduceres de offentlige investeringer 
fra et ekstraordinært højt niveau de foregående år. Sammenlagt bidrager den offentlige efter-
spørgsel med knap ¼ pct.-point til væksten i BNP. 
 
I forhold til augustvurderingen er skønnet for BNP-væksten nedjusteret med ½ pct.-point i 
2013. Det skal i høj grad ses i lyset af mere afdæmpede forventninger til væksten i udlandet 
og dermed dansk eksport. Det påvirker også virksomhedernes investeringer og udviklingen i 
privatforbruget, hvor den betydelige nedjustering blandt andet skal ses i lyset af forventnin-
gen om et mere afdæmpet boligmarked. Omvendt er bidraget til BNP-væksten fra den offent-
lige efterspørgsel i 2013 opjusteret i lyset af den højere vækst i det offentlige forbrug. 
Fremgangen i dansk økonomi ventes at fortsætte og blive mere selvbærende i 2014. Aktivi-
tetsvirkningen af en række økonomisk-politiske initiativer aftager eller bortfalder i løbet af 
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året, men til gengæld ventes væksten i udlandet at tage til i styrke og skabe fremgang i ek-
sporten. Det vil trække produktion og beskæftigelse i den private sektor op. Der ventes en 
vækst i BNP på godt 1½ pct., hvoraf eksporten bidrager med ca. ¾ pct.-point af fremgangen. 
Højere indkomst trækker privatforbruget og boliginvesteringerne op, mens erhvervsinveste-
ringerne ikke ventes at vokse som følge af udløbet af investeringsvinduet. 
 
Med en vækst lidt over den estimerede potentielle vækstrate i 2013 og 2014 ventes output-
gabet at blive indsnævret til 2 pct. i 2014, jf. figur 5.2. 
 
Bruttoværditilvæksten (BVT) vurderes at være faldet med 0,2 pct. i 2012, jf. tabel 5.21. Det 
afspejler et fald i de offentlige tjenester på godt ½ pct., mens BVT i den private sektor har 
været uændret. BVT i den private sektor trækkes ned af et fortsat fald i udvindingen af olie og 
gas i Nordsøen. Ses der alene på de private byerhverv, er BVT derimod vokset med knap ½ 
pct., jf. boks 5.2. 
 

Tabel 5.1 
Vækst i BVT i erhvervene 

  Andel Gnst.      

 2011 95-08 95-11 2010 2011 2012 2013 2014 

  Realvækst i pct. 

BVT i alt 100 1,9 1,4 1,4 1,2 -0,2 1,2 1,5 

Landbrug 1 -1,1 -1,1 -1,8 -5,6 0,5 0,5 0,5 

Udvinding af olie og gas mv. 4 3,3 1,0 -5,7 -10,9 -8,0 -5,7 -8,4 

Bygge- og anlægsvirksomhed 5 2,0 0,6 -14,4 8,7 -0,7 0,3 2,5 

Industri, mv. 13 0,9 0,2 4,7 0,4 -1,5 1,7 3,4 

Private serviceerhverv 47 2,8 2,4 3,1 2,9 1,0 2,0 2,4 

Offentlige tjenester 22 1,2 1,0 0,9 -1,2 -0,6 0,8 0,3 

Øvrige erhverv 10 2,2 1,8 0,7 2,3 0,4 1,0 1,6 

Privat sektor 78 2,1 1,5 1,4 2,1 0,0 1,5 2,1 

Private byerhverv 63 2,2 1,7 2,0 2,7 0,4 1,8 2,6 

BNP-vækst  2,0 1,4 1,6 1,1 -0,4 1,2 1,6 

     

Anm.: Øvrige erhverv omfatter søtransport og boligbenyttelse. Private byerhverv er ekskl. landbrug, råstof-
udvinding, søtransport og boligbenyttelse.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I 2013 ventes BVT i de private byerhverv at stige med godt 1¾ pct. Det er især de private 
serviceerhverv, der bidrager til fremgangen i de private byerhverv. Øgede erhvervsinveste-
ringer og industrieksport trækker BVT i industrien op, og i bygge- og anlægserhvervet øges 
BVT særligt som følge af offentlige erhvervsmæssige investeringer – fx investeringer i medfør 
af energiaftalen, baneinvesteringer, Femern Bælt-forbindelsen, Metro Cityringen. 



Kapitel 5 Produktion, arbejdsmarked, ledighed og kapacitetspres 
 

Økonomisk Redegørelse · December 2012 122 

I 2014 ventes en vækst i BVT i de private byerhverv på 2½ pct. Eksporten og privatforbruget 
vil medføre vækst i BVT i de private serviceerhverv og i fremstillingsindustrien, mens en 
fremgang i boliginvesteringerne trækker væksten i bygge- og anlægssektoren.  
 

Boks 5.2 
Genopretningen i den private sektor er mere fremskreden, når der korrigeres for råstofudvinding 

Ses der bort fra udvindingen af olie og gas fra Nordsøen, har værdiskabelsen i den private sektor siden 

bunden i 2009 været bedre end det umiddelbare indtryk fra udviklingen i BNP. Siden 2004 er produktionen 

af olie og gas fra Nordsøen faldet. Renser man udviklingen i den private sektor for udvindingen af energi, er 

den reale værdiskabelse i den private sektor steget med knap 5½ pct. siden bunden i 2009 mod en stigning 

på knap 4 pct. i hele den private sektor, jf. figur a.  

 

Værdiskabelsen per ansat inden for udvindingen af olie og gas er højere end i den samlede økonomi. Det 

betyder, at faldet i udvindingen slår mere igennem på produktionen end på beskæftigelsen. Det har været 

medvirkende til at forklare den relativt gode beskæftigelsesudvikling i forhold til den træge udvikling i pro-

duktionen i den samlede private sektor fra begyndelsen af 2011 til 2012. Sammenligner man udviklingen i 

den private sektor uden råstofudvinding efter revisionen af nationalregnskabet i november med den samle-

de private sektor før revideringen, er der tale om en væsentlig bedre udvikling i den private sektor uden rå-

stofudvinding. I årene fremover ventes udvindingen af olie og gas fortsat at falde.  

 
 

Figur a 
Bruttoværditilvækst i den private sektor 
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Anm.: De stiplede linjer i figur a angiver henholdsvis privat sektor og privat sektor uden råstofudvinding 
før revideringen af nationalregnskabet for 2011.  

Kilde: Danmarks Statistik, Energistyrelsen og egne beregninger. 
 
Væksten i produktionen ventes at være stærk nok til at trække en fremgang i den private be-
skæftigelse fra midten af 2013. Årsniveauet vil imidlertid være lavere end i 2012 i kraft af en 
forventet reduktion af medarbejdere i slutningen af 2012 og første halvår 2013 i forlængelse 
af den svage udvikling i produktionen i 2012. Det ventes, at den gennemsnitlige beskæftigel-
se i industrien og i de private serviceerhverv falder med henholdsvis 3.000 og 5.000 perso-
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ner, mens beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomheder stiger med 1.000 personer. Sam-
let set falder den private beskæftigelse med 7.000 personer fra 2012 til 2013 jf. tabel 5.2. 
 
I 2014 vurderes fremgangen i produktionen at trække den samlede beskæftigelse op med 
9.000 personer. Det afspejler en fremgang i den private beskæftigelse på 7.000 personer og 
en stigning i den offentlige beskæftigelse på 2.000 personer. 
 

Tabel 5.2 
Ændring i beskæftigelsen i udvalgte erhverv 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ændring, 1.000 personer    

Privat sektor 54 -89 -75 2 -5 -7 7 

Offentlig sektor -10 26 9 -11 -7 5 2 

I alt 44 -63 -66 -8 -12 -2 9 

Landbrug mv. 0 0 -2 0 0 0 0 

Bygge- og anlægsvirksomhed 1 -20 -11 0 2 1 4 

Industri 8 -38 -25 -3 -3 -3 2 

Private serviceerhverv 44 -32 -36 5 -5 -5 2 

Offentlige tjenester -9 27 8 -11 -7 5 2 

  

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

 
Produktivitet 
Produktiviteten i de private byerhverv ventes at være vokset med knap ¾ pct. i 2012, jf. figur 
5.4. Det er væsentligt under stigningen i 2011 på godt 2½ pct. Traditionelt er virksomhederne 
tilbageholdende med at reducere antallet af medarbejdere, når efterspørgslen er svag, hvilket 
formentlig også har været tilfældet i 2012, jf. tabel 5.3. Da efterspørgslen i økonomien aftog i 
begyndelsen af finanskrisen, var virksomhederne også tilbageholdende, og mandeproduktivi-
teten faldt til under det historiske trendniveau. 
 
Opjusteringen af BNP fra 2009 til 2011 har betydet, at tilpasningen i mandeproduktiviteten 
mod det historiske trendniveau er mere fremskreden end tidligere opgjort. Tilpasningen vur-
deres dog stadig ikke at være tilendebragt i alle erhverv, jf. figur 5.5. Derfor ventes en højere 
stigning i produktiviteten i serviceerhvervene i både 2013 og 2014 end den trendmæssige 
fremgang.  
 
Produktiviteten i industrien er omtrent tilbage på det historiske trendniveau, og der ventes en 
produktivitetsvækst omkring den gennemsnitlige historiske vækstrate i 2013 og 2014, jf. tabel 
5.3. I bygge- og anlægssektoren forventes en mindre stigning i produktiviteten i 2013 og 
2014, således at niveauet nærmer sig niveauet fra før finanskrisen. 
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Figur 5.4  
Vækst i mandeproduktivitet i private  
byerhverv 
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Figur 5.5 
Mandeproduktivitet i forskellige erhverv  
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Anm.: Den stiplede linje i figur 5.4 angiver den gennemsnitlige årlige vækst i produktiviteten i private byer-
hverv fra 1995 til 2006, som er på 1,2 pct. I figur 5.5 er det BVT i kædede 2005-priser. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 

Tabel 5.3 
Produktiviteten i erhvervene 

 Gnst.  Gnst.       

Realvækst i pct.           95-07 95-11 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mandeproduktivitet       

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

Privat sektor 1,1 0,9 -2,6 5,4 1,8 0,2 1,7 1,4 

Private byerhverv 1,0 0,9 -2,9 6,0 2,6 0,7 2,2 2,2 

Service 1,1 1,0 -3,1 5,8 2,9 1,4 2,5 2,5 

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

Fremstilling 2,3 2,1 -3,6 12,6 1,2 -0,6 2,4 2,9 

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

  

Anm.: Private byerhverv er ekskl. landbrug, råstofudvinding, søtransport og boligbenyttelse. Mandeproduk-
tiviteten er opgjort som væksten i BVT per beskæftiget. Årsagen til, at den samlede udvikling i pro-
duktiviteten i den private sektor, kan være lavere end produktivitetsudviklingen i alle tre hoveder-
hverv er, at den samlede private sektor indeholder boligbenyttelse. Da produktivitetsvæksten i den 
offentlige sektor i nationalregnskabet per definition er meget beskeden, fordi den alene afspejler 
værdiforøgelse af input og ikke effektivisering mv., er produktivitetsvæksten i den private sektor hø-
jere end den samlede. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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5.2 Beskæftigelse, arbejdsstyrke, ledighed og 
kapacitetspres 

 
Beskæftigelsen ligger fortsat højt og ledigheden lavt i et historisk perspektiv, selvom dansk 
økonomi har været præget af afmatning siden det internationale tilbageslag i 2008-09. Der er 
aktuelt ca. 2,75 mio. beskæftigede. Det svarer til niveauet i starten af 2006, før overophed-
ningen af arbejdsmarkedet satte ind, jf. figur 5.6. Tilsvarende er der aktuelt godt 165.000 le-
dige, hvilket svarer til niveauet omkring årsskiftet 2005-06, jf. figur 5.7. 
 
Både beskæftigelsen og ledigheden har ligget forholdsvis stabilt siden starten af 2010, og der 
er heller ikke udsigt til store udsving de kommende år. Det meget afdæmpede vækstbillede 
har dog udskudt vendingen på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen ventes nu at bunde omkring 
sommeren 2013 og herefter stige i takt med, at konjunktursituationen gradvist forbedres. 
Bruttoledigheden forventes at stige svagt frem til foråret 2013, hvorefter der ventes et for-
holdsvis kraftigt fald gennem resten af året og ind i 2014 som følge af den gradvist stigende 
beskæftigelse og indfasningen af dagpengereformen. 
 

Figur 5.6 
Beskæftigelse ekskl. orlov  
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Figur 5.7 
Bruttoledighed 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn.  

Den relativt høje beskæftigelse og lave ledighed skal ses i lyset af det fleksible danske ar-
bejdsmarked. Der er gennemført en række arbejdsmarkedsreformer siden midten af 
1990’erne, som har forbedret strukturerne på arbejdsmarkedet og dermed reduceret den 
strukturelle ledighed betydeligt, jf. afsnit 5.2.3. Det betyder, at arbejdsmarkedet i dag er mere 
fleksibelt indrettet end under tidligere lavkonjunkturer. Det understøttes blandt andet af, at der 
ikke er tegn på, at ledige i stigende grad fastlåstes i arbejdsløshed. Antallet af langtidsledige 
er ikke steget de sidste to år, og langtidsledigheden ligger lavt i både historisk og internatio-
nal sammenhæng. Der er en høj jobomsætning, hvilket øger mulighederne for, at ledige kan 
finde beskæftigelse. Mange ledige finder således også relativt hurtigt job igen. Arbejdsmar-
kedet vurderes derfor relativt hurtigt at kunne følge med, når væksten for alvor vender tilba-
ge. 
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5.2.1 Beskæftigelse  
Den private beskæftigelse har ligget stort set fladt siden starten af 2010 efter den kraftige til-
pasning i 2009, jf. figur 5.8. Den offentlige beskæftigelse er faldet gennem de sidste to år, 
men det skal ses i lyset af den ekstraordinære store stigning i 2009, jf. figur 5.9. Reduktionen 
afspejler således en tilpasning til et historisk set mere normalt niveau for den offentlige be-
skæftigelse.  
 
 

Figur 5.8 
Privat beskæftigelse 
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Figur 5.9 
Offentlig beskæftigelse  
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Anm.: Faldet i den offentlige beskæftigelse ekskl. orlov i 2008 skyldes strejken i foråret 2008.  
Kilde: Danmarks Statistik. 

 
Da den private beskæftigelse faldt i 2009, var det særligt i det konkurrenceudsatte fremstil-
lingserhverv og i bygge- og anlægserhvervet, jf. figur 5.10. Udviklingen i byggebeskæftigel-
sen skal ses i sammenhæng med, at branchen var præget af en markant overophedning i 
årene op til krisen med en beskæftigelse på et usædvanligt højt niveau og med høje lønstig-
ninger. Der har dermed i vidt omfang været tale om en tilpasning til et mere normalt – og 
holdbart – niveau. Antallet af beskæftigede inden for byggeriet har været svagt stigende gen-
nem det sidste år og er aktuelt på niveau med beskæftigelsen før 2005. Aktiviteten i bygge-
sektoren understøttes af den fremrykkede aktivitet inden for blandt andet reparation af alme-
ne boliger som følge af kickstarten. 
 
Beskæftigelsen i industrien er ikke blevet genoprettet efter krisen. Det skal dels ses i lyset af, 
at industribeskæftigelsen generelt har været vigende siden midten af 1960’erne, og dels en 
markant svækkelse af fremstillingsvirksomhedernes lønkonkurrenceevne i årene op til krisen. 
Faldet i industribeskæftigelsen er fortsat gennem 2012. 
 
Beskæftigelsen i serviceerhvervet faldt også i forbindelse med krisen, men ikke i samme om-
fang som i de andre hovederhverv. Beskæftigelsen inden for serviceerhvervet har generelt 
vist en opadgående tendens gennem de sidste mange årtier. Siden starten af 2010 har be-
skæftigelsen i serviceerhvervet ligget stort set fladt.  
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Virksomhederne forventer fald i beskæftigelsen i de kommende tre måneder inden for alle tre 
hovederhverv, jf. figur 5.11. Erhvervene ser dog lidt lysere på fremtiden nu end i sommeren 
2012, selv om alle erhverv fortsat har negative forventninger. På den baggrund vurderes den 
private beskæftigelse at være faldet med 5.000 personer fra 2011 til 2012.  
 

Figur 5.10 
Privat beskæftigelse fordelt på erhverv 
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Figur 5.11 
Beskæftigelsesforventninger de kommende 3 
måneder  
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Anm.: Den sidste observation i figur 5.6 viser beskæftigelsesforventningerne til perioden november 2012 – 
januar 2013 i forhold til perioden august-oktober 2012. Indikatoren for bygge og anlæg er Danmarks 
Statistiks sæsonkorrigerede serie, mens de andre serier er egen sæsonkorrektion.    

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I 2013 forventes den private beskæftigelse at aftage med 7.000 personer på årsbasis som 
følge af udsigten til en relativt afdæmpet vækst i den private produktion. Udviklingen dækker 
over faldende privat beskæftigelse i første halvår af 2013, mens der ventes fremgang i andet 
halvår i takt med en gradvis stigende privat produktion. Fremrykning og igangsættelse af in-
vesteringer i kickstarten samt skattereformen og særligt investeringsvinduet bidrager til at 
understøtte beskæftigelsen i 2013.  
 
I 2014 skønnes fremgangen i virksomhedernes produktion at være stærk nok til at trække en 
stigning i den private beskæftigelse på 7.000 personer.   
 
Den offentlige beskæftigelse skønnes at være reduceret med 7.000 personer i 2012. Faldet 
skal ses på baggrund af, at det offentlige forbrug i kommuner og regioner ligger under det 
budgetterede niveau, jf. kapitel 6. Med afsæt i en forventet realvækst i det offentlige forbrug 
på 1,6 pct. i 2013 og 0,8 pct. i 2014 skønnes den offentlige beskæftigelse at vokse med hen-
holdsvis 5.000 og 2.000 personer i 2013 og 2014.       
 
Der er dermed sket et skift i beskæftigelsesudviklingen i 2012 og 2013 i forhold til vurde-
ringen i august. I august var der forventet en lille stigning i den offentlige beskæftigelse i 
2012, mens der nu skønnes et fald. Omvendt ventes det nu at være den offentlige sektor, der 
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holder den samlede beskæftigelse oppe i 2013, hvor det i august særligt var den private sek-
tor.  
 

Boks 5.3 
Beskæftigelsen i international sammenhæng 

Stort set alle lande i Europa har ‒ som Danmark ‒ oplevet et fald i beskæftigelsen som følge af den interna-

tionale finansielle krise. Beskæftigelsen er faldet relativt meget i Danmark i forhold til udviklingen i mange 

andre europæiske lande, men det skal ses i lyset af den høje beskæftigelse op til krisen, hvor det danske 

arbejdsmarked var overophedet og beskæftigelsen derfor uholdbart høj.   

 

Beskæftigelsen i Danmark ligger således fortsat højt, både i et historisk og internationalt perspektiv. Kun 

Holland og Sverige havde en højere beskæftigelsesfrekvens end Danmark i 2011, jf. figur a. Modsat be-

skæftigelsesfrekvensen er arbejdstiden for de beskæftigede dog relativt lav i Danmark. 

 

I Danmark stabiliserede beskæftigelsen sig i starten af 2010 og har siden ligget nogenlunde konstant, jf. fi-
gur b. I sydeuropæiske lande som Grækenland og Spanien er beskæftigelsen fortsat med at falde. Det af-

spejler statsgældskrisen og strukturelle problemer på arbejdsmarkedet. Der er også lande, som har oplevet 

en hurtig genopretning efter krisen, herunder Tyskland, Sverige og Storbritannien.  

 
 

Figur a  
Beskæftigelsesfrekvenser i europæiske lande i 
2011  

Figur b  
Udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte lande  
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Anm.: Data i figur a er baseret på europæiske data fra nationalregnskabet. Data for Sverige afspejler ”do-

mestic concept”, mens de øvrige lande afspejler ”national concept”, som svarer til det danske natio-
nalregnskab. Figur b er baseret på den europæiske arbejdskraftundersøgelse (AKU).     

Kilde: Eurostat og egne beregninger. 
 

 
Dermed skønnes den samlede beskæftigelse at falde med henholdsvis 12.000 og 2.000 per-
soner i 2012 og 2013, mens der ventes en stigning på 9.000 personer i 2014. Ændringen i 
beskæftigelsen er nedjusteret med henholdsvis 11.000 personer i 2012 og 8.000 personer i 
2013 i forhold til augustvurderingen.  
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Selvom beskæftigelsen er faldet kraftigt i kølvandet på den finansielle krise i 2009, er den 
fortsat høj i international sammenhæng, jf. boks 5.3. 
 

5.2.2 Ledighed 
Bruttoledigheden, dvs. ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere samt ar-
bejdsmarkedsparate aktiverede personer, udgør aktuelt godt 165.000 personer, hvilket er 
forholdsvist lavt i en historisk sammenhæng og i særdeleshed i forhold til situationen efter tid-
ligere kraftige tilbageslag, jf. figur 5.12. Ledigheden har ligget omkring 160.000-165.000 si-
den starten af 2010.  
 
Ledigheden er i dag lavere for alle aldersgrupper, end den var i slutningen af 1990’erne, jf. fi-
gur 5.13. Ledighedsprocenten er reduceret mest for de 50-59-årige, men de kom også fra et 
højere udgangspunkt.  
 

Figur 5.12 
Bruttoledighed  
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Figur 5.13 
Ledighed fordelt på alder  

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Det relativt lave ledighedsniveau skal ses i lyset af, at der er gennemført en række arbejds-
markedsreformer, som har reduceret den strukturelle ledighed, jf. afsnit 5.2.3. Strukturerne 
på arbejdsmarkedet er derfor bedre i dag end under tidligere lavkonjunkturer.  
 
Det fleksible arbejdsmarked afspejler sig blandt andet i, at Danmark har en høj jobomsæt-
ning. I 2. kvartal 2012 fik 175.000 danskere et nyt job, jf. figur 5.14. Det svarer til, at ca. 6½ 
pct. af de beskæftigede har skiftet eller fundet job fra 1. april til 30. juni. Trods lavkonjunktu-
ren er der dermed stadig mange jobåbninger. Danmark er blandt de lande i Europa, der har 
den højeste jobomsætning set i forhold beskæftigelsen. Kun Finland, Sverige og Island hav-
de en højere relativt jobomsætning end Danmark i 2. kvartal 2012. Sverige og Finland har 
som Danmark også en lav langtidsledighed, jf. nedenfor.    
 
De mange jobåbninger gør det lettere for ledige at finde job igen og reducerer dermed risiko-
en for fastlåsning. Knap hver tredje af de ledige var i job igen efter 3 måneders ledighed i 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

00 02 04 06 08 10 12

16-29 år 30-49 år 50-59 år 60-64 år

Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken



Kapitel 5 Produktion, arbejdsmarked, ledighed og kapacitetspres 
 

Økonomisk Redegørelse · December 2012 130 

2011, jf. figur 5.15. Det er på niveau med 2004 og kun lidt lavere end i 2005, som typisk an-
ses for at være et konjunkturmæssigt neutralt år. Under højkonjunkturen i 2007-08, hvor der 
var mangel på arbejdskraft i mange brancher, kom de ledige dog hurtigere i job igen. 
 

 

Figur 5.14 
Jobomsætning i Europa, 2. kvartal 2012  
 

Figur 5.15 
Andel ledige i job efter højest tre måneders le-
dighed 
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Anm.: Jobomsætningen opgøres på baggrund af den spørgeskemabaserede arbejdskraftsundersøgelse 
(AKU), der er sammenlignelig på tværs af lande. Både skift fra arbejdsløshed til beskæftigelse, fra 
uddannelse til beskæftigelse samt fra job til job tæller med i jobomsætningen. Jobskift inden for 
samme virksomhed medregnes også. Figur 5.19 viser andel af nye ledighedsforløb, hvor a-
dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere 3 måneder efter nyledighed ikke modtager 
offentlige forsørgelsesydelser i mindst 4 sammenhængende uger.    

Kilde: Eurostats Labour Force Survey (AKU), Jobindsats.dk og egne beregninger. 
 
Der er dermed stadig en stor afgang fra ledighed til beskæftigelse hver måned. Det Økono-
miske Råd har beregnet, at den månedlige overgang fra ledighed til beskæftigelse har ligget 
på mindst 11.000 personer de seneste år, og at afgangsraten de seneste to til tre år har væ-
ret på nogenlunde det samme niveau som i perioden 2005-06.1  
 
Antallet af langtidsledige er heller ikke steget de sidste to år, jf. figur 5.16. I september ud-
gjorde langtidsledigheden ca. 55.000 fuldtidspersoner. Det er noget mindre end under den 
seneste lavkonjunktur i 2002 og på niveau med 2006. Langtidsledigheden følger typisk brut-
toledigheden med en vis forsinkelse. Antallet af langtidsledige må således forventes at aftage 
i 2013 i takt med den faldende bruttoledighed.  
 
I et internationalt perspektiv ligger langtidsledigheden også forholdsvis lavt og betydeligt un-
der gennemsnittet i EU, jf. figur 5.17. Det skal ses i lyset af fleksibiliteten på det danske ar-
bejdsmarked og de arbejdsmarkedsreformer, der er gennemført.   
 
 

 

1 Se Det Økonomiske Råd, Dansk Økonomi, Efterår 2012. 
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Figur 5.16 
Langtidsledige 
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Figur 5.17 
Langtidsledighed i EU i 2. kvartal 2012 
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Anm.: Langtidsledigheden er opgjort som personer, der har modtaget dagpenge, kontanthjælp, feriedag-
penge eller deltaget i aktivering i 80 pct. af tiden de seneste 12 måneder. Figur 5.17 er baseret på den 
survey-baserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) og kan ikke sammenlignes med den register-
baserede opgørelse af langtidsledighed.  

Kilde: CRAM, RAM, AMFORA, Bestandsstatistikken, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Der er ikke tegn på en stor koncentration af ledige eller langtidsledige inden for enkelte bran-
cher. Fordelingen af ledige på, hvilken branche de senest har været beskæftiget i, svarer 
stort set til, hvordan beskæftigelsen fordeler sig på brancher. Der er dog en overrepræsenta-
tion af ledige, der tidligere har været beskæftiget inden for erhvervsservice, jf. boks 5.4. 
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Boks 5.4 
Ledige og langtidslediges forudgående branche og uddannelsesniveau 

Fordelingen af ledige og langtidsledige på den branche, de sidst har været beskæftiget i, svarer stort set til 

fordelingen af beskæftigelsen på brancher, jf. figur a. Der er dog en overrepræsentation af ledige inden for 

erhvervsservice, hvor ca. 15 pct. af de ledige og langtidsledige senest var beskæftiget, mens branchen kun 

udgør knap 10 pct. af den samlede beskæftigelse.   

 

Andelen af ledige med en grundskoleuddannelse som højest fuldførte uddannelse er overrepræsenteret i 

forhold til andelen blandt beskæftigede, jf. figur b. Omvendt er andelen af ledige med en mellemlang videre-

gående uddannelse underrepræsenteret i forhold til andelen blandt beskæftigede. Uddannelsesniveauet 

blandt ledige og langtidsledige er stort set sammenfaldende.    

 
 

Figur a  
Ledige i 2012 fordelt på seneste branche 
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Figur b  
Ledige og beskæftigede i 2010 fordelt på ud-
dannelse  
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Anm.: For 2012 er ledigheden defineret ved, at personen er ledig i uge 33 i 2012, og langtidsledighed ved, at 

personen er ledig i uge 33 i 2012 og er ledig i mere end 80 pct. af perioden fra uge 34 i 2011 til uge 
33 i 2012. Øvrige i figur a dækker landbrug mv. og kultur mv. For ca. 11 pct. af de ledige er bran-
chen uoplyst, eller de har ikke haft beskæftigelse i perioden 2008-12, og disse indgår ikke i figuren. 
Uddannelsesoplysninger foreligger kun frem til 2010, og ledighedstal afspejler derfor 2010 i figur b. I 
figur b indgår ikke bacheloruddannelse og uoplyst.   

Kilde: DREAM-registret og egne beregninger på en 33 pct. stikprøve af befolkningen.  
 
Udover opgørelsen af den registerbaserede ledighed foretages der en stikprøvebaseret op-
gørelse af ledigheden i forbindelse med arbejdskraftsundersøgelsen (AKU). I AKU-
ledigheden indgår alle personer, der aktivt søger job og kan tiltræde et arbejde umiddelbart, 
uanset om disse personer har anden indkomst i form af fx SU eller efterløn. Der er ikke noget 
krav til, hvor mange timer den enkelte ønsker at arbejde. Stort set hele forskellen på niveauet 
i AKU-ledigheden og den registrerede ledighed kan forklares med studerende og personer, 
der modtager andre overførselsindkomster. Både AKU-ledigheden og den registrerede ledig-
hed har de senere år svinget omkring nogenlunde konstante niveauer, og der er ikke umid-
delbare tegn på, at forskellene mellem de to udvides, jf. boks 5.5. 
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Boks 5.5 
Både AKU- og registerledigheden har været stort set konstant siden starten af 2010 

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er en interviewbaseret statistik, der supplerer de officielle registerbasere-

de statistikker. Den registerbaserede bruttoledighed udgøres af dagpengemodtagere og arbejdsmarkedspa-

rate kontanthjælpsmodtagere inkl. aktiverede personer. AKU-ledigheden måler personer uden beskæftigel-

se, som aktivt søger og kan tiltræde job inden for to uger. Dermed er blandt andet studerende, efterløns-

modtagere, pensionister mv., der angiver, at de søger job, ledige ifølge AKU, men ikke ifølge den register-

baserede bruttoledighed. Registrerede ledige er omvendt ikke ledige ifølge AKU, hvis en registreret ledig har 

minimum en times beskæftigelse, ikke aktivt søger job eller ikke kan tiltræde et job inden for to uger1. 

 

Både AKU- og registerledigheden har svinget omkring konstante niveauer de sidste 3 år, jf. figur a. De for-

skellige niveauer i de to opgørelser skyldes hovedsageligt, at der indgår studerende, efterlønsmodtagere og 

andre modtagere af overførselsindkomster i AKU-ledigheden, hvis de svarer, at de søger og kan tiltræde et 

job, uanset hvor mange timer der måtte være tale om. I alt udgør studerende, efterlønsmodtagere og andre 

modtagere af overførselsindkomster ca. ⅓ af det samlede antal AKU-ledige, jf. figur b. 

 
 

Figur a  
Register bruttoledige og AKU-ledige 
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Figur b  
Forskel på AKU- og registerledighed 3. kvartal 
2012 

 
 

 
1) AKU anvender de samme registeroplysninger (RAM) til at identificere dagpenge- og kontanthjælps-

modtagere, som den registrerede ledighed. Når de to opgørelser alligevel ikke er helt ens, skyldes det 
metodiske forskelle, herunder at 1) ledige er vægtet med deres ledighedsgrad i den registerbaserede 
ledighed, mens ledige i AKU altid vægter med én, og 2) der indgår grupper i den registerbaserede le-
dighed, som ikke opfylder kriterierne for at være ledig i AKU, fx hvis de ikke aktivt søger job.  

Anm.: Egen sæsonkorrektion.  
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets beregninger på baggrund af Danmarks Statistik og en samkøring 

af AKU og DREAM. 
 
Arbejdsmarkedet viser ikke tegn på, at ledigheden har bidt sig fast, langtidsledigheden er re-
lativ lav, og der er en høj jobomsætning. På den baggrund synes der ikke at være udsigt til 
væsentligt højere ledighed, og det forventes, at ledigheden vil falde igen, når væksten vender 
tilbage. 
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Det understøttes af, at antallet af annoncerede varslinger af større afskedigelser ikke er ste-
get og fortsat ligger væsentligt under antallet i forbindelse med tilbageslaget i 2008-09, jf. fi-
gur 5.18. Varslingerne har ligget forholdsvis konstant på omkring 1.000 varslinger pr. måned 
gennem de sidste to år, hvor ledigheden også har ligget forholdsvis stabilt. Antallet af ledige 
stillinger på Jobnet har ligeledes ligget stabilt de sidste to år med en svag stigende tendens, 
jf. figur 5.19. Det tyder på, at virksomhederne ønsker nogenlunde samme bemanding i de 
kommende måneder. 
 
 

Figur 5.18 
Varslede afskedigelser  
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Figur 5.19 
Antal stillinger på Jobnet  

 

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk samt egne beregninger. 

På den baggrund skønnes bruttoledigheden kun at stige med 2.000 personer på årsbasis i 
2012 til 164.000 ledige, hvilket svarer til skønnet i augustvurderingen. 
 
I lyset af den mere afdæmpede vækst i produktionen skønnes bruttoledigheden at stige til 
165.000 personer på årsbasis i 2013, svarende til 5,7 pct. af arbejdsstyrken. Det dækker 
over, at ledigheden ventes at stige svagt i første halvår 2013, hvor ledigheden skønnes at 
toppe på ca. 168.000 personer. Herefter forventes et forholdsvis kraftigt fald i ledigheden i 
takt med, at effekten af dagpengereformen slår fuldt igennem, og beskæftigelsen igen stiger. 
Det indebærer, at ledigheden ventes at være ca. 9.000 personer lavere ved udgangen af 
2013 end ved udgangen af 2012.  
 
Ledigheden skønnes at falde til 155.000 personer i gennemsnit i 2014, svarende til 5,3 pct. af 
arbejdsstyrken.  
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Boks 5.6 
Initiativer der skal bringe ledige i beskæftigelse 

Regeringen har indgået aftaler om en række initiativer på beskæftigelsesområdet, der skal styrke lediges til-

knytning til arbejdsmarkedet og forbedre vilkårene for ledige, senest med finansloven for 2013. 

  

Uddannelsesløft til ledige 

Dagpengemodtagere, der opbruger dagpengeretten i første halvår 2013, får ret til at påbegynde en uddan-

nelse eller opkvalificering ved dagpengeperiodens udløb. Ledige ikke-forsørgere omfattet af ordningen får 

ret til forsørgelse på 60 pct. af de maksimale dagpenge, og ledige forsørgere får ret til 80 pct. af de maksi-

male dagpenge i 26 uger. Retten til forsørgelse er betinget af, at den ledige i perioden står til rådighed for 

job og relevant uddannelse under ordningen, der øger mulighederne for beskæftigelse. 

 
Styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed  

Med ungepakken styrkes indsatsen overfor de to grupper af unge, der er mest berørt af ledighed; unge uden 

uddannelse og nyuddannede unge med manglende erhvervserfaring. Indsatsen vedrører blandt andet an-

sættelse af praktikkonsulenter på erhvervsskoler, bedre voksenlærlingeordning for ledige, fagpiloter, styrkel-

se af jobrotationsordningen og videnpilotordningen.    

 
Udvidelse af seniorjobordningen og flere fleksjob 
Der indføres en overgangsordning, der indebærer, at retten til seniorjob bevares for personer, der fylder 55 

år eller mere i 2012 og i øvrigt opfylder betingelserne, uanset forhøjelsen af efterlønsalderen. Der iværksæt-

tes også en række initiativer, der kan medvirke til at etablere op mod 13.500 ekstra fleksjob frem mod 2016.      

  
Uddannelsespulje 
En særlig uddannelsespulje skal give ufaglærte ledige og ledige med forældede kompetencer et uddannel-

sesløft, så de kan få de konkrete kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.  
 
Akutpakke 
Regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet er blevet enige om at sætte akut ind over for men-

nesker, der frem mod sommeren 2013 risikerer at opbruge retten til dagpenge. Blandt andet oprettes et sær-

ligt jobberedskab i a-kasser og jobcentre, som skal hjælpe de arbejdsløse, der er på vej til at opbruge retten 

til dagpenge. Alle arbejdsløse med mindre end 6 måneder tilbage af deres dagpengeperiode får et brev med 

en opfordring til at anvende det særlige jobberedskab. Arbejdsløse, der henvender sig, får ret til hurtig og 

ekstraordinær hjælp og støtte til at komme i job.   
 
Akutjob 

Aftalen om akutjob mellem regeringen, DA, KL og Danske Regioner indebærer blandt andet, at der opslås 

12.500 akutjob målrettet ledige, der opbruger eller risikerer at opbruge dagpengeretten frem mod 1. juli 

2013. Der indføres en midlertidig jobpræmieordning for arbejdsgivere på op til 25.000 kr. pr. ansættelsesfor-

hold. Aftalen ligger i forlængelse af Akutpakken fra august.    
 

  
 

I forhold til augustvurderingen er skønnet for den gennemsnitlige ledighed opjusteret med 
7.000 personer i 2013. Det skyldes dels beskæftigelsesudviklingen og dels, at den opgjorte 
ledighed (teknisk set) vil stige som følge af den midlertidige uddannelsesordning aftalt i for-
bindelse med Finansloven for 2013. Dagpengereformen indfases fortsat fra og med første 
halvår 2013, men der er nu aftalt at indføre en uddannelsesordning for ledige, hvis dagpen-
geperiode udløber i første halvår af 2013, jf. boks 5.6. Hensigten med ordningen er at øge 
muligheden for, at langtidsledige kan komme i beskæftigelse. Ordningen indebærer, at flere 
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personer vil oppebære et forsørgelsesgrundlag fra det offentlige i første halvår 2013, og den 
opgjorte bruttoledighed vil dermed blive højere i 2013 end tidligere forudsat2. Initiativet ligger i 
forlængelse af Aftale om akutjob, som blandt andet indebærer, at der målrettes 12.500 
akutjob til ledige, som er i risiko for at opbruge dagpengeretten frem til 1. juli 2013. Herudover 
indeholder finansloven for 2013 også en række øvrige initiativer målrettet ledige, jf. boks 5.6.  
 
Nettoledigheden ventes at stige med 11.000 personer i 2012 til 120.000, hvilket primært af-
spejler en mere målrettet aktiveringsindsats, herunder afskaffelsen af fuldtidsaktivering efter 
2½ års ledighed, som har reduceret aktiveringsomfanget i 2012, jf. boks 5.7. I 2013 ventes 
nettoledigheden at stige til 133.000 personer. Dagpengereformen medfører isoleret set et fald
i nettoledigheden på længere sigt, men på kort sigt slår stigningen i bruttoledigheden ud i net-
toledigheden, fordi forkortelsen af dagpengeperioden og en mere målrettet aktiveringsindsats 
reducerer antallet af aktiverede ledige. I 2014 skønnes nettoledigheden at aftage til 128.000 
personer.   
 

Boks 5.7 
Initiativer til en mere fokuseret aktiveringsindsats  

Antallet af aktiverede er reduceret med ca. 14.000 personer fra januar 2012 til august 2012. Det skal ses i 

lyset af, at der er iværksat en række initiativer med henblik på at fokusere aktiveringsindsatsen. Det drejer 

sig blandt andet om:   

• Afskaffelse af krav om 26 ugers aktivering for unge under 30 år  

• Minimumsvarighed af aktive tilbud nedsat fra 4 uger til 2 uger  

• Afskaffelse af timetalskravet på ret og pligt tilbud       

• Afskaffelse af intensiv aktivering for ledige med mere end 123 ugers ledighed       

• Afbureaukratisering   
Initiativerne har medført, at andelen af ledige, der aktiveres, er faldet, samt at de aktiveres i mindre grad 

end tidligere. Det er særligt afskaffelsen af kravet om 26 ugers aktivering, afskaffelse af intensiv aktive-

ring for ledige med mere end 123 ugers ledighed samt afskaffelsen af timetalskravet på ret og pligt tilbud for 

dagpengemodtagere, der vurderes at have reduceret aktiveringsomfanget.  

  
 

Arbejdsstyrken, defineret som det samlede antal beskæftigede (ekskl. orlov) ifølge Danmarks 
Statistiks nationalregnskab tillagt antallet af nettoledige dagpengemodtagere og arbejdsmar-
kedsparate kontanthjælpsmodtagere, vurderes at være reduceret med 1.000 personer i 2012, 
mens der skønnes en stigning i 2013 og 2014 på henholdsvis 11.000 og 4.000 personer.  
 
Udviklingen i arbejdsstyrken er påvirket af, at aktiveringsindsatsen målrettes, hvilket resulte-
rer i en højere nettoledighed. Den højere nettoledighed medfører en højere målt arbejdsstyr-

 

2 I Økonomisk Redegørelse, december 2011, er det skønnet, at dagpengereformen isoleret set vil reducere bruttole-
digheden med 11.000 personer i 2013. Den midlertidige uddannelsesordning forventes at øge antallet af ydelses-
modtagere og dermed den opgjorte bruttoledighed med ca. 2.000 personer i 2013. Den langsigtede, strukturelle 
effekt af dagpengereformen er uændret.  
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ke, da en del af de aktiverede deltog i fx uddannelsesforløb, hvor de ikke talte med i arbejds-
styrken.  
 
I 2012 falder den samlede beskæftigelse betydeligt mere, end bruttoledigheden stiger. Det 
hænger blandt andet sammen med et højt uddannelsesoptag i 20123. Udviklingen skyldes ik-
ke, at der er sket et fald i antallet af grænsearbejdere. Disse har ligget forholdsvis konstant 
siden starten af 2010. 
 
Arbejdsstyrken understøttes af de vedtagne reformer, hvor især tilbagetrækningsreformen bi-
drager til stigningen i arbejdsstyrken i 2014. 
 

 

5.2.3 Kapacitetspres 
Outputgabet – forskellen mellem faktisk og potentiel produktion – vurderes udvidet til ca. 2¾ 
pct. i 2012. Det skal ses i sammenhæng med konjunkturtilbageslaget i år, som også påvirker 
vækstudsigterne i de kommende år. Der ventes kun en svag, gradvis indsnævring af output-
gabet til ca. 2 pct. frem mod 2014. 
 
Vurderingen af outputgabet er forbundet med usikkerhed og kan revideres som følge af fx 
nye skøn eller historiske opgørelser af BNP mv. Erfaringsmæssigt har det dog vist sig, at Fi-
nansministeriets skøn for outputgabet kun revideres i mindre grad over tid, jf. boks 5.8. Det 
skal ses i lyset af, at de anvendte beregningsmetoder – som grundlæggende er uændret si-
den 2004 – specifikt sigter mod robuste skøn for outputgabet4. 
 
Udvidelsen af outputgabet i 2012 skyldes hovedsagligt en forøgelse af produktivitetsgabet5. I 
prognoseperioden er det dog fortsat hovedsagligt beskæftigelsesgabet (dvs. ledige resurser 
på og uden for arbejdsmarkedet), der udgør outputgabet. Produktivitetsgabet ventes ind-
snævret til ca. -½ pct. i 2014, jf. figur 5.20. 
 
Beskæftigelsesgabet (summen af arbejdsstyrkegab og nettoledighedsgabet) skønnes til -2½ 
pct. i perioden 2012-14, svarende til godt -70.000 personer. Ved udgangen af prognoseperi-
oden ventes beskæftigelsesgabet at udgøres ligeligt af et arbejdsstyrkegab og et nettoledig-
hedsgab på begge godt -1 pct., jf. figur 5.21. 
 
 

 

3 I 2012 blev der optaget ca. 60.600 studerende gennem den koordinerede tilmelding mod 57.500 i 2011 og 
52.500 i 2010.  
4 Jf. Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer, som findes på Finansministeriets hjemmeside, 
www.fm.dk. 
5 Målt ved forskellen mellem faktisk og potentiel totalfaktorproduktivitet. Totalfaktorproduktiviteten er et mål 
for, hvor effektivt produktionsfaktorerne (arbejdskraft og kapital) anvendes i produktionen. 
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Figur 5.20  
Outputgab 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
Bidrag fra beskæftigelsesgab
Bidrag fra TFP-gab
Outputgab

Pct. Pct.

Figur 5.21 
Beskæftigelsesgab 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Omfanget af ledige ressourcer på arbejdsmarkedet kan blandt andet illustreres ved ledig-
hedsgabet, dvs. forskellen mellem den faktiske ledighed og det (strukturelle) ledighedsni-
veau, som er foreneligt med en stabil pris- og lønudvikling på 2-3 års sigt. 
 
Bruttoledighedsgabet (dvs. nettoledighed inkl. aktivering) skønnes med nogen usikkerhed at 
udgøre omkring 1½ pct. ved udgangen af 2012 og forøges til godt 1¾ pct. i 2013, jf. figur 
5.22. Udviklingen i ledighedsgabet fra 2012 til 2013 afspejler dels en stigning i skønnet for 
bruttoledigheden og dels virkningerne af dagpengereformen i 2013 og 2014. Den strukturelle 
bruttoledighed vurderes at udgøre omkring 4 pct. af arbejdsstyrken i perioden 2012 og redu-
ceres til i størrelsesordenen 3¾ pct. i 2013-14, i takt med at dagpengereformen indfases, jf. 
figur 5.23. Nettoledighedsgabet6 skønnes at stige fra 1 pct.-point i 2012 til godt 1¼ pct.-point i 
2014. Det mærkbart positive ledighedsgab siden 2010 har medført et markant fald i lønstig-
ningstakten igennem 2011-12 og vil også fremadrettet bidrage til en afdæmpet lønstignings-
takt, jf. figur 5.22 samt afsnit 5.3. 
 
Omfanget af ledige ressourcer uden for arbejdsmarkedet kan illustreres ved det såkaldte ar-
bejdsstyrkegab, dvs. forskellen mellem faktisk og strukturel arbejdsstyrke. Arbejdsstyrkega-
bet udgør i modsætning til tidligere en større andel af beskæftigelsesgabet, hvilket afspejler, 
at den ledige arbejdskraft skyldes, at mange har trukket sig ud af arbejdsmarkedet i lyset af 
de forringede jobmuligheder efter det økonomiske tilbageslag. 
 
Det er primært blandt de yngre aldersgrupper, at der er konjunkturbetingede udsving i er-
hvervsdeltagelsen, fx fordi flere vælger uddannelse, når jobmulighederne er mindre gode, og 

 

6 Det er nettoledighedsgabet, der indgår i beskæftigelsesgabet. Den del af bruttoledighedsgabet, der vedrører akti-
vering, afspejles i beskæftigelsesgabet gennem arbejdsstyrkegabet, jf. nedenfor. 
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særligt, at der er færre studerende, der har job ved siden af studierne (og omvendt i perioder 
med særligt gode jobmuligheder). Hertil kommer konjunkturvirkninger fra den aktiveringsind-
sats, der foregår uden for arbejdsmarkedet, og som følger udsving i ledigheden. 
 
 

Figur 5.22 
Lønstigningstakt og bruttoledighedsgab 

-3

-2

-1

0

1

2

3

0

1

2

3

4

5

6

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Lønstigningstakt, DA's KonjunkturStatistik
Lønstigningstakt, DA's StrukturStatistik
Bruttoledighedsgab (h. akse)

Pct. (å/å) Pct.

Figur 5.23 
Strukturel bruttoledighed 
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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 ± 
godt ½ pct.-point (angivet som 95 pct. konfidensinterval). Den anførte statistiske usikkerhed er 
ekskl. modelusikkerhed. 

Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet. 
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Boks 5.8 
Robusthed af Finansministeriets skøn for outputgabet 

Som mål for konjunktursituationen danner outputgabet basis for tilrettelæggelsen af den økonomiske politik 

og beregning af den strukturelle saldo. Skønnet for outputgab bør derfor så vidt muligt være robust over tid. 

En indikation på om metoden giver robuste skøn, kan fås ved at betragte, hvordan skønnet for outputgab 

for et givet år ændres, når der kommer ny information om den efterfølgende udvikling (navnlig når året er 

gået, og der ikke længere er forecastusikkerhed). 
 

De metoder, der anvendes i en række institutioner (fx DØR, EU og OECD), har ofte den egenskab, at nytil-

kommen information kan medføre ganske betydelige revisioner af skønnene for outputgab tilbage i tid. 

Skøn, der foretages umiddelbart efter, et år er gået, kan således revideres ganske betragteligt, efterhånden 

som information om de efterfølgende års BNP-udvikling bliver tilgængelig. 
 

Et eksempel er skønnene for outputgabet i 2007, dvs. før finanskrisen eskalerede. I foråret 2008 skønnede 

Finansministeriet outputgabet til ca. 3 pct., og det skøn har i de efterfølgende vurderinger været nogenlunde 

uændret, jf. figur a og tabel a. Omvendt har det været et fællestræk for DØR, EU og OECD, at deres skøn 

for outputgabet i 2007 er udvidet væsentlig igennem perioden 2008-12. Forklaringen er, at både OECD, EU 

og DØR’s skøn for strukturelt BNP i 2007 er sænket som følge af den efterfølgende udvikling, der har været 

”værre” end først antaget. Dermed har dybden af tilbageslaget efter den globale finanskrise i disse instituti-

oners skøn ført til en markant anderledes vurdering af omfanget af overophedningen før finanskrisen, end 

den man havde på det pågældende tidspunkt – med revisioner på 2½-2¾ pct.-point. Tilsvarende har der 

også været betydelige revisioner af skønnene for outputgabet i 2009 af OECD og DØR’s skøn efter året er 

gået, mens EU’s skøn i dette tilfælde har været mere stabilt, jf. tabel a. 
 

Selv om Finansministeriets skøn for outputgabet er relativt robust, er det ikke immunt overfor revisioner i de 

bagvedliggende data. Fx er outputgabet indsnævret med omkring ½ pct.-point i 2010 og 2011 på baggrund 

af, at BNP (og BVT) i 2010 og 2011 er oprevideret betydeligt i det seneste årlige nationalregnskab, som 

blev offentliggjort i november i år. Nedjusteringen af vækstskønnet for 2012 under indtryk af det foreløbige 

kvartalsvise nationalregnskab frem til 3. kvartal i år betyder, at vurderingen af outputgabet i 2012 er omtrent 

uændret i forhold til tidligere. 

Figur a  
Vurdering af skøn for outputgabet i 2007 
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Tabel a 
Vurdering af outputgab i 2007 og 2009 over tid 

FM DØR OECD EU 

Forår 07 09 07 09 07 09 07 09 

2008 3,1 - 2,6 - 2,1 - 0,7 - 

2009 2,9 - 3,1 - 2,4 - 2,4 - 

2010 3,2 -2,9 3,9 -5,0 2,1 -6,5 2,6 -5,1 

2011 2,8 -3,2 4,6 -5,1 2,2 -6,6 3,1 -5,6 

2012 3,0 -2,9 5,3 -4,0 4,6 -4,2 3,3 -5,0 

Samlet 
ændring -0,1 -0,0 2,7 1,0 2,5 2,3 2,6 0,1 

 

Anm.: Figuren angiver institutionernes skøn for outputgab i 2007 over tid i forårsrapporterne (fx F08) og 
efterårsrapporterne (fx E08). For Økonomisk Redegørelse (ØR) anvendes majvurderingen som for-
år og decembervurderingen som efterår. DØR 2008-10 er aflæst grafisk i DØR-rapporten. OECD 
Economic Outlook efterår 2012 er foreløbige tal. 

Kilde: OECD, EU, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og De Økonomiske Råd. 
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5.3 Løn 
 
Svækkelsen af arbejdsmarkedet har medført en ganske betydelig afdæmpning af lønstig-
ningstakten. På DA-området har lønstigningstakten været aftagende det seneste års tid – ef-
ter et par år med en nogenlunde stabil lønudvikling – og udgjorde godt 1¼ pct. (inkl. genetil-
læg) i 3. kvartal, jf. figur 5.24. Det er en meget lav lønstigningstakt historisk set, hvilket peger 
på en udtalt krisebevidsthed og løntilbageholdenhed på de enkelte virksomheder, hvor ho-
vedparten af løndannelsen på det private arbejdsmarked foregår. 
 
Den gennemsnitlige lønstigningstakt dækker over væsentlige forskelle. Hver femte lønmod-
tager på DA-området gik ned i løn i 3. kvartal 2012, mens omkring hver syvende var omfattet 
af en nulregulering, jf. figur 5.25. En lønfremgang på 1 pct. var det mest udbredte resultat af 
de lokale lønforhandlinger. 
 

Figur 5.24  
Lønstigningstakt på DA-området 
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Figur 5.25  
Individuel lønstigningstakt i 3. kvartal 2012 
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Anm.: Årsstigningstakten i timefortjenesten inkl. genetillæg. I figur 5.24 er årsstigningstakten korrigeret for 
multimedieskat og branchekoder i 2010. 

Kilde: DA’s KonjunkturStatistik. 
 
Afdæmpningen af lønstigningerne det seneste års tid er primært sket inden for fremstillings- 
og serviceerhvervene. Lønstigningstakten inden for de to hovederhverv faldt også i umiddel-
bar forlængelse af krisen, men den er først aftaget til et ekstraordinært lavt niveau i løbet af i 
år, jf. figur 5.26. Inden for bygge- og anlægserhvervet skete løntilpasningen hurtigere, men 
udviklingen afspejler også en forudgående uholdbar høj lønfremgang i forbindelse med over-
ophedningen i erhvervet inden krisen. 
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Figur 5.26  
Lønstigningstakt fordelt på brancher 
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Anm.: Stigning i timefortjenesten inkl. genetillæg korrigeret for multimedieskat og branchekoder i 2010. 
Kilde: DA’s KonjunkturStatistik. 

 
Løntilbageholdenheden peger på en erkendelse af, at det er væsentligt at styrke lønkonkur-
renceevnen i de enkelte virksomheder af hensyn til beskæftigelsen. Den danske lønstignings-
takt inden for fremstillingsvirksomhed har således været lavere end i udlandet i 2011 og 
2012, jf. figur 5.27. 
 

Figur 5.27  
Lønudvikling i Danmark og udlandet 
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Anm.: Stigning i timefortjenesten inkl. genetillæg inden for fremstillingsvirksomhed. Udlandet er beregnet 
som et handelsvægtet gennemsnit af 13 lande. 

Kilde: DA’s Internationale Lønstatistik. 
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Det følger efter en længere periode fra 2000 til og med 2010, hvor lønstigningerne i Danmark 
i gennemsnit lå knap 1 pct.-point højere end i udlandet, hvilket har øget niveauet for de dan-
ske medarbejderomkostninger til det tredjehøjeste i verden, jf. boks 5.9. 
 

Boks 5.9  
Omkostningsniveauet for danske medarbejdere er steget til det tredjehøjeste i verden i 2010 
 

Udviklingen i de samlede medarbejderomkostninger i Danmark har generelt været højere end i udlandet i 

perioden 2000-10. I 2000 var det gennemsnitlige omkostningsniveau – målt i danske kroner – for en med-

arbejder i en dansk fremstillingsvirksomhed det 7. højeste i verden, men ti år senere er niveauet i Danmark 

kun overgået af Norge og Schweiz, jf. figur a. I Japan og USA er omkostningsniveauet i danske kroner fal-

det i perioden, men det afspejler udviklingen i valutakurserne. I national valuta er omkostningsniveauet og-

så steget i de to lande. 

 

I gennemsnit koster det 20 pct. mere at beskæftige en fremstillingsmedarbejder i Danmark end i udlandet. 

Forskellen i niveauet for medarbejderomkostningerne er dog markant større, når der sammenlignes direkte 

med lande i fx Østeuropa. Der kan således beskæftiges mere end seks medarbejdere i Polen – et EU-

medlemsland – for den samme omkostning som én medarbejder i en dansk fremstillingsvirksomhed. En 

sådan situation stiller betydelige krav til både effektivitet og kvalitet i danske virksomheder for at være kon-

kurrencedygtige på verdensmarkedet. 

 

Figur a 
Samlede medarbejderomkostninger pr. time i Danmark og de største samhandelspartnere 
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Anm.: Samlede medarbejderomkostninger pr. time inden for fremstillingsvirksomhed. For Danmark er an-

vendt data fra Eurostat, da der angiveligt er en fejl i den nuværende opgørelse fra Bureau of Labor 
Statistics (BLS) for Danmark. For de øvrige lande er anvendt data fra BLS (hourly compensation 
costs in manufacturing). Kina er Danmarks 11. største samhandelspartner, men der findes ikke påli-
delig lønstatistik. De 14 lande i figuren udgør godt 80 pct. af den danske samhandel. 

Kilde: BLS, Eurostat og DA. 
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Det vil kræve en længere periode med en mere afdæmpet lønudvikling end i udlandet for at 
modvirke den kraftigere lønfremgang fra 2000 til 2010. Som et regneeksempel vil det tage 
omkring 15 år med en gennemsnitlig mindre-stigning i lønningerne i Danmark i samme stør-
relsesorden som i 2011 og i 2012. 
 
Lønkonkurrenceevne afhænger ikke kun af lønudviklingen. Grundlæggende er det ikke noget 
problem med en kraftigere lønudvikling, hvis produktiviteten også vokser hurtigere end i ud-
landet. Enhedslønomkostninger anvendes typisk til at vise denne sammenhæng, da de måler 
arbejdsomkostningerne ved at producere en given vare. Derudover bør der korrigeres for ud-
viklingen i valutakursen, som har betydning for prisen i national valuta. 
 
Opgjort ved udviklingen i valutakurskorrigerede enhedslønomkostninger er den danske løn-
konkurrenceevne i alt forværret med omkring 20 pct. siden 2000, jf. afsnit 4.5. Udviklingen af-
spejler samlet set både en højere lønfremgang og en lavere produktivitetsudvikling end i ud-
landet. Samtidig er den danske krone blevet styrket i perioden. 
 

Lønskøn 
Med udsigt til en yderligere svækkelse af arbejdsmarkedet ind i 2013 i kølvandet på den øko-
nomiske tilbagegang i år og et betydeligt omfang af ledige arbejdskraftsressourcer, jf. afsnit 
5.2, ventes fortsat løntilbageholdenhed i et stykke tid endnu. Resultatet af de lokale lønfor-
handlinger afhænger blandt andet af afsætningsforholdene for den enkelte virksomhed samt 
muligheden for at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 
 
I forhold til augustvurderingen er udsigterne for arbejdsmarkedet svækket en anelse, og sam-
tidig er den faktiske lønudvikling aftaget. På den baggrund nedjusteres skønnet for lønstig-
ningstakten til 1,7 pct. i 2012 og 2013, jf. tabel 5.4. 
 
Skønnet knytter sig til den forventede stigningstakt i DA’s StrukturStatistik, hvor opgørelses-
metoden og lønbegrebet adskiller sig lidt fra DA’s KonjunkturStatistik, jf. Økonomisk Redegø-
relse, august 2011. 
 
I 2014 skønnes en lønstigningstakt på 2 pct. Det er fortsat historisk lavt. Den lille forøgelse 
afspejler blandt andet, at arbejdsmarkedet er i bedring og har været det et stykke tid. Den 
forudsatte lønstigningstakt vurderes isoleret set at være forenelig med en fortsat forbedring af 
lønkonkurrenceevnen. 
 
De kommende centrale overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked i starten af 
2014 foregår i et mere positivt økonomisk klima end forhandlingerne i 2012 og efter et par år 
med lave nominelle lønstigninger og uændret eller faldende reallønsudvikling.  
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Tabel 5.4 
Lønstigninger og beregningstekniske forudsætninger 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stigning, pct.   

Privat sektor       

- StrukturStatistikken, samlede medarbejder- 
 omkostninger pr. time 2,7 2,8 1,3 1,9 1,9 2,0 

- StrukturStatistikken, timefortjeneste 3,0 2,7 1,2 1,7 1,7 2,0 

- Arbejdere, årsløn 2,9 1,3 1,1 1,4 1,7 2,0 

- Funktionærer, årsløn 2,3 3,3 1,7 1,9 1,7 2,0 

Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning 5,0 3,0 0,3 1,7 0,9 1,3 

Timefortjeneste for offentligt ansatte 5,8 3,0 0,8 … … … 

Satsreguleringsprocent 3,1 3,7 1,9 2,9 1,6 1,6 

Enhedslønomkostninger, fremstilling 5,2 -7,1 -1,6 0,6 -1,4 -1,4 

   

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 samt kommunalt og regionalt ansatte ifølge Danmarks Statistiks lønindeks for den 
offentlige sektor. Fremstilling er defineret uden energi- og vandforsyning, hvilket svarer til definitio-
nen af industri ifølge Danmarks Statistik. 

Kilde: DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Resultatet af centrale overenskomstaftaler har størst direkte betydning for normallønsområ-
det – fx transport – hvor hele lønnen fastsættes centralt. På minimal- og mindstelønsområ-
derne – fx industri – fastsættes kun minimal- og mindstelønssatserne centralt, mens de fakti-
ske lønforhandlinger foregår lokalt ude på de enkelte virksomheder. Dog aftales fx pensions-
bidrag og såkaldt ”bløde” elementer som efteruddannelse og forældreorlov også centralt. 
 
Reallønnen ventes samlet set omtrent uændret i prognoseperioden. Udviklingen afspejler et 
fald i 2012 og en stigning i 2013 og 2014 som følge af henholdsvis lavere inflation og højere 
lønstigningstakt. Reallønsfremgangen i 2014 skønnes at udgøre knap ½ pct.-point. 
 
Den afdæmpede lønudvikling i prognoseperioden medvirker til, at lønkvoten bevæger sig 
mod et gennemsnitligt historisk niveau efter at have ligget over i en årrække, jf. boks 5.10. 
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Boks 5.10 
Lønkvoten konvergerer mod et historisk niveau 
 

Lønkvoten ventes i løbet af prognoseperioden at aftage til et niveau, der omtrent svarer til gennemsnittet i 

perioden 1980-2011, jf. figur a. Lønkvoten udtrykker forholdet mellem lønsum og bruttoværditilvækst. Det er 

således et mål for, hvor meget arbejdskraften aflønnes i forhold til den samlede værdiskabelse. Lønsum-

men afhænger af lønniveauet og beskæftigelsen, mens bruttoværditilvæksten afhænger af produktionen – 

og prisen på den – fratrukket forbrug af materialer og korrigeret for en række skatter.  

 

Faldet i lønkvoten i prognoseperioden afspejler en nogenlunde uændret beskæftigelse og en afdæmpet løn-

fremgang (lønsum) i forhold til udviklingen i bruttoværditilvæksten. Der er tale om en normalisering af løn-

kvoten efter overophedningen i højkonjunkturårene. 

 

Lønkvoten bevæger sig generelt nogenlunde parallelt med den generelle konjunkturudvikling, fx illustreret 

ved beskæftigelsesgabet (forskellen mellem den faktiske og strukturelle beskæftigelse). I perioden 1994-

2009, hvor beskæftigelsen samlet set voksede hurtigere end arbejdsstyrken, steg lønsummen mere end 

bruttoværditilvæksten. Særligt i den sidste del af perioden afspejler stigningen i lønkvoten uholdbart store 

lønstigninger og udpræget mangel på arbejdskraft samt en svag produktivitetsudvikling. 

 

    Figur a 
Lønkvote og beskæftigelsesgab 
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Anm.: Private byerhverv. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
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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 5.28. Det afspejler helt overvejende profilerne i de offentlige overenskomster fra 2008.  
 
 

Figur 5.28  
Faktiske lønstigninger stat, kommuner, 
regioner og privat sektor 
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Figur 5.29  
Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  
staten 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

05 06 07 08 09 10 11 12

Referenceforløb Faktisk

Pct. Pct.

 

Figur 5.30 
Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  
kommunerne  
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Figur 5.31  
Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  
regionerne  
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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 og 3. kvartal 2012 har de offentlige lønstigninger ligget noget over lønstigningerne i det 
private, hvilket i overvejende grad afspejler profilen i de offentlige overenskomstaftaler fra 
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2011. I de 2-årige offentlige overenskomster, der blev indgået i foråret 2011, har overens-
komstparterne aftalt, at de negative lønreguleringer i 2011 fra reguleringsordningen7 fuldt ud 
modsvares af generelle lønstigninger i samme størrelse. Referenceforløbet er derfor angivet 
til nul, jf. figur 5.29-5.31. 
 
Med afsæt i de offentlige overenskomster og Danmarks Statistiks opgørelse af de faktiske 
private og offentlige lønstigninger er budgetvirkningen af de aftalte offentlige lønforbedringer 
inklusive bidrag fra reguleringsordningen, men eksklusive reststigninger8 opgjort til 1,7 pct. i 
2012.  
 
I foråret 2013 skal der forhandles nye overenskomster på det offentlige område. Med afsæt i 
den forventede afdæmpede private lønudvikling er der beregningsteknisk forudsat en bud-
getvirkning af offentlige lønstigninger (ekskl. reststigning) på 0,9 pct. i 2013 og 1,3 pct. i 2014. 
 
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 5.32. Dette har ligeledes været tilfældet i 
00’erne, jf. figur 5.33. 
 

 

7 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. Aftalen om 
reguleringsordningen udløber den 31. marts 2013 og videreføres kun, såfremt det aftales mellem overenskomst-
parterne ved OK13. 
8 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 5.29-5.31, 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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Figur 5.32 
Offentlig lønsum i udvalgte OECD-lande, 2011        
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Figur 5.33  
Offentlig lønsum i udvalgte OECD-lande 
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Anm.: Figur 5.33 viser udviklingen i de seks OECD-lande, hvor den offentlige lønsum udgør den største 
andel af BNP i 2011.  

Kilde: OECD. 
 
 

5.4 Priser 
 
Forbrugerprisinflationen har været forholdsvis høj i 2012 i betragtning af den økonomiske si-
tuation. Gennem året har den bevæget sig omkring 2½ pct. – holdt oppe af højere priser på 
blandt andet husleje, fødevarer samt alkohol og tobak, hvoraf en væsentlig del af prisstignin-
gerne også afspejler højere afgifter. Til gengæld har energipriserne – modsat de to foregåen-
de år – ikke bidraget væsentligt til at løfte inflationen i 2012, bortset fra årets første måneder. 
 
Bidraget fra afgifterne har samlet set udgjort ½-¾ pct.-point i år, hvilket særligt afspejler ind-
førelsen af fedtafgiften på en række fødevarer i oktober sidste år og afgiftsforhøjelser på en 
række sukkerholdige fødevarer samt på øl og vin i januar og på cigaretter i april i år. Fedtaf-
giften påvirkede kun årsstigningstakten i forbrugerprisen frem til oktober i år, hvilket har med-
virket til en lavere inflation på det seneste. Forbrugerprisinflationen var godt 2¼ pct. i oktober, 
jf. figur 5.34. 
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Figur 5.34  
Forbrugerprisinflation og effekt fra energi og afgifter 
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Anm.: Afgiftsbidraget beregnes som forskellen mellem forbruger- og nettoprisinflationen. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Højere bankgebyrer har også løftet inflationen. Ifølge Danmarks Statistik har mange banker 
blandt andet hævet prisen for betaling med girokort. De højere gebyrer i bankerne afspejler – 
ligesom afgifterne – ikke et underliggende prispres i økonomien. 
 
Ses der bort fra afgifter og øgede bankgebyrer, har inflationen ligget i underkanten af 2 pct. i 
2012, hvilket passer bedre til billedet af en økonomi med betydelig ledig kapacitet og et svagt 
underliggende inflationspres. 
 
Prisen på tjenester er steget mere end prisen på varer i år, hvilket også har været tilfældet 
over en længere periode, jf. boks 5.11. 
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Boks 5.11  
Er det blevet dyrere at være dansker? 

Forbrugerpriserne i Danmark er i alt vokset med knap 26 pct. i perioden 2001-11. Lønfremgangen på DA-

området har i samme periode været 45 pct. Reallønnen er altså vokset over en længere periode, og den 

seneste tids reallønstilbagegang ændrer ikke væsentligt på det billede. 

 

Der er stor forskel på prisstigningerne på de enkelte forbrugsgrupper, jf. figur a. Generelt er prisen på tjene-

steydelser (36 pct.) steget dobbelt så meget som prisen på varer (18 pct.). Det afspejler blandt andet, at en 

stor andel af omkostningerne ved tjenesteydelser typisk er løn til medarbejdere, og lønnen er i gennemsnit 

steget næsten dobbelt så meget som priserne i perioden. Dertil kommer, at vareinflationen blandt andet 

holdes nede af prisen på elektronisk udstyr, som generelt er aftagende, når der tages højde for den hastige 

teknologiske udvikling og de dertil knyttede kvalitetsforbedringer. Desuden er prisen på fx tøj og sko ikke 

steget i perioden, hvilket medvirker til at holde vareinflationen nede.  

 

Energi er generelt blevet meget dyrere i perioden. Prisen på biler (9 pct.) er vokset langsommere end for-

brugerpriserne, og biler er dermed blevet relativt billigere, men det er til gengæld blevet relativt dyrere at kø-

re i dem, da prisen på brændstof er steget (51 pct.). Udgiften til at opvarme boligen og bruge el og gas er 

også vokset relativt meget (47 pct.). Den høje afgiftsandel medfører, at ændringer i nettoprisen ikke slår så 

kraftigt igennem. Nettoprisen på brændstof er fx steget med 103 pct. i samme periode, hvilket er godt dob-

belt så meget som udviklingen i forbrugerprisen. 

 

Der er fra tid til anden megen fokus på dårlig høst, fødevarekriser og høje fødevarepriser. Men prisen på 

fødevarer (27 pct.) er faktisk kun steget marginalt mere end den samlede inflation i perioden. Udviklingen 

dækker dog over mindre prisstigninger på fx kød (11 pct.) og større prisstigninger på fx brød (46 pct.). I 

samme periode er hvedeprisen faldet til en tredjedel. 

 

Figur a 
Prisudviklingen i Danmark i perioden 2001-11 
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Anm.: Den lyseblå linje angiver den samlede vækst i forbrugerpriserne i perioden 2001-11. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Den danske forbrugerprisinflation er fortsat ca. ¼ pct.-point lavere end i euroområdet. I okto-
ber var inflationen (HICP) 2½ pct. i euroområdet, mens den var 2¼ pct. i Danmark, jf. figur 
5.35. 
 

Figur 5.35  
Inflation (HICP) 
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Figur 5.36  
Inflation ved konstante indirekte skatte- og  
afgiftssatser (HICP-CT) 
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Anm.: Ifølge Danmarks Statistik beregnes HICP-CT ved, at Eurostat fastholder de indirekte skatte- og af-
giftssatser på niveauet fra december året før. I en given måned fratrækkes de aktuelle skattesatser fra 
forbrugerprisen og i stedet tillægges skattesatserne fra december året før. 

Kilde: Eurostat. 
 
Også i euroområdet holdes inflationen i høj grad oppe af øgede afgifter. Forbrugerprisinflati-
onen ved konstante afgifter (HICP-CT) blev i september opgjort til 2 pct. i euroområdet og 1¾ 
pct. i Danmark, jf. figur 5.36. Det svarer til, at afgifter løftede inflationen med godt ½ pct.-point 
i euroområdet og godt ¾ pct.-point i Danmark.  
 
Den forholdsvis høje inflation i euroområdet skyldes til dels højere energipriser. Forbruger-
prisinflationen (HICP) opgjort uden energi har gennemsnitligt været ¾ pct.-point lavere i eu-
roområdet de seneste tre måneder. 
 
Inflationsudsigterne 
Forbrugerprisinflationen ventes at aftage væsentligt ind i 2013 til omkring 1½ pct., hvilket og-
så er skønnet for året som helhed, jf. figur 5.37 og tabel 5.5. Det afspejler blandt andet af-
giftsændringer i forbindelse med finansloven for 2013 og lavere prisstigninger på finansielle 
tjenester, energi og fødevarer.  
 



Kapitel 5 Produktion, arbejdsmarked, ledighed og kapacitetspres 
 

Økonomisk Redegørelse · December 2012 153 

Figur 5.37  
Forbrugerprisinflation fordelt på hovedgrupper 
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Anm.: Forbrugerprisinflationen fordelt på bidrag fra hovedgrupper ifølge definitionen i ADAM. Fødevarer 
indeholder derfor også alkoholiske og ikke-alkoholiske drikkevarer samt tobak. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I finansloven for 2013 blev det aftalt at fjerne afgiften på mættet fedt samt at aflyse den plan-
lagte udvidelse af grundlaget for sukkerafgiften. Prisen på fedtholdige fødevarer ventes der-
med at falde i 2013.  
 
De kraftige stigninger i verdensmarkedsprisen på en række afgrøder tidligere på året – som 
følge af blandt andet tørken i USA – er endnu ikke slået igennem på fødevarepriserne. Der 
ventes et vist gennemslag frem til midten af 2013, men fødevareinflationen ventes alligevel at 
aftage i samme periode. Det skyldes blandt andet bortfaldet af effekten fra afgiftsforhøjelser-
ne på sukkerholdige fødevarer og cigaretter i starten af 2012. 
 
Den lavere inflation på finansielle tjenester afspejler, at forhøjelsen af gebyrer i starten af 
2012 ikke længere løfter prisstigningstakten. 
 
Forbrugerprisinflationen skønnes til 1,6 pct. i 2014, jf. tabel 5.5. De lidt højere prisstigninger i 
forhold til 2013 afspejler primært en højere energiinflation som følge af en højere oliepris. 
Generelt ventes inflationen at være ret stabil gennem året. 
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Tabel 5.5  
Prisudvikling og forklarende faktorer 

      2011         2012                2013     2014 

  Aug. Dec. Aug. Dec.     Dec. 

Stigning i pct.       

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

Forbrugerprisindeks ekskl. energi        1,9 2,4 2,4 2,0 1,6  1,5 

Nettoprisindeks         2,6 1,9 1,9 1,7 1,5  1,6 

Afgifter, bidrag        0,2 0,6 0,6 0,3 0,0  0,0 

Vækstbidrag til nettopriser,  
pct.-point      

 

Fødevarer 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3  0,2 

Energi 0,9 0,2 0,3 0,0 0,0  0,2 

Bolig 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  0,7 

Importvarer, ekskl. energi 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3  0,3 

Underliggende inflation 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  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. 
 
Den forholdsvis lave inflation i 2013 og 2014 skal ses i lyset af en generelt svag efterspørgsel 
og underliggende inflationspres. Den afdæmpede lønudvikling medvirker også til at begræn-
se inflationspresset i økonomien. Lønstigningstakten ventes at vokse lidt i 2014, men der går 
typisk et år, før det slår igennem på inflationen. 
 
Prisudviklingen skønnes at være lidt lavere i Danmark end i euroområdet i starten af progno-
seperioden. Den danske inflation (HICP) skønnes til 1,4 pct. i 2013, hvilket er 0,4 pct.-point 
lavere end skønnet for euroområdets inflation i EU-Kommissionens efterårsprognose. I 2014 
skønnes HICP-inflationen at udgøre 1½ pct. i Danmark, hvilket er på linje med EU-
Kommissionens skøn for euroområdet. 
 
 



 



 

www.oim.dk 
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6. Offentlige finanser og 
finanspolitik 

 

Underskuddet på de offentlige finanser er opgjort til 2,0 pct. af BNP i 2011. På baggrund af 
den økonomiske politik og vurderingen af dansk økonomi skønnes det offentlige underskud til 
4 pct. af BNP i 2012 og 2½ 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 en skønnet en-
gangsindtægt fra omlægning af indestående på eksisterende kapitalpensioner, som i skatte-
aftalen beregningsteknisk er fastsat til 5 mia. kr. På baggrund af beregningstekniske forud-
sætninger om finanspolitikken skønnes et offentligt underskud på 2¾ pct. af BNP i 2014. 
 
Konsolideringen af de offentlige finanser i 2011-13 bidrager til at forbedre den strukturelle 
saldo (dvs. den faktiske offentlige saldo korrigeret for konjunkturernes påvirkning og andre 
midlertidige forhold) 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. I 2014 skønnes et strukturelt underskud på 0,2 pct. af BNP, hvilket er inden for 
rammerne af Budgetloven, der indebærer, at det årlige strukturelle underskud ikke må over-
stige ½ pct. af BNP. 
 
Finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske initiativer for 2012 og 2013 skønnes at under-
støtte BNP-niveauet med ca. 0,3 pct. i 2012 og 0,8 pct. i 2013 (målt ved de flerårige virknin-
ger). Den positive aktivitetsvirkning i 2012 og 2013 skal ses i sammenhæng med investe-
ringsvinduet og øvrige investeringer – som blandt afspejler aftaler indgået i forlængelse af 
kickstarten. Den samlede aktivitetsvirkning fra finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske 
initiativer vurderes at være omtrent neutral for BNP-niveauet i 2014. Finanspolitikken for 2014 
vil blive fastlagt i forbindelse med finanslovforslaget for 2014 (som fremlægges i august 2013)
og den efterfølgende aftale om finansloven for 2014. 
 
Det offentlige udgiftstryk skønnes at falde fra 56¼ pct. af BNP i 2011 til 56 pct. af BNP i 2014. 
Det lavere udgiftstryk hænger blandt andet sammen med et fald i de offentlige renteudgifters 
andel af BNP. De offentlige indtægters andel af BNP ventes at falde fra 54½ pct. af BNP i 
2011 til 53¼ pct. af BNP i 2014. Faldet skal især ses i sammenhæng med et fald i provenuet 
fra pensionsafkastskatten fra et meget højt niveau i 2010-12.  
 
Med afsæt i de skønnede underskud øges den offentlige nettogæld fra 3¼ pct. af BNP ved 
udgangen af 2011 til 12 pct. af BNP i 2014. ØMU-gælden skønnes imidlertid at falde fra 46½ 
pct. af BNP ved udgangen af 2011 til ca. 42¾ pct. af BNP i 2014, blandt andet fordi nominelt 
BNP stiger, mens de løbende underskud delvis finansieres ved en forudsat nedbringelse af 
indeståendet på statens konto i Nationalbanken med ca. 110 mia. kr. fra 2011 til 2014. 
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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 71¾ mia. kr. i 2012 og 46½ mia. kr. i 2013, jf. tabel 6.1. Det svarer til 4 pct. 
af BNP i 2012 og 2½ 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. 
 
Skønnene for den offentlige saldo i 2012 er baseret på finansloven for 2012, de ministerielle 
rammeredegørelser for statens udgifter frem til 3. kvartal 2012, de kommunale og regionale 
budgetter for 2012 samt foreløbige regnskabsoplysninger fra kommuner og regioner frem til 
3. kvartal. Skønnet for 2013 beror på aftalerne om finansloven for 2013 og kommunernes og 
regionernes budgetter for 2013. 
 

Tabel 6.1 
Oversigt over offentlige finanser  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mia. kr.        

Offentlig saldo -46,1 -47,4 -34,9 -71,7 -46,4 -54,0 

Pct. af BNP       

Offentlig saldo -2,8 -2,7 -2,0 -3,9 -2,5 -2,8 

Udgifter i alt 56,8 56,3 56,3 58,3 56,6 56,0 

- heraf nettorenteudgifter 0,3 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 

Indtægter 54,1 53,6 54,4 54,4 54,2 53,2 

- skatter 47,9 47,6 47,9 48,5 48,5 47,7 

- andre indtægter 6,1 5,9 6,4 5,9 5,6 5,5 

       

Strukturel offentlig saldo -0,6 -1,6 -0,8 -1,0 -0,1 -0,2 

            

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I 2014 skønnes et offentligt underskud på 2¾ pct. af BNP. I 2014 tager skønnet blandt andet 
afsæt i konjunkturforventningerne, basisforløbet i 2020-planen korrigeret for Aftale om skatte-
reform, juni 2012 og Aftale om reform af førtidspension og fleksjob, juni 2012 samt aftalerne 
om finansloven for 2013.  
 
Sammenlignet med augustskønnet er det offentlige underskud justeret således, at under-
skuddet er 1½ mia. kr. lavere i 2012, mens justeringen for 2013 betyder, at underskuddet er 
9¾ mia. kr. større, jf. tabel 6.2. Afledt af en forværret konjunktursituation er indtægterne fra 
personskatter, moms og afgifter nedjusteret i både 2012 og 2013. I 2012 modvirkes det dog 
af, at skønnet for det offentlige forbrugsniveau er nedjusteret med 8 mia. kr.  
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Tabel 6.2 
Ændring i den offentlige saldo i forhold til august 

 2012 2013 

Mia. kr.   

Ændring i den offentlige saldo 1,6 -9,8 

Heraf   

- personskatter, moms og afgifter -8,0 -7,8 

- offentligt forbrug 8,0 1,3 

- øvrige udgifter og indtægter 1,6 -3,3 

               

 
Det offentlige underskud øges med ca. 2 pct. af BNP fra 2011 til 2012 og reduceres med 1½ 
pct. af BNP fra 2012 til 2013. Udviklingen hænger primært sammen med, at det i 2012 har 
været muligt at melde sig ud af efterlønsordningen og få de indbetalte efterlønsbidrag tilba-
gebetalt skattefrit.  
 
Det skønnes aktuelt, at tilbagebetalingerne øger det offentlige underskud med ca. 1¾ 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, jf. figur 
6.1. 
 
Korrigeres for efterlønsudbetalingerne stiger det faktiske offentlige underskud gradvist fra 2 
pct. af BNP i 2011 til 2¾ pct. af BNP i 2014, selvom finanspolitikken bidrager til en forbedring 
i perioden.  
 
Den gradvise stigning i det offentlige underskud skal primært ses i lyset af, at den faktiske of-
fentlige saldo i høj grad er påvirket af konjunkturerne og indtægterne fra pensionsafkastskat-
ten, som afhænger af udviklingen på de finansielle markeder. 
 
Den underliggende stigning i det faktiske underskud fra 2011 til 2012 hænger sammen med 
aktivitetsfaldet i 2012, som blandt andet indebærer en beskeden udvikling i punktafgifterne, 
registreringsafgiften og personskatterne. Stigningen i underskuddet fra 2012 til 2014 skal 
blandt andet ses i lyset af en forventet tendens til gradvis normalisering af det aktuelt meget 
lave renteniveau, som trækker i retning af en reduktion af de aktuelt meget høje indtægter fra 
pensionsafkastskatten. 
 
Den faktiske offentlige saldo er dog forbundet med betydelig usikkerhed i 2013. Det skal ses i 
lyset af, at der i skatteaftalen gives mulighed for, at eksisterende indeståender på kapitalpen-
sioner 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. Det er beregningstek-
nisk antaget i forbindelse med skatteaftalen at omlægningen vil give et provenu på 5 mia. kr., 
jf. også Budgetoversigt 3, december 2012. 
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Figur 6.1 
Den faktiske offentlige saldo 
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Figur 6.2 
Realvæksten i det offentlige forbrug 1980-2014 
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For 2012 er det offentlige forbrug reduceret i forhold til augustredegørelsen, hvor de offentlige 
budgetter var lagt til grund for skønnet. Det lavere skøn for det offentlige forbrugsniveau i 
2012 skal primært ses i lyset af, at foreløbige regnskabstal for kommunerne peger i retning af 
et relativt lavt niveau for serviceudgifterne i de første 3. kvartaler af 2012. Der ventes også et 
lavere forbrug i regionerne og staten end i budgetterne. Nedjusteringen bekræfter indtrykket 
af, at kommuner og regioner i højere grad end tidligere holder sig inden for budgetterne, og 
de seneste år er realvæksten i det offentlige forbrug reduceret markant i forhold til 1990’erne 
og 00’erne, jf. figur 6.2. 
 
I 2013 er det nominelle offentlige forbrug nedjusteret med 1¼ mia. kr. afledt af en foreløbig 
opgørelse af kommunernes budgetter samt aftalen om finansloven for 2013. På baggrund af 
den nominelle nedjustering i det offentlige forbrug i 2012 er realvæksten i det offentlige for-
brug dog opjusteret fra 0,1 pct. til 1,6 pct. i 2013. 
 
 

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. Finansministeriets metode 
til beregning af den strukturelle saldo, november 2012 (www.fm.dk). 
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Både beskæftigelse og produktion ventes at være lavere end de ”konjunkturrensede” eller 
strukturelle niveauer i 2012-14, jf. figur 6.3 og 6.4. Det betyder, at konjunktursituationen bi-
drager til at svække de offentlige finanser i disse år. I takt med den forudsatte svage genop-
retning af økonomien i 2014 reduceres det negative konjunkturbidrag til de offentlige finanser 
en smule fra 2013 til 2014. 
 
 

Figur 6.3 
Outputgab og beskæftigelsesgab 
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Figur 6.4 
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 1,6 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 strukturelle underskud i 2010 er lidt større end skønnet i Økonomisk Redegørelse, au-
gust 2012. Det skal blandt andet ses i lyset af Danmarks Statistiks reviderede opgørelse af 
bruttoværditilvæksten i 2009-10, der indebærer ca. 1 pct. højere BVT i 2010, hvilket trækker i 
retning af et mindre negativt konjunkturbidrag til de offentlige finanser. Opjusteringen af det 
strukturelle underskud på 0,1 pct. af BNP i 2010 fører med over i de efterfølgende år. 
 
I 2012 skønnes et strukturelt underskud på ca. 1 pct. af BNP, mens der skønnes at være om-
trent balance (-0,1 pct. af BNP) på den strukturelle saldo i 2013. Det strukturelle underskud i 
2012 er – i modsætning til 2010 og 2013 – lidt mindre end skønnet i Økonomisk Redegørel-
se, august 2012, hvilket blandt andet skal ses i lyset af nedjusteringen af realvæksten i det 
offentlige forbrug til 0,3 pct. mod 1,5 pct. i augustvurderingen. I 2013 er skønnet for det nomi-
nelle offentlige forbrug som nævnt kun ændret i meget begrænset omfang i forhold til august-
vurderingen. Opjusteringen af det strukturelle underskud i 2013 på 0,1 pct. af BNP i forhold til 
augustvurderingen skal ses i sammenhæng med justeringen i 2010, jf. ovenfor. Forbedringen 
af den strukturelle saldo fra 2010 til 2013 udgør dermed fortsat 1½ pct. af BNP på linje med 
EU-henstillingen. 
  
Fra 2010 til 2013 vurderes den strukturelle saldo samlet set at blive forbedret med ca. 1½ 
pct. af BNP samtidig med, at det faktiske underskud skønnes til 2½ pct. af BNP i 2013, jf. fi-
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gur 6.4. 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. 
 
På baggrund af konjunkturudsigterne og de beregningstekniske forudsætninger om finanspo-
litikken i 2014 skønnes et lille strukturelt underskud på 0,2 pct. af BNP i 2014. Det skønnede 
strukturelle underskud i 2014 ligger dermed inden for rammerne af Budgetloven, der træder i 
kraft fra 2014 og indebærer, at det årlige strukturelle underskud ikke må overstige ½ pct. af 
BNP. 
 

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 poster1.   
 
Indtægterne fra registreringsafgift ventes i 2012-14 at ligge 0,3-0,4 pct. af BNP under det for-
udsatte strukturelle niveau, jf. tabel 6.3. Indtægterne fra selskabsskat ventes ligeledes at væ-
re lavere end det strukturelle niveau i perioden. 
 
Indtægterne fra pensionsafkastskatten skønnes at være markant højere end det strukturelle 
niveau i 2012, men ventes at ligge lidt under det strukturelle niveau i 2014. Det afspejler 
blandt andet forventningen om en vis opgang i renten fra det nuværende lave niveau. Det 
skønnede provenu fra Nordsøen i 2012 er ca. ½ pct. af BNP højere end det forudsatte struk-
turelle niveau for Nordsø-indtægterne, men lidt lavere end det strukturelle niveau i 2013 og 
2014. Det beregnede strukturelle provenu fra Nordsøen er aftagende, blandt andet som følge 
af aftagende olie- og gasproduktion i Nordsøen2. 

 

1 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 1,0-1,2 pct. af BNP i perioden 2010-14. 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. Der er usikkerhed om det strukturelle provenu, blandt andet i lyset af ændret sam-
mensætning af bilkøbet i de senere år (men hvor den nuværende høje andel af små brændstof-økonomiske biler 
ikke nødvendigvis er varig).  
2 Det strukturelle niveau for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er genberegnet som et 7-års glidende gennem-
snit af de faktiske og skønnede provenuer. Endvidere er det strukturelle niveau for provenu ved salg af CO2-
kvoter opdateret, så det i 2013-14 svarer til de faktiske provenuer og i beregningen af det strukturelle provenu fra 
pensionsafkastskatten er normalafkastet nedsat til 5 pct. i overensstemmelse med forudsætningerne i det mellem-
fristede forløb i 2020-planen. Samlet er disse opdateringer neutrale for den strukturelle saldo i 2010-13. 



Kapitel 6 Offentlige finanser og finanspolitik 
 

Økonomisk Redegørelse · December 2012 163 

Tabel 6.3 
Fra faktisk til strukturel offentlig saldo 

Pct. af BNP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Faktisk saldo 3,3 -2,8 -2,7 -2,0 -3,9 -2,5 -2,8 

Heraf bidrag til den faktiske saldo fra:        

2. Konjunkturgab 1,2 -0,9 -1,2 -1,3 -1,9 -1,9 -1,6 

3. Selskabsskat1) -0,2 -0,6 -0,3 -0,5 -0,3 -0,2 -0,2 

4. Registreringsafgift -0,1 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 

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

6. Nordsø-indtægter 0,4 -0,5 -0,1 0,2 0,2 -0,1 -0,1 

7. Nettorentebetalinger 0,4 0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,1 

8. Specielle budgetposter2) -0,4 0,6 0,0 0,0 -1,8 0,1 -0,1 

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

                            
 
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 inkl. skattefradraget ved afledte pensionsindbetalinger, i alt svarende til ca. 33 
mia. kr. i 2012. Endvidere er der korrigeret for engangsprovenuet i 2013 i lyset af adgangen til at om-
lægge kapitalpensionsordninger i 2013. Det er beregningsteknisk antaget i forbindelse med skatteaf-
talen at fremrykningen vil give et provenu på 5 mia. kr. 

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 Nordsø-fonden) 
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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. 
 

Tabel 6.4 
År til år ændring i den strukturelle offentlige saldo 

Pct. af BNP 2010 2011 2012 2013 2014 2011-13 

Strukturel saldo -1,6 -0,8 -1,0 -0,1 -0,2  

Ændring i strukturel saldo  0,8 -0,2 0,9 -0,1 1,5 

      

Bidrag til ændring:      

Provenuer fra finanspolitikken1)  1,1 0,4 0,8 0,3 2,32) 

Strukturel beskæftigelse  0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Pensionsafkastskat  0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 

Nordsø-indtægter  -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,2 

Nettorentebetalinger  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specielle budgetposter  -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,2 

Strukturel produktivitetsvækst  -0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,4 

Andre forhold3)  -0,1 -0,4 0,0 -0,4 -0,5 

                                   
 
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. 

 
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. 2¼ 
pct. af BNP, jf. tabel 6.43. Heri indgår fremrykket provenu fra pensionsbeskatning i forbindel-
se 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 afspej-

 

3 I beregningen af de direkte provenuvirkninger af finanspolitikken indgår blandt andet en forudsat produktivi-
tetsvækst på 1,5 pct. om året i de private byerhverv i nulpunkterne for neutral finanspolitik, jf. Økonomisk Redegø-
relse, december 2011. Lægges den skønnede strukturelle produktivitetsvækst i 2011-13 til grund for nulpunkterne, 
svarer den samlede finanspolitiske stramning i 2011-13 til ca. 1,9 pct. af BNP. 
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ler herudover initiativerne i genopretningsaftalen med efterfølgende ændringer i blandt andet 
finansloven for 2012 og 2013.  
 
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. 
 
I 2014 bidrager finanspolitikken til en forbedring af den strukturelle saldo med ca. ¼ pct. af 
BNP. Det skal blandt andet ses i lyset af en forudsat afdæmpet offentlig lønstigningstakt på 
1,3 pct., et realt fald i de offentlige investeringer på 3,7 pct. ovenpå fremrykningen i kickstar-
ten og et nominelt fald i de offentlige subsidier.  
 
 

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, og den struktu-
relle saldo forbedres i overensstemmelse med EU-henstillingen. 
 
Den samlede finanspolitik og øvrige økonomisk-politiske initiativer for 2012 og 2013 set un-
der ét skønnes at øge BNP-niveauet med 0,3 pct. i 2012 og 0,8 pct. i 2013, jf. tabel 6.5. Det 
afspejler først og fremmest investeringsvinduet og de øvrige økonomisk-politiske initiativer, 
der er blevet gennemført siden efteråret 2011 for at understøtte vækst og beskæftigelsen. 
 
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 BNP-
niveauet med knap 0,1 pct. af BNP i 2012 og ca. 0,3 pct. i 20134. Usikkerheden omkring den 
skønnede virkning af dette initiativ skal ses i lyset af, at der kun er sparsomme erfaringer med 
lignende initiativer 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 boligaftalen5 fra maj 2012 

 

4 Den forudsatte virkning af investeringsvinduet i 2013 er nedjusteret en anelse til 0,3 pct. af BNP mod de 0,4 
pct. af BNP, der lå til grund for augustvurderingen. Nedjusteringen skal ses i lyset af de svækkede konjunkturud-
sigter i forhold til det grundlag, som de oprindelige skøn var baseret på. Samtidig trækker den fortsat betydelige 
usikkerhed om vækstudsigterne i retning af større tilbageholdenhed i virksomhedernes investeringsbeslutninger. 
5 Skønnet for aktivitetsvirkningen af forhøjelsen af renoveringsrammen til almene boliger (Boligaftalen 2012) er 
ændret som følge af forsinkelser. Aktiviteten forskydes således med ca. ½ mia. kr. fra 2013 til 2014.  
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samt et løft i klimainvesteringer i kommuneaftalen for 2013 mv. at øge BNP-niveauet med 0,1 
pct. i 2012 og 0,5 pct. af BNP i 2013. Den usikkerhed, der er knyttet til effekterne af disse ini-
tiativer, hænger blandt andet sammen med, at den samlede effekt afhænger af beslutninger, 
som træffes i husholdninger, forsyningsvirksomheder, almene boligselskaber mv. 
 
 

Tabel 6.5 
Aktivitetsvirkning af finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 2012 

Pct. af BNP 2012 2013 2014 

BNP-niveau  

Finanseffekt inkl. flerårige virkninger 0,1 0,1 -0,2 

Investeringsvindue 0,1 0,3 0,0 

Finanspolitik inkl. investeringsvindue 0,2 0,3 -0,2 

Øvrige investeringer i kickstart og andre initiativer1) 0,1 0,5 0,3 

Finanspolitik og øvrige initiativer fra og med 2012 0,3 0,8 0,1 

  

Vækstbidrag  

Etårig finanseffekt 0,1 -0,3 0,0 

Flerårsvirkning af finanspolitikken i 2012 og 2013 0,3 -0,2 

Finanseffekt inkl. flerårige virkninger 0,1 0,0 -0,2 

Investeringsvindue 0,1 0,2 -0,3 

Finanspolitik inkl. investeringsvindue 0,2 0,2 -0,5 

Øvrige investeringer i kickstart og andre initiativer 0,1 0,4 -0,1 

Finanspolitik og øvrige initiativer fra og med 2012 0,3 0,5 -0,7 
 

 
Anm.: De flerårige effekter er opgjort som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken mv. fra og med 2012.      

Afrunding kan betyde, at totalen kan afvige fra summen af de enkelte aktivitetsbidrag i tabellen. 
1) ”Øvrige investeringer i kickstart og andre initiativer” dækker renovering af almene boliger i regi af 

Landsbyggefonden, investeringer afledt af energiaftalen samt klimainvesteringer i spildevandsekto-
ren. For ”Øvrige investeringer i kickstart og andre initiativer” er indregnet virkningen af de igang-
satte initiativer. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
Initiativerne følger af politiske beslutninger, men indgår ikke i finanseffekten, fordi de ikke er 
en del af de offentlige finanser i nationalregnskabet, eller fordi virkningen af investeringsvin-
duet medfører tidsforskydninger i efterspørgslen, som ikke opfanges i beregningen af finans-
effekten. Den skønnede aktivitetsvirkning af de initiativer, der ligger uden for finanseffektbe-
regningen, er behæftet med større usikkerhed.  
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Finanspolitikken i snæver forstand skønnes i 2012 og 2013 – målt ved den flerårige finansef-
fekt – at øge BNP-niveauet med 0,1 pct. i 2012 og 0,1 pct. i 2013, hvilket primært skal ses i 
sammenhæng med tilbagebetalingen af efterlønsbidrag på ca. 28½ mia. kr.6 I modsat retning 
trækker skatte- og afgiftsstigninger ifølge Forårspakke 2.0, genopretningsaftalen og finanslo-
ven for 2012.  
 
Vækstbidraget fra finanspolitikken og de øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 
2012 set under ét skønnes at understøtte BNP-væksten med ca. 0,3 pct. i 2012, ca. 0,5 pct. i 
2013 og -0,7 pct. i 2014. Heri indgår bidrag fra den etårige finanseffekt på 0,1 pct. af BNP i 
2012, -0,3 pct. af BNP i 2013 og 0,0 pct. i 2014, jf. Budgetoversigt 3, december 2012. I snæ-
ver forstand måles finanspolitikken ud fra den umiddelbare virkning på den økonomiske akti-
vitet af diskretionære initiativer, der virker gennem de offentlige budgetter. Finanspolitikkens 
stramhedsgrad angives som udgangspunkt ved den etårige finanseffekt7.  
 
Finanspolitikken for 2014 fastlægges i forbindelse med aftaler om kommuner og regionernes 
økonomi for 2014, finanslovsforslaget i august 2013 og efterfølgende finanslovsaftale mv. I 
konjunkturvurderingen er finanspolitikken i 2014 således baseret på beregningstekniske an-
tagelser. Med afsæt heri skønnes finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske initiativer fra 
og med 2012 at øge BNP-niveauet med 0,1 pct. i 2014, hvilket kan henføres til et positivt bi-
drag fra øvrige investeringer på 0,3 pct. af BNP, mens den flerårige finanseffekt medfører et 
negativt bidrag på -0,2 pct. af BNP. 
 
De initiativer, der er gennemført med sigte på at understøtte beskæftigelsen8, vurderes isole-
ret set af løfte beskæftigelsen i den private sektor med ca. 10.000 personer i 2012 og ca. 
20.000 personer i 2013. Heraf vurderes kickstarten at løfte beskæftigelsen med ca. 7.000 
personer i 2012 og med ca. 8.000 personer i 2013 – det er uændret i forhold til vurderingen i 
august. Beskæftigelsesvirkningen af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag er opjusteret på 
baggrund af den endelige opgørelse af tilbagebetalingerne. Samlet set er beskæftigelses-
virkningen dog nedjusteret en anelse i 2013, hvilket skal ses i lyset af en mindre nedjustering 
af virkningen af investeringsvinduet og boligaftalen. 
 
Når virkningen af den underliggende finanspolitik i 2012 indregnes, herunder faldet i den of-
fentlige beskæftigelse på 7.000 personer i 2012, reduceres den samlede beskæftigelsesvirk-
ning til at være omtrent neutral i 2012. I 2013 medfører den underliggende stramning af fi-

 

6 Tilbagebetalingen af efterlønsbidrag er opjusteret med 4½ mia. kr. i forhold til augustvurderingen. Som følge af 
de højere tilbagebetalinger, er det også lagt til grund, at forbrugsvirkningen og dermed aktivitetsvirkningen er lidt 
større end forudsat i august. Vækstbidraget fra efterlønsudbetalingen er opjusteret med knap 0,1 pct. af BNP i 
2012. Desuden vurderes der også at være en afledt positiv virkning på BNP-niveauet på godt 0,2 pct. i 2013 og 
knap 0,2 pct. i 2014 fra tilbagebetalingen. 
7 Finanseffekten angiver den beregnede førsteårs aktivitetsvirkning målt ved BNP af finanspolitisk betingede æn-
dringer i offentlige udgifter og indtægter. Visse finanspolitiske initiativer – som fx vinduet med forhøjet afskriv-
ningsgrundlag for investeringer i 2012 og 2013, som indgår i skattereformen – kan medføre tidsforskydninger i 
efterspørgslen, som ikke opfanges i finanseffektberegningen. I sådanne tilfælde kan finanspolitikkens aktivitets-
virkning således omfatte skøn for effekter, der ligger ud over den beregnede finanseffekt.  
8 De gennemførte initiativer dækker over kickstarten (og aftaler indgået i forlængelse heraf), tilbagebetaling af ef-
terlønsbidrag, boligaftale, skattereform (inkl. investeringsvindue) samt klimainvesteringer på spildevandsområdet. 
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nanspolitikken – med henblik på at opfylde EU-henstillingen – at den samlede virkning af fi-
nanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske initiativer reduceres til omkring 15.000 perso-
ner. Baseret på de beregningstekniske antagelser er den beregnede beskæftigelseseffekt 
omkring 8.000 personer i 2014. 
 
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 1¾ pct. i 2013, jf. tabel 6.6. Det skal ses i lyset 
af de finanspolitiske lempelser i 2009 og 2010. Hertil kommer effekten af investeringsvinduet, 
så den samlede virkning når op på 2 pct. af BNP i 20139. 
 
 
 

Tabel 6.6 
Aktivitetsvirkning af finanspolitikken og lavere renter siden 2008, pct. af BNP 

BNP-niveau 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Flerårig finanseffekt 1,2 1,8 1,5 1,7 1,7 1,5 

Investeringsvindue 0,1 0,3 0,0 

Finanspolitik fra og med 2009 1,2 1,8 1,5 1,8 2,0 1,5 

   

Renteændringer siden 2008 0,4 1,2 1,6 2,3 3,0 3,6 

   

Samlet (finanseffekt, renter mv.) – BNP-niveau 1,6 3,0 3,1 4,1 5,0 5,1 

    

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. Aktivitetsvirkningen af lavere renter siden 
2008 tager udgangspunkt i ADAM-beregning, hvor den afledte virkning på huspriserne er dæmpet 
i forhold til en standard ADAM-beregning. Afrunding kan betyde, at totalen kan afvige fra sum-
men 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 i 2008 skønnes på baggrund af modelberegninger i ADAM-
modellen med usikkerhed at understøtte BNP-niveauet med op mod 2¼ pct. i år, 3 pct. til 
næste år og 3½ pct. i 2014. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik – herunder finans-
loven for 2012 og finanslovsaftalerne for 2013, aftalen om en budgetlov, 2020-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.  
 

 

9 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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6.4 De offentlige udgifter 
 
Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes til 58¼ pct. af BNP i 2012 og 56½ pct. af BNP i 
2013, jf. tabel 6.7. I perioden 2009-11 er udgiftstrykket opgjort til mellem 56¼ og 56¾ pct. af 
BNP.  
 
 

Tabel 6.7 
De offentlige udgifters sammensætning 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pct. af BNP   

Offentlige udgifter (udgiftstryk)1) 56,8 56,3 56,3 58,3 56,6 56,0 

Primære udgifter 54,6 54,2 54,2 56,4 54,8 54,2 

 - offentligt forbrug 29,8 28,9 28,4 28,6 28,6 28,4 

 - offentlige investeringer2) 2,1 2,1 2,2 2,4 2,1 2,0 

 - indkomstoverførsler 17,0 17,2 17,4 17,8 17,9 17,8 

 - subsidier 2,6 2,5 2,5 2,8 2,7 2,6 

 - øvrige primære udgifter 3,1 3,3 3,6 4,9 3,4 3,3 

Renteudgifter 2,2 2,1 2,1 1,9 1,8 1,8 

                       

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 1¾ pct. af 
BNP fra 2012 til 2013 skal primært ses i sammenhæng med tilbagebetalingen af efterlønsbi-
drag på ca. 1½ pct. af BNP i 2012. Uden den midlertidige udgift til efterlønsudbetalingerne 
skønnes udgiftstrykket at være omtrent uændret fra 2011 til 2013.  
 
Det offentlige forbrugstryk udgør omtrent den samme andel af BNP i 2011 til 2013, selvom 
realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 0,3 pct. i 2012 og 1,6 pct. i 2013. Det skal ses 
i lyset af, at væksten i BNP skønnes højere i 2013 end i 2012. 
 
Fra 2011 til 2012 ventes de offentlige investeringers andel af BNP at stige med 0,2 pct. af 
BNP, mens de reduceres med 0,2 pct. af BNP fra 2012 til 2013. Stigningen fra 2011 til 2012 
skal ses i lyset af kickstartens fremrykning af offentlige investeringer.  
 
Forkortelsen af dagpengeperioden ventes at reducere udgifterne til aktivering mv. både i 
2012 og i 2013. Overførselsudgifterne stiger dog gradvist fra 17½ pct. af BNP 2011 til knap 
18 pct. af BNP i 2013. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med højere udgifter til folke-
pension og førtidspension afledt af skatteaftalen fra juni 2012. Skatteaftalen indebærer, at 
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den supplerende pensionsydelse forhøjes, og at førtidspensionister på den gamle ordning får 
mulighed for at overgå til reglerne for den nye førtidspensionsordning.  
 
Stigningen i overførselsudgifterne skal derudover ses i lyset af den demografiske udvikling 
med flere folkepensionister, en stigning i udgifterne til SU afledt af det store optag på kompe-
tencegivende uddannelser samt en forholdsvis beskeden vækst i BNP.  
 
 

6.5 De offentlige indtægter 
 
Det samlede offentlige indtægtstryk ventes at falde fra 54½ pct. af BNP i 2011 til 53¼ pct. af 
BNP i 2014. Faldet dækker over et svagt stigende skattetryk fra 2011 til 2013, der mere end 
modsvares af et fald i en række øvrige offentlige indtægter. Fra 2013 til 2014 falder de offent-
lige indtægters andel af BNP og skattetrykket begge med ca. 1 pct.-point, jf. tabel 6.8. 
 
Faldet i de øvrige indtægter frem mod 2014 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 knap 48 pct. af BNP i 2011. Skattetrykket 
skønnes at stige til 48½ pct. af BNP i 2013, hvorefter det ventes at falde til 47¾ pct. af BNP i 
201410. 
 
Udviklingen i skattetrykket over tid påvirkes blandt andet af provenuet fra pensionsafkastskat-
ten, der kan variere meget fra år til år afhængigt af udviklingen i renten og aktiekurserne. Ek-
sempelvis 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 renteniveau, til 0,8 
pct. af BNP i 2014, hvilket omtrent svarer til provenuet i et år med et normalt afkast på pensi-
onsformuen. 
 
Stigningen i skattetrykket fra 2010 til 2013 kan bl.a. tilskrives, at finansieringen af Forårspak-
ke 2.0 gradvis indfases, og at Aftale om genopretning af Dansk økonomi gradvist giver et sti-

 

10 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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gende skatteprovenu, mens BoligJobplanen isoleret set reducerer skattetrykket i 2011 og 
2012.  
 

Tabel 6.8 
De offentlige indtægters sammensætning 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pct. af BNP   

Offentlige indtægter 54,1 53,6 54,4 54,4 54,2 53,2 

Skattetryk 47,9 47,6 47,9 48,5 48,5 47,7 

- personskatter mv.1) 22,3 20,4 20,5 20,7 21,8 21,3 

- arbejdsmarkedsbidrag 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 

- selskabsskatter 2,3 2,8 2,8 3,0 3,1 3,1 

- pensionsafkastbeskatning 0,5 2,1 2,1 2,4 1,1 0,8 

- moms 10,2 9,8 9,9 10,0 10,1 10,1 

- øvrige indirekte skatter 6,8 7,0 7,1 7,0 7,1 7,1 

- øvrige skatter2) 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 

Renteindtægter3) 2,0 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 

Øvrige indtægter4) 4,1 4,2 4,7 4,1 3,8 3,8 

        

Memopost        

Nordsø-indtægter5) 1,2 1,4 1,7 1,5 1,1 1,1 

                       

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

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

taloverførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt imputerede (beregnede) indtægter i form 
af 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. 
 
Aftale om skattereform fra juni 2012 medfører også – i teknisk forstand – en forøgelse af 
skatteindtægterne i 2013. Det skyldes primært en engangsindtægt fra omlægning af indestå-
ende på eksisterende kapitalpensioner, som i skatteaftalen beregningsteknisk er fastsat til 5 
mia. kr. De resterende elementer i skatteaftalen er fastsat således, at lempelserne i skatten 
på arbejde frem til 2020 stort set modsvares af provenuet fra den nye kapitalpensionsordning 
uden fradrag på indbetalingstidspunktet. Denne fremrykning af skatteindtægterne fra kapital-
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pensioner betyder, at aftalen om skattereform bidrager til at forøge de disponible indkomster, 
uden at skatteprovenuet reduceres. 
 
Endelig hæver Aftale om finanslov 2012 og Aftale om finanslov 2013 skatterne med hen-
holdsvis 6½ og ¾ mia. kr. i forhold til 2010 
 
 

Tabel 6.9 
Ændring i skattetrykket 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pct. af BNP             

Skattetryk 47,9 47,6 47,9 48,5 48,5 47,7 

Ændring i skattetryk 0,0 -0,3 0,3 0,6 0,0 -0,9 

          

Heraf         

- personskatter mv. 1,0 -1,9 0,1 0,2 1,1 -0,5 

- arbejdsmarkedsbidrag 0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 

- Selskabsskatter -1,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 

- pensionsafkastbeskatning 0,0 1,5 0,1 0,2 -1,2 -0,3 

- moms 0,1 -0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 

- øvrige indirekte skatter -0,4 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,0 

- øvrige skatter 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 
 

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

6.5.1 Personskatter  
Aftale om skattereform fra juni 2012 hæver beskæftigelsesfradraget og øger topskattegræn-
sen i såvel 2013 og 2014. Fra 2014 indføres et særligt beskæftigelsesfradrag for enlige for-
sørgere. Herudover hæves topskattegrænsen i 2014 som følge af den udskudte effekt af 
Forårspakke 2.0. Med disse ændringer reduceres skatten på arbejde og de disponible ind-
komster forøges. På grund af fremrykningen af beskatningen af indskud på kapitalpensioner 
bliver den negative effekt på de samlede personskatter imidlertid mindre end den skatte-
sænkning, som skatteyderne umiddelbart oplever. Tilsvarende indebærer Aftale om finanslo-
ven for 2013 en afskaffelse af fedtafgiften og den forhøjede sukkerafgift, som finansieres ved 
et lavere personfradrag og en højere bundskattesats. Det fører isoleret til, at personskatterne 
stiger i 2013, selvom købekraften af indkomsten ikke påvirkes. 
 
Samlet nedsættes personskatterne således med godt 5 mia. kr. i 2013 og knap 5 mia. kr. i 
2014 på baggrund af Aftaler om finansloven 2013 og Aftale om skattereform fra juni 2012. 
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Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at sikre et fald i personskatternes bidrag til skattetrykket i 
perioden fra 2011 til 2014. Det skønnes, at personskatterne forøges fra 20½ pct. af BNP i 
2011 til 21¼ pct. af BNP i 2014. Det stigende personskattetryk skal udover de nævnte effek-
ter fra Aftale om finansloven for 2013 og Aftale om skattereform fra juni 2012 blandt andet 
ses i lyset af Aftaler om finansloven for 2012 fra november 2011 og Aftale om genopretning 
af dansk økonomi fra maj 2010, som trækker i retning af højere personskatter. I retning af la-
vere personskattetryk trækker derimod færre efterlønsbidrag som følge af Aftale om senere 
tilbagetrækning fra maj 2011. De væsentligste initiativer med virkning på personskatterne er 
kortfattet beskrevet i boks 6.1. 
 
 

Boks 6.1 
Diskretionære initiativer vedr. personskatter 

Med Aftale om senere tilbagetrækning øges husholdningernes disponible indkomst skønsmæssigt med ca. 

28½ 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 ½ pct.-

point i 2010. 

 

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. 

Samlet set indebærer Aftaler om finansloven for 2012, at personskatterne øges årligt med knap 3 mia. kr. 

fra 2012 til 2013. 

 

Med Aftale om skattereform fra juni 2012 hæves beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen gradvist 

med virkning fra 2013. Et særligt beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere indføres gradvist fra 2014. 

 

Med Aftaler om finansloven for 2013 ophæves stramning af reglerne for beskatning af udenlandsk lønind-

komst. Derudover sænkes personfradraget med 900 kr. (700 kr. for personer under 18 år), og bundskatte-

satsen forhøjes med 0,19 pct.-enhed.  

 

Samlet set indebærer Aftaler om finansloven for 2013 samt ophævelse af muligheden for at anvende er-

hvervsskattereglerne for nye solcelleanlæg, at personskatterne øges med 3 mia. kr. i 2013 og 2½ mia. kr. i 

2014.  
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6.5.2 Nordsø-indtægter og øvrig selskabsskat 
Indtægterne fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen forventes at udgøre knap 28 mia. kr. i 
2012 (1,5 pct. af BNP), knap 24 mia. kr. i 2013 (1,3 pct. af BNP) og knap 23 mia. kr. i 2014 
(1,2 pct. af BNP). I 2011 udgjorde indtægterne knap 31 mia. kr. (1,7 pct. af BNP).  
 
Den danske stat (repræsenteret ved Nordsøfonden) er pr. 9. juli 2012 indtrådt i Dansk Un-
dergrund 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, kulbrinteskat, 
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 olieproduktionen fra 2012 
til 2014 påvirker statens indtægter negativt. I samme retning trækker en forventet stigning i 
produktionsomkostningerne og et mindre forventet fald i olieprisen (opgjort i kroner) fra 2012 
til 2013. Modsat påvirkes statens indtægter i positiv retning af en forventet stigning i oliepri-
sen (opgjort i kroner) fra 2013 til 2014. 
 
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 35 mia. kr. (1,9 pct. af BNP) i 2012, 
knap 37 mia. kr. (2,0 pct. af BNP) i 2013 og godt 38 mia. kr. (2,0 pct. af BNP) i 2014.  
 
Provenuet fra øvrige selskabsskatter udgjorde i gennemsnit ca. 2,7 pct. af BNP om året i pe-
rioden 2000-07, idet blandt andet den selskabsskattepligtige indkomst i den finansielle sektor 
var relativt høj. En væsentlig årsag til, at provenuet fra den øvrige selskabsskat i 2012-14 
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 fortsat forventes at være betydelige men faldende. 
 
Der er herudover en række konkrete initiativer, der påvirker indtægterne fra selskabsskatten i 
2012 og 2013. 
 
Herunder indebærer en mulighed for at få udbetalt negativ selskabsskat af den del af selska-
bernes underskud, der skyldes forsknings- og udviklingsaktiviteter, at provenuet fra selskabs-
skatten isoleret set forventes reduceret med godt 300 mio. kr. både i 2012 og 2013 og knap 
300 mio. kr. i 2014.  
 
I 2013 og 2014 medfører en begrænsning af virksomhedernes mulighed for at fremføre un-
derskud (indført som led i Aftale om Finansloven for 2012), at provenuet fra selskabsskatten 
isoleret set øges med i størrelsesordenen 700 mio. kr.  
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Med Aftale mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance 
og Det Konservative Folkeparti om at øge og fremrykke erhvervsinvesteringer fra juni 2012 
har virksomhederne mulighed for ekstraordinært at forhøje afskrivningsgrundlaget for investe-
ringer i driftsmidler. Isoleret set skønnes investeringsvinduet at medføre et forventet mindre-
provenu fra selskabsskatten på godt 200 mio. kr. i 2012, godt 650 mio. kr. i 2013 og godt 500 
mio. kr. i 2014. 
 
Med Aftale om skattereform fra juni 2012 er det besluttet at gennemføre en række initiativer, 
der isoleret set medfører et marginalt mindreprovenu fra selskabsskatten i 2012 samt et min-
dreprovenu på knap 200 mio. kr. i 2013 og godt 200 mio. kr. i 2014. 
 
Endelig indgår en stramning af afskrivningsreglerne for vindmøller som et element i en sane-
ring af erhvervsstøtten i forbindelse med Aftale om finansloven for 2013. Isoleret set forven-
tes stramningen at medføre et merprovenu fra selskabsskatten på knap 200 mio. kr. i 2013 
og knap 300 mio. kr. i 2014. 
 

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 fra år til år har dog kun lille realøkono-
misk betydning. Det langsigtede niveau for provenuet afhænger af det strukturelle renteni-
veau og det strukturelle afkast af aktier. Udsving omkring disse niveauer vil give store ud-
sving i de årlige provenuer – som modsvarer udsvingene i formueændringerne hos ejerne. 
Den grundlæggende usikkerhed om det strukturelle niveau er væsentlig mindre end år til år 
udsvingene. Det betyder, at usikkerheden ved det gennemsnitlige provenu over en årrække 
er mindre end usikkerheden om provenuet i enkelte år. 
 
I 2011 udgjorde statens indtægter fra pensionsafkastskatten godt 38 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. Da grundlaget som nævnt opgøres efter lagerprincippet er det 
– udover løbende rente- og udbytteindtægter – ændringer i renteniveau og aktiekurser gen-
nem året (dvs. fra 1. januar til 31. december), der påvirker skattegrundlaget. Der vil i sagens 
natur være betydelig usikkerhed herom helt frem til årets sidste måneder. 
 
I 2012 skønnes provenuet fra pensionsafkastskatten at udgøre knap 43 mia. kr. (2,4 pct. af 
BNP). Det er omtrent uændret i forhold til augustskønnet, hvilket dækker over et lidt højere 
skønnet afkast af aktier og et samlet set lidt lavere skønnet afkast af obligationer og deriva-
ter. 
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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 11.  
I 2013 forventes statens indtægter fra pensionsafkastskatten at udgøre knap 21 mia. kr. (1,1 
pct. af BNP). Det er ligeledes omtrent på niveau med skønnet i augustvurderingen. Det følger 
dels af, at det samlet set uændrede skøn for afkastet i 2012 medfører, at primoformuen i 
2013 er omtrent uændret, jf. boks 6.2. Og dels medfører den forventede ændring i renterne 
over året, at det skønnede afkast af obligationer og derivater samlet set er omtrent uændret i 
forhold til augustvurderingen. 
 
I 2014 forventes statens indtægter fra pensionsafkastskatten at udgøre godt 16 mia. kr. (0,8 
pct. af BNP), hvilket er lidt lavere end i år med et normalafkast. Det følger af en forventet ten-
dens til stigning i diverse renter fra primo året til ultimo året, hvilket medfører et lavere forven-
tet afkast af obligationer og derivater end i år med et normalafkast. 
 
I provenuskønnene er blandt andet indregnet et forventet fald i indbetalingerne til pensions-
opsparing på godt 5 mia. kr. som følge af sænkningen af loftet over fradragsberettigede ind-
betalinger til ratepensioner samt en stigning i satsen for pensionsafkastskatten 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 kapitalpensionsordninger, 
som er en del af Aftale om skattereform fra juni 2012. 
 
 
 
 

Boks 6.2 
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. I 

skønnet for det indeværende år tages der udgangspunkt i aktiekurserne for året til dato, og der forudsæt-

tes 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 og afkastet af derivater. På 

baggrund heraf beregnes skønnet for værdien af selskabernes aktiver ultimo året og bruttoafkastet for 

året. I de øvrige år forudsættes, at aktiernes bruttoafkast er som i et normalår. Pensionsafkastskattepro-

venuet beregnes således som skønnet for bruttoafkastet korrigeret for afkastet på visse pensionsopspa-

ringer foretaget frem til 1982 (der er fritaget for pensionsafkastbeskatning) ganget med den aktuelle skat-

tesats. Endelig korrigeres der for eventuel fremført negativ skat vedrørende tidligere år. 

 

 

6.5.4 Indirekte skatter 
Foruden momsprovenuet, som udgør ca. 10 pct. af BNP, består afgifterne primært af punkt-
afgifter (ca. 4 pct. af BNP) i form af blandt andet energi- og miljøafgifter og afgifter af nydel-
sesmidler, cigaretter og spiritus. Hertil kommer registrerings- og vægtafgift på biler, der udgør 
i størrelsesordenen 1½ pct. af BNP. 

 

11 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.  
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Indtægterne fra moms og afgifter i 2012 er nedjusteret siden augustvurderingen. Indtægterne 
fra moms nedjusteres på baggrund af regnskabstal for momsindbetalingerne for de første 10 
måneder af 2012. Hertil kommer en nedjustering af indtægterne fra energiafgifterne primært 
som følge af et lavere energiforbrug end ventet i august. Indtægterne fra registreringsafgiften 
er ligeledes nedjusteret. Det skyldes primært, at de solgte personbiler er blevet mindre og 
mere brændstoføkonomiske, hvilket reducerer den gennemsnitlige registreringsafgift. 
 
De skønnede indtægter fra moms og afgifter i 2013 er nedjusteret siden augustvurderingen. 
Indtægterne fra moms nedjusteres med ca. 2,8 mia. kr., primært som følge af et ventet lavere 
privatforbrug. I forbindelse med Aftale om finansloven for 2013 annulleres den planlagte ud-
videlse af grundlaget for chokoladeafgiften (sukkerafgiften), fedtafgiften afskaffes og afgiften 
på elvarme nedsættes. De aftalte afgiftsnedsættelser ventes at reducere indtægterne med 
ca. 2,3 mia. kr. i 2013. Afgiftsnedsættelserne skønnes isoleret set at bidrage til, at skattetryk-
ket mindskes med ca. 0,1 pct.-point i 2013. 
 
De indirekte skatters bidrag til skattetrykket skønnes at være stort set uændret fra 2013 til 
2014. Indfasningen af forsyningssikkerhedsafgiften som følge af Aftale om den danske ener-
gipolitik 2012-2020 fra 2012 samt ophør af privates mulighed for elafgiftsfritagelse for nye 
solcelleanlæg og mindre VE-anlæg i forhold til årsbaseret nettoafregning i forbindelse med 
Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg fra 2012 inde-
bærer isoleret set en mindre stigning i afgiftsindtægterne i 2014. I modsat retning trækker et 
forventet fald i brændselsforbruget som andel af BNP, hvilket isoleret set reducerer de indi-
rekte skatters bidrag til skattetrykket. 
 
 

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 håndhævelse af EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. Gældskriteriet in-
debærer, at ØMU-gældens andel af BNP som udgangspunkt ikke må overstige 60 pct. Dan-
mark overholder dette mål i 2011-14, hvor ØMU-gælden er nogenlunde stabil omkring 44-45 
pct. af BNP, hvilket 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 bruttogældsstørrelse, der omfatter statens finansielle passiver primært 
bestående af udestående obligationer. Nettogælden tager derimod hensyn til både finansielle 
aktiver og passiver. Nettogælden i stat, kommuner og regioner er udgangspunktet for bereg-
ningerne af de offentlige 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 42¾ pct. af BNP i 2014, jf. tabel 6.10. 
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Udviklingen i ØMU-gælden skal blandt andet ses i lyset af, at de ventede underskud i perio-
den 2012 til 2014 i vidt omfang finansieres ved at reducere indeståendet på statens konto i 
Nationalbanken. Derfor øges obligationsgælden – og dermed den nominelle ØMU-gæld – 
kun ganske beskedent fra 2011 til 2014. Det bidrager til, at ØMU-gældens andel af BNP fal-
der. Indeståendet på statens konto forventes reduceret med ca. 110 mia. kr. (ca. 6 pct. af 
BNP) i løbet af 2011 til 2014. 
 

Tabel 6.10 
Oversigt over den offentlige gæld, ultimo året 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pct. af BNP       

Offentlig nettogæld1) -4,5 -1,6 3,3 7,2 9,5 12,0 

ØMU-gæld 40,7 42,7 46,4 45,4 43,4 42,8 

   

Mia. kr.   

Offentlig nettogæld1) -74,6 -29,0 59,5 131,2 177,5 231,6 

ØMU-gæld 677,2 752,8 831,1 825,6 810,2 824,0 

                     

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. 
 
Det offentlige havde ved udgangen af 2008 et finansielt nettotilgodehavende på ca. 4½ pct. 
af BNP, der ved udgangen af 2011 var vendt til en nettogæld på 3¼ pct. af BNP, jf. tabel 
6.10. På baggrund af de skønnede offentlige underskud (på nationalregnskabsform) i 2012 til 
2014 forventes nettogælden forøget til ca. 12 pct. af BNP ved udgangen af 2014.  
 
Skønnene for nettogælden i 2012-14 er usikre, idet udviklingen i nettogælden ud over den of-
fentlige saldo også afhænger af mulige kursreguleringer på offentlige aktiver og passiver. 
Den offentlige nettogæld opgøres således til markedsværdi. Stigninger i nettogælden over tid 
svarer dermed til det offentlige underskud (nettofordringserhvervelsen i nationalregnskabet) 
plus værdireguleringer af aktiver og passiver. Nettogælden i stat, kommuner og regioner an-
giver de samlede finansielle nettofordringer (eller passiver) over for andre sektorer.  
 
Nettorenteudgifterne skønnes at falde til ca. ¼ pct. af BNP frem mod 2014, 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 i Økonomisk Redegørelse, august 2012. Det bidra-
ger til et fortsat fald i de forudsatte gennemsnitlige (implicitte) rentesatser for de offentlige 
passiver, mens forrentningen af aktiverne stort set er uændrede, jf. figur 6.12.  
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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, hvor de renteindtægter, der lig-
ger 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 3, december 2012. 
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Tabel B.1  
Efterspørgsel, import og produktion 

 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
 Mia. kr. Mængder pct. Priser pct. 
Privat forbrug 903,4 930,6 959,6 1,0 1,5 1,5 2,3 1,5 1,6 

Offentligt forbrug1) 519,6 534,1 545,9 0,3 1,6 0,8 2,0 1,2 1,4 

Offentlige investeringer 43,3 40,0 39,2 6,7 -9,2 -3,7 1,6 1,7 1,8 

Boliginvesteringer 78,3 80,3 84,5 -8,4 1,5 3,8 1,7 1,1 1,4 

Faste erhvervsinvesteringer 201,9 219,8 223,5 5,4 6,8 0,0 1,3 1,9 1,7 

I alt indenlandsk efterspørgsel 
ekskl. lagerændringer 1.747,3 1.804,4 1.852,7 0,9 1,8 1,1 2,2 1,4 1,5 

Lagerændringer2) -8,5 -6,7 -4,5 -0,6 0,1 0,1   

I alt indenlandsk efterspørgsel 1.738,7 1.797,6 1.848,2 0,4 1,9 1,3 2,0 1,5 1,5 

Eksport af varer og tjenester 1.000,4 1.032,6 1.088,2 1,6 2,2 3,9 2,9 1,0 1,5 

Samlet efterspørgsel 2.739,2 2.830,2 2.936,4 0,8 2,0 2,2 2,3 1,3 1,5 

Import af varer og tjenester 920,0 965,4 1.013,2 3,3 3,5 3,3 3,2 1,4 1,6 

Bruttonationalprodukt 1.819,1 1.864,8 1.923,2 -0,4 1,2 1,6 1,9 1,3 1,5 

Produktskatter, netto 252,2 262,2 269,2   

Bruttoværditilvækst 1.567,0 1.602,6 1.654,0 -0,2 1,2 1,5 1,9 1,0 1,7 

Heraf i private byerhverv3) 983,4 1.006,6 1.048,7 0,4 1,8 2,6 1,5 0,5 1,5 

    

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

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

2) Mængdestørrelserne angiver 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  
Nøgletal for den internationale økonomi – BNP og forbrugerpriser 

 2008 2009 2010 2011 2012       2013      2014 
   EU OECD EU OECD EU OECD 
BNP, realvækst, pct. 
EU27 0,3 -4,3 2,1 1,5 -0,3 … 0,4 … 1,6 … 
Euroområdet 0,4 -4,4 2,0 1,4 -0,4 -0,4 0,1 -0,1 1,4 1,3 

Tyskland 1,1 -5,1 4,2 3,0 0,8 0,9 0,8 0,6 2,0 1,9 

Frankrig -0,1 -3,1 1,7 1,7 0,2 0,2 0,4 0,3 1,2 1,3 

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

Spanien 0,9 -3,7 -0,3 0,4 -1,4 -1,3 -1,4 -1,4 0,8 -0,5 

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

Belgien 1,0 -2,8 2,4 1,8 -0,2 -0,1 0,7 0,5 1,6 1,6 

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

Finland 0,3 -8,5 3,3 2,7 0,1 0,7 0,8 1,1 1,3 2,2 

Danmark1) -0,8 -5,7 1,6 1,1 -0,4 … 1,2 … 1,6 … 
Sverige -0,6 -5,0 6,6 3,9 1,1 1,2 1,9 1,9 2,5 3,0 

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

USA -0,4 -3,1 2,4 1,8 2,1 2,2 2,3 2,0 2,6 2,8 

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

Norge2) 0,0 -1,7 0,7 1,4 3,1 3,3 2,5 2,5 2,3 2,0 

Verden 2,9 -0,3 5,1 3,8 3,1 … 3,3 … 3,9 … 
 

Forbrugerpriser3), pct.vis vækst 
   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
EU27   3,7 1,0 2,1 3,1 2,7 2,0 1,8 

Euroområdet   3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,8 1,6 

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

Frankrig   3,2 0,1 1,7 2,3 2,3 1,7 1,7 

Italien   3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 2,0 1,7 

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

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

Belgien   4,5 0,0 2,3 3,5 2,6 1,8 1,6 

Østrig   3,2 0,4 1,7 3,6 2,4 1,8 1,9 

Finland   3,9 1,6 1,7 3,3 3,0 2,5 2,2 

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

Sverige   3,3 1,9 1,9 1,4 1,0 1,3 1,8 

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

USA   3,8 -0,4 1,6 3,2 2,1 2,0 2,1 

Japan   1,4 -1,4 -0,7 -0,3 -0,2 -0,1 0,2 

Norge   3,4 2,3 2,3 1,2 1,0 1,5 2,4 

                                 

1) Egne beregninger. 
2) Hele økonomien. 
3) For EU-landene benyttes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), for andre lande er vist 

nationale forbrugerprisindeks (CPI). 
Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2012 og OECD Economic Outlook 92. 
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Tabel B.3  
Nøgletal for den internationale økonomi – løn og betalingsbalance 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pct.vis vækst 
Lønudvikling1)

EU27 0,7 -0,8 3,4 2,2 3,2 2,3 2,3 

Euroområdet 3,5 1,9 1,9 2,2 1,9 2,0 2,0 

Tyskland 2,1 0,2 2,4 3,0 2,6 2,8 3,1 

Frankrig 2,8 2,0 2,6 2,8 2,0 1,8 1,7 

Italien 3,8 1,7 2,3 1,2 1,1 1,3 1,2 

Spanien 6,9 4,4 0,0 0,7 0,4 1,4 0,4 

Holland 3,3 2,5 1,5 1,8 2,4 2,1 2,3 

Belgien 3,6 1,2 1,4 3,1 3,1 2,5 2,6 

Østrig 3,1 2,5 1,3 2,3 2,9 2,1 1,9 

Finland 4,4 2,3 1,8 3,4 3,3 3,3 3,4 

Danmark2) 4,3 3,2 3,1 1,9 1,9 1,9 2,0 

Sverige 1,5 1,6 2,8 0,8 2,9 3,0 3,4 

Storbritannien 1,5 2,7 2,7 2,0 3,0 2,4 2,9 

USA 3,3 1,9 3,0 3,3 1,9 3,8 3,7 

Japan 0,3 -3,7 0,3 0,5 0,5 1,2 1,2 

Norge 6,0 3,3 3,9 4,6 4,1 4,0 4,0 

 

Pct. af BNP 
Betalingsbalancesaldo 
EU27 -0,9 -0,1 -0,1 0,0 0,4 0,9 1,1 

Euroområdet -0,7 0,1 0,3 0,3 1,1 1,5 1,6 

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

Frankrig -1,9 -1,8 -2,0 -2,6 -2,2 -1,8 -1,9 

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

Spanien -9,6 -4,8 -4,4 -3,7 -2,4 -0,5 0,4 

Holland 4,7 3,2 5,1 8,3 9,2 9,8 9,8 

Belgien 1,1 0,7 3,0 1,0 0,7 0,9 1,2 

Østrig 4,8 2,7 3,5 1,1 1,1 1,2 1,6 

Finland 3,1 2,0 1,6 -1,1 -1,6 -1,6 -2,0 

Danmark2) 2,9 3,4 5,9 5,6 5,5 4,6 4,9 

Sverige 8,8 6,9 6,8 6,5 6,4 6,5 6,5 

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

USA -4,8 -3,6 -3,3 -3,3 -3,1 -2,9 -2,9 

Japan 3,3 2,8 3,6 2,0 0,9 1,1 1,3 

Norge 15,9 10,8 12,4 14,5 14,3 14,3 14,3 

    

1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de totale lønomkostninger pr. beskæftiget for hele økonomien. 
For Danmark anvendes stigningen i arbejdsomkostningerne ekskl. genetillæg. Tal for 2008-11 er for 
fremstillingsvirksomheder, mens skønnene for 2012-14 er for hele økonomien. 

2) Egne beregninger. 
Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2012 samt egne skøn. 
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Tabel B.4  
Nøgletal for den internationale økonomi – ledighed og beskæftigelse 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pct. af arbejdsstyrken 
Ledighed1) 
EU27 7,1 9,0 9,7 9,7 10,5 10,9 10,7 

Euroområdet 7,6 9,6 10,1 10,1 11,3 11,8 11,7 

Tyskland 7,5 7,8 7,1 5,9 5,5 5,6 5,5 

Frankrig 7,8 9,5 9,7 9,6 10,2 10,7 10,7 

Italien 6,7 7,8 8,4 8,4 10,6 11,5 11,8 

Spanien 11,3 18,0 20,1 21,7 25,1 26,6 26,1 

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

Belgien 7,0 7,9 8,3 7,2 7,5 7,7 7,8 

Østrig 3,8 4,8 4,4 4,2 4,5 4,7 4,2 

Finland 6,4 8,2 8,4 7,8 7,9 8,1 8,0 

Danmark2),3) 1,7 3,3 3,9 3,8 4,2 4,6 4,4 

Danmark3),4) 2,5 4,5 5,7 5,6 5,7 5,7 5,3 

Danmark3) 3,5 6,1 7,6 7,7 7,8 7,8 7,4 

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

Storbritannien 5,6 7,6 7,8 8,0 7,9 8,0 7,8 

USA 5,8 9,3 9,6 8,9 8,2 7,9 7,5 

Japan 4,0 5,1 5,1 4,6 4,5 4,4 4,3 

Norge 2,5 3,2 3,6 3,3 3,1 3,2 3,3 

 

Pct.vis vækst 
Beskæftigelse 
EU27 0,9 -1,8 -0,3 0,2 -0,3 -0,2 0,5 

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

Tyskland 1,3 0,1 0,6 1,4 1,1 0,2 0,4 

Frankrig -0,2 -1,7 1,0 0,5 -0,1 0,0 0,6 

Italien 0,2 -1,7 -0,7 0,3 -0,3 -0,5 0,2 

Spanien -0,1 -6,5 -2,5 -1,6 -4,4 -2,6 0,2 

Holland 1,2 -0,6 -0,4 0,6 0,2 -0,6 0,1 

Belgien 1,8 -0,2 0,7 1,3 0,1 0,3 0,5 

Østrig 2,0 -0,7 0,8 1,7 1,1 0,7 0,9 

Finland 2,6 -2,6 -0,1 1,1 0,3 -0,2 0,2 

Danmark3) 1,5 -2,2 -2,3 -0,3 -0,4 -0,1 0,3 

Sverige 0,9 -2,0 0,8 2,2 0,4 0,5 1,0 

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

USA -0,4 -3,7 -0,6 0,6 1,7 0,7 1,1 

Japan -0,5 -1,6 -0,5 1,7 -0,2 0,1 0,1 

Norge 3,2 -0,4 -0,1 1,4 1,8 1,2 1,2 

     

1) Eurostats ledighedsbegreb er sammenligneligt på tværs af lande, men afviger fra den danske registre-
rede ledighed. Blandt andet stiller EU’s opgørelse en række krav til søgeaktivitet og rådighed. Til 
gengæld medtages arbejdssøgende personer, selv om de ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp. 
Metoden i den danske AKU-opgørelse og EU’s opgørelse følger de samme principper. 

2) Opgjort efter dansk definition, den registrerede ledighed. 
3) Egne beregninger. 
4) Opgjort efter dansk definition, bruttoledighed. 
Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2012 samt egne skøn. 
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Tabel B.5  
Nøgletal for den internationale økonomi – offentlig saldo 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pct. af BNP 
Samlet offentlig saldo 
EU27 -2,4 -6,9 -6,5 -4,4 -3,6 -3,2 -2,9 

Euroområdet -2,1 -6,3 -6,2 -4,1 -3,3 -2,6 -2,5 

Tyskland -0,1 -3,1 -4,1 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 

Frankrig -3,3 -7,5 -7,1 -5,2 -4,5 -3,5 -3,5 

Italien -2,7 -5,4 -4,5 -3,9 -2,9 -2,1 -2,1 

Spanien -4,5 -11,2 -9,7 -9,4 -8,0 -6,0 -6,4 

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

Belgien -1,0 -5,5 -3,8 -3,7 -3,0 -3,4 -3,5 

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

Finland 4,4 -2,5 -2,5 -0,6 -1,8 -1,2 -1,0 

Danmark1) 3,3 -2,8 -2,7 -2,0 -3,9 -2,5 -2,8 

Sverige 2,2 -0,7 0,3 0,4 0,0 -0,3 0,4 

Storbritannien -5,1 -11,5 -10,2 -7,8 -6,2 -7,2 -5,9 

USA -6,4 -11,9 -11,3 -10,1 -8,5 -7,3 -6,2 

Japan -1,9 -8,8 -8,4 -7,8 -8,3 -7,9 -7,7 

Norge 18,8 10,6 11,2 13,7 14,1 13,9 13,7 

 

Pct. af BNP 

Samlet strukturel offentlig saldo 
EU27 -3,3 -5,1 -5,4 -3,7 -2,5 -1,9 -2,0 

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

Tyskland -1,2 -0,9 -3,5 -0,9 0,0 0,3 0,3 

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

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

Spanien -4,7 -9,4 -7,6 -7,6 -6,0 -4,0 -5,3 

Holland -0,7 -4,1 -4,0 -3,5 -2,2 -1,1 -1,8 

Belgien -1,9 -4,5 -3,3 -3,6 -2,3 -2,7 -3,1 

Østrig -1,9 -2,8 -3,7 -2,5 -2,9 -2,3 -1,8 

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

Danmark1) 2,3 -0,6 -1,6 -0,8 -1,0 -0,1 -0,2 

Sverige 1,9 2,9 1,4 0,3 0,6 0,3 0,8 

Storbritannien -5,6 -9,8 -8,9 -6,7 -4,6 -5,6 -4,8 

USA -6,8 -10,2 -9,6 -8,5 -7,0 -5,4 -4,1 

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

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

    

1) Egne beregninger. 
Kilde:  EU-Kommissionens efterårsprognose 2012, OECD Economic Outlook 92 samt egne skøn. 
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Tabel B.6 
Befolkning og arbejdsmarked 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1.000 personer   

Samlet befolkning 5.523 5.548 5.571 5.591 5.612 5.624 

I arbejdsstyrken 2.939 2.889 2.875 2.875 2.886 2.890 

Samlet beskæftigelse 2.841 2.775 2.767 2.755 2.753 2.762 

 - beskæftigede på ordinært arbejdsmarked1) 2.761 2.686 2.674 2.664 2.666 2.675 

 - beskæftigelse med løntilskud2) 80 90 93 90 87 87 

Nettoledige 98 114 109 120 133 128 

Bruttoledige (inkl. aktivering)3) 131 164 162 164 165 155 

Uden for arbejdsstyrken 2.584 2.659 2.695 2.717 2.727 2.735 

Personer på arbejdsmarkedsorlov 2 0 0 0 0 0 

Aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmod-
tagere3),4) 33 51 54 44 32 27 

Førtidspensionister uden for  
arbejdsstyrken 214 216 216 216 214 210 

Efterlønsmodtagere 132 124 114 105 99 95 

Personer under 15 år 1.005 998 991 983 975 980 

Folkepensionister uden for arbejdsstyrken 796 818 843 872 898 920 

Øvrige uden for arbejdsstyrken 404 452 478 498 508 503 

       

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

2) Omfatter jobtræning herunder fleksjob, skånejob, servicejob og voksenlærlinge samt individuel job-
træning for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 

3) 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 dagpengemod-
tagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er opgjort inkl. løntilskud og individuel 
jobtræning. 

Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger 
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Tabel B.7 
Personer på indkomstoverførsler mv. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1.000 helårspersoner   

A-dagpenge (ekskl. aktiverede) 83 96 90 96 103 97 

Kontanthjælp (ekskl. aktiverede) 78 85 95 104 109 110 

Aktiverede dagpenge- og kontant-
hjælpsmodtagere1) 58 72 66 63 53 51 

Feriedagpenge 4 5 6 5 5 6 

Førtidspension2) 237 238 238 238 236 231 

Ressourceforløbsydelse 0 0 0 0 6 17 

Efterløn 132 124 114 105 99 95 

Fleksydelse 5 6 7 7 7 7 

Revalideringsydelse3) 14 13 12 10 10 10 

Sygedagpenge4) 82 80 77 74 72 73 

Barselsdagpenge 59 59 56 54 53 53 

Arbejdsmarkedsorlov 5) 2 0 0 0 0 0 

Ledighedsydelse 13 14 16 16 16 16 

6-ugers selvvalgt uddannelse6) 1 3 2 2 3 3 

I alt  767 794 779 777 776 770 

SU 208 245 267 287 302 310 

I alt, inkl. SU 975 1.039 1.045 1.064 1.078 1.080 

Folkepensionister2) 909 940 974 1.008 1.039 1.066 

I alt, inkl. SU og folkepensionister 1.884 1.979 2.019 2.072 2.118 2.146 

Støttet beskæftigelse7) 80 90 93 90 87 87 

I alt, inkl. SU, folkepensionister og 
støttet beskæftigelse 1.964 2.069 2.112 2.163 2.204 2.233 

       

Amn.: Datagrundlaget for ADAM’s befolkningsregnskab er revideret siden Økonomisk Redegørelse, august 
2012.  

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-arbejds-
markedsparate kontanthjælpsmodtagere i gruppen aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtage-
re.  

2) Førtids- og folkepension er inkl. pensionister bosiddende i udlandet samt pensionister i beskæftigel-
se. 

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 beskæftige-
des 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 grup-

pen dagpenge, men indgår ikke i Danmarks Statistiks opgørelse af dagpengemodtagere. 
7) Omfatter løntilskudsansatte, voksenlærlinge, fleksjob, skånejob, individuel jobtræning for kontant-

hjælpsmodtagere mv. 
Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.8 
De samlede medarbejderomkostninger 

 2012 2013 2014 
Pct.vis vækst  

Direkte lønomkostninger 1,9 1,9 2,0 

Samlede medarbejderomkostninger 1,7 1,7 2,0 

Heraf bidrag (pct.-point) fra: 0,0 0,0 0,0 

Offentlige kasser 0,1 0,0 0,0 

- AER-bidrag1) 0,1 0,0 0,0 

Lovpligtige omkostninger 0,1 0,1 0,0 

- Udvidelse af arbejdsgiverperiode ifm.  
  med betaling af sygedagpenge 0,1 0,1 0,0 

- Arbejdsskadeafgift 0,0 0,1 0,0 

Andre øvrige medarbejderomkostninger 0,0 0,0 0,0 

I alt øvrige medarbejderomkostninger 0,2 0,2 0,0 

       

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: FFL13, FL12, diverse lovforslag, ATP/AES, ATP/LG og egne beregninger. 
 
 

Tabel B.9 
Bruttoinvesteringer 

 
2011

Niveau 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Mia. kr. Realvækst, pct. 
Faste  
bruttoinvesteringer 311,7 -15,9 -2,4 2,8 2,6 3,0 0,6 

heraf:    

 - bygge og anlæg 156,3 -18,4 -5,9 6,7 -2,3 -0,4 3,3 

 - maskiner og transport 155,5 -13,3 1,2 -0,7 7,4 6,0 -1,1 

heraf:    

- boliginvesteringer 84,0 -21,3 -0,6 14,6 -8,4 1,5 3,8 

- offentlige investeringer 38,6 4,6 12,1 -1,4 12,3 -11,7 -2,6 

- samlede erhvervsinvesteringer 189,1 -16,5 -5,5 -0,7 5,4 6,8 0,0 

heraf:    

- bygge- og anlægsinvesteringer 46,1 -22,7 -20,8 1,5 -3,0 4,5 3,0 

- materielinvesteringer 143,0 -13,9 0,6 -1,5 8,1 7,5 -0,9 

     

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

 2010 2011 2012 2013 2014 
Mia. kr.      

Industrieksport ekskl. skibe mv. 342,3 376,7 397,2 414,2 440,8 

Landbrugseksport mv. 99,7 105,1 109,4 113,1 117,2 

Øvrig vareeksport, ekskl. energi 34,3 45,6 43,4 45,6 50,1 

   

Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 469,2 513,4 540,0 562,7 597,6 

Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 404,6 446,5 470,2 499,2 522,7 

   

Nettoeksport af energi1) -14,4 -32,7 -41,8 -47,2 -58,1 

Varebalance ekskl. skibe mv. 50,2 34,2 28,0 16,3 16,8 

Nettoeksport af skibe mv. -9,7 6,5 0,4 0,1 -0,1 

Varebalance, i alt 40,5 40,7 28,4 16,4 16,7 

   

Turistindtægter, netto -3,3 -2,0 -0,9 -1,1 -1,3 

Øvrige tjenester inkl. søtransport 61,1 54,9 53,0 51,9 59,6 

Tjenestebalance, i alt 57,8 52,9 52,0 50,8 58,3 

   

Vare- og tjenestebalance 98,3 93,6 80,4 67,2 75,0 

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

   

Formueindkomst fra udlandet, netto 46,2 49,3 63,2 63,2 63,2 

Lønindkomst fra udlandet, netto -9,2 -10,1 -10,0 -10,0 -10,0 

EU-betalinger til Danmark, netto -10,5 -10,6 -11,4 -12,0 -11,4 

Andre løb. overførsler fra udl. netto -21,2 -21,0 -22,2 -23,0 -22,7 

Nettooverførsler fra udlandet, i alt 5,3 7,6 19,6 18,1 19,1 

   

Løbende poster, i alt 103,6 101,2 100,0 85,3 94,1 

Do. i pct. af BNP 5,9 5,6 5,5 4,6 4,9 

   

Danmarks nettoaktiver over for udlandet 231,2 498,4 609,3 699,5 798,5 

Do. i pct. af BNP 13,1 27,8 33,5 37,5 41,5 

       

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

 2011 2011 2012 2013 2014 
 Mia. kr. Realvækst i pct. 
Eksport af:  

Varer i alt 593,4 5,9 0,4 1,7 3,2 

Landbrugsvarer mv. 105,1 1,1 1,2 1,0 1,1 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 376,7 8,1 2,6 3,0 5,0 

Øvrige varer1) 111,6 2,6 -7,5 -2,3 -1,6 

Tjenester i alt 363,4 7,5 3,4 3,1 5,0 

I alt 956,8 6,5 1,6 2,2 3,9 

Import af:   

Varer i alt 552,7 5,4 3,7 3,7 3,3 

Landbrugsvarer mv. 62,7 5,7 5,0 4,8 5,0 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 343,6 7,3 3,5 4,0 3,7 

Øvrige varer2) 146,4 0,4 3,6 2,4 1,5 

Tjenester i alt 310,6 5,9 2,5 3,1 3,4 

I alt 863,3 5,6 3,3 3,5 3,3 

     

1)  Ubearbejdede varer, energi og skibe mv. 
2) Ubearbejdede varer, energi, biler og skibe mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Tabel B.12  
Eksport- og importpriser 

 2011 2011 2012 2013 2014 
 Mia. kr. Ændring i pct. 
Eksportpriser for:  

Varer i alt 593,4 5,1 3,5 1,3 2,1 

Landbrugsvarer mv. 105,1 4,2 2,8 2,4 2,4 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 376,7 1,8 2,8 1,3 1,3 

Øvrige varer1) 111,6 19,3 7,1 0,5 4,8 

Tjenester i alt 363,4 -4,5 2,0 0,4 0,4 

I alt 956,8 1,2 2,9 1,0 1,5 

   

Importpriser for:   

Varer i alt 552,7 6,4 2,7 1,5 2,1 

Landbrugsvarer mv. 62,7 3,6 1,8 2,5 2,4 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 343,6 2,0 1,4 1,8 0,8 

Øvrige varer2) 146,4 20,2 6,1 0,5 5,0 

Tjenester i alt 310,6 -0,9 4,0 1,2 0,6 

I alt 863,3 3,7 3,2 1,4 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.13  
Det private forbrug fordelt på undergrupper 

 
2011 

Niveau 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
 Mia. kr. Realvækst i pct. Bidrag i pct.-point 
Forbrug i alt 903,4 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 

Detailomsætning 287,5 -0,2 1,4 1,7 -0,1 0,5 0,6 

Heraf:    

- fødevarer m.m. 130,7 -2,1 1,1 1,6 -0,3 0,2 0,2 

- øvrige varer 156,8 1,3 1,7 1,8 0,2 0,3 0,3 

Bilkøb 40,9 2,0 5,3 1,7 0,1 0,2 0,1 

Brændsel m.m. 49,5 0,5 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 

Benzin og lignende 25,8 -0,7 -0,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 

Boligbenyttelse 198,6 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,1 

Øvrige tjenester 300,2 3,1 2,1 2,4 1,0 0,7 0,8 

Turistudgifter 40,2 -4,1 2,0 2,2 -0,2 0,1 0,1 

Turistindtægter1) 39,2 -3,3 1,8 2,2 0,1 -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.14  
Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mia. kr.   

Privat sektor i alt 102 152 141 177 137 153 

- husholdninger -2 -12 -25 4 -17 -20 

- selskaber  105 163 166 172 153 173 

      - ikke finansielle selskaber 22 106 98 96 91 46 

      - finansielle selskaber  83 57 67 76 62 127 

Offentlig forvaltning og service -46 -47 -35 -72 -46 -54 

I alt -56 -104 -106 -105 -90 -99 

       

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

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

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mia. kr.   

Husholdninger   

Bruttooverskud 136 137 144 149 153 158 

Lønsum 965 970 981 996 1.014 1.037 

Nettoformueindk. (inkl. bruttoafk. i l&p) 2 17 18 25 40 34 

Primær bruttoindkomst 1.104 1.124 1.143 1.170 1.207 1.230 

Indk.overførsler og pens.udb. fra l&p  342 365 379 398 429 439 

- indk.skatter mv. (inkl. pens.afkastskat) 460 476 486 501 508 511 

- sociale bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) 175 166 165 159 183 187 

Disponibel bruttoindkomst 817 853 878 916 952 978 

- privat forbrug 822 858 875 903 931 960 

Formuetilvækst i l&p 81 67 58 47 51 53 

Bruttoopsparing 76 63 62 59 72 71 

- bruttoinvesteringer 78 79 87 85 87 91 

Nettokapitaloverførsler -1 5 1 30 -1 0 

Nettofordringserhvervelse -2 -12 -25 4 -17 -20 

Selskaber   

Bruttooverskud 288 367 371 378 389 409 

Nettoformueindkomst 27 29 29 37 25 31 

Primær bruttoindkomst 316 396 400 415 414 441 

Pens.bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) mv. 139 127 124 119 142 145 

- indkomstskatter mv. 39 49 50 55 57 59 

- pensionsudbetalinger 62 66 72 78 98 99 

Disponibel bruttoindkomst 354 408 402 400 401 428 

- formuetilvækst i l&p 81 67 58 47 51 53 

- bruttoinvesteringer 169 179 189 188 206 212 

Nettokapitaloverførsler 1 0 11 7 9 10 

Nettofordringserhvervelse 105 163 166 172 153 173 

Privat sektor (inkl. off. selskaber)   

Bruttooverskud 424 504 515 527 542 567 

Lønsum 965 970 981 996 1.014 1.037 

Nettoformueindkomst 30 46 47 62 64 66 

Primær bruttoindkomst 1.420 1.520 1.543 1.585 1.620 1.670 

Indk.overførsler fra det offentlige mv. 276 294 300 314 325 333 

- indkomstskatter mv. 499 525 535 556 566 570 

- sociale bidrag 32 33 35 34 34 35 
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Tabel B.15 (fortsat) 
Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mia. kr.   

Disponibel bruttoindkomst 1.171 1.262 1.280 1.316 1.352 1.406 

- privat forbrug 822 858 875 903 931 960 

Bruttoopsparing 349 404 406 413 422 446 

- bruttoinvesteringer 247 257 278 272 294 303 

Nettokapitaloverførsler 1 4 13 36 9 10 

Nettofordringserhvervelse 102 152 141 177 137 153 

      

Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets opstilling (NR). Visse af overførslerne er dog 
nettoficerede i forhold til NR. Husholdningernes nettoformueindkomst er inkl. bruttoafkast af pen-
sionsformuer og aktieudbytter (der indgår negativt i selskabernes formueindkomst). Nettoformueaf-
kastet i kollektive ordninger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p) trækkes ud igen under 
husholdningernes sociale bidrag (hvorunder også pensionsbidragene fragår), og pensionsafkastskat-
ten fragår under indkomstskatterne. Nettobidrag til og afkast af kollektive ordninger i l&p er ind-
komst for selskaberne. Men formuetilvæksten i l&p indgår i husholdningernes opsparing og ikke i 
selskabernes. Særlig Pensionsopsparing (SP) regnes fra 2002 som individuel opsparing i national-
regnskabet. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.16 
Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pct.       

Husholdninger   

Forbrugskvote (iht. NR)1) 100,6 100,5 99,6 98,7 97,8 98,1 

   

Opsparingskvote (iht. NR)1) 9,3 7,3 7,1 6,5 7,6 7,3 

Do. korrigeret for afkast i l&p  og DMP/SP2) 7,2 2,4 2,3 2,1 1,2 0,6 

   

Hele den private sektor (iht. NR)   

Forbrugskvote 70,2 68,0 68,3 68,6 68,8 68,3 

Opsparingskvote 29,8 32,0 31,7 31,4 31,2 31,7 

    

1) Husholdningernes forbrugs- og opsparingskvote ifølge nationalregnskabet (NR) er forbrugsudgiften 
henholdsvis husholdningernes bruttoopsparing i procent af husholdningernes disponible bruttoind-
komst. Da husholdningernes bruttoopsparing, men ikke deres disponible bruttoindkomst, inkluderer 
tilvæksten i pensionsformuerne, er summen af husholdningernes forbrugs- og opsparingskvote stør-
re end 100 pct. 

2) Opsparingen er fratrukket afkastet (efter pensionsafkastskat) af husholdningernes pensionsformuer i 
livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p), der indgår i nationalregnskabets opgørelse af hus-
holdningernes opsparing (men ikke indkomst), jf. note 1. Pensionsbidragene til l&p, netto for pensi-
onsudbetalingerne, indgår her i såvel opsparingen som indkomsten. I 2012 er tilbagebetalingerne af 
efterlønsbidrag inkluderet i indkomsten. Opsparingskvoten er tillige korrigeret for nettoindbetalinger 
til SP og DMP.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Tabel B.17 
Lønkvoter 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pct.       

Private erhverv 61,0 56,4 56,4 56,1 55,8 55,2 

Hele økonomien 68,2 64,6 64,4 64,1 63,9 63,4 

Husholdningernes andel af den private 
disponible indkomst  69,8 67,6 68,6 69,6 70,4 69,6 

       

Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttoværditilvæksten. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.18 
Ejendomsmarked og byggeri 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ejendomsmarked       

Stigning (pct.) i prisen for omsatte enfamiliehuse1) -12,8 2,7 -2,7 -4,0 0,0 2,0 

Antal tinglyste salg af enfamiliehuse (1.000)2) 34,3 39,0 32,1 - - - 

Antal fuldført byggeri af enfamiliehuse mv. (1.000) 10,3 5,9 7,2    

Stigning (pct.) i prisen for omsatte ejerlejligheder -13,8 6,4 -0,1 - - - 

Antal tinglyste salg af ejerlejligheder (1.000)2) 11,2 12,7 10,8 - - - 

Antal fuldført byggeri af etageboliger (1.000) 5,4 3,4 2,9 - - - 

    

Boligbyggeri    

Bruttoinvesteringer, realvækst i pct. -21,3 -0,6 14,6 -8,4 1,5 3,8 

Påbegyndt mio. kvadratmeter3) 1,6 2,1 1,9 - - - 

    

Erhvervsbyggeri    

Påbegyndt, mio. kvadratmeter 3,0 2,1 2,0 - - - 

                     

1) Stigningen er korrigeret for udviklingen i antallet af bolighandler. 
2)  Danmarks Statistik offentliggør ikke antallet af salg men i stedet antal tinglyste salg. 
3)  Helårsbeboelse. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.19 
Skatter og skattetryk  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mia. kr.       

Indirekte skatter 279,7 292,7 301,1 305,8 318,1 326,8 

- moms 169,0 173,1 177,8 181,6 188,1 193,6 

- registreringsafgift 12,5 14,2 14,3 13,9 15,8 16,1 

- punktafgifter 64,5 69,4 71,1 71,0 71,4 73,1 

   - energi 36,4 39,8 41,8 40,2 40,9 42,2 

   - miljø 4,3 3,7 4,1 4,7 5,4 5,5 

   - nydelsesmidler 10,2 11,3 10,6 11,7 11,4 11,5 

   - øvrige 13,6 14,5 14,5 14,3 13,8 14,0 

- ejendomsskatter 22,6 24,2 25,0 25,0 26,4 27,5 

- vægtafgift på erhverv 2,4 2,3 2,3 2,4 2,6 2,7 

- øvrige indirekte skatter 8,7 9,4 10,5 11,8 12,7 12,9 

Direkte skatter 495,2 521,4 531,3 552,0 561,7 565,8 

- kildeskatter1)  330,3 336,2 344,1 351,8 374,9 384,9 

   - statsskat 125,3 115,0 116,7 121,6 129,8 133,5 

      - bundskat 44,3 34,2 34,3 44,2 58,7 70,4 

      - mellemskat 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      - topskat  16,8 16,1 16,5 18,5 16,6 16,2 

      - sundhedsbidrag 57,5 62,7 63,8 56,8 52,4 44,8 

      - statslig kommuneskat 1,5 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 

   - kommune-, amt- og kirkeskat i alt 182,0 198,9 202,0 206,1 221,7 227,7 

      - kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) 176,8 193,3 196,3 200,3 215,4 221,2 

      - kirkeskat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - ejendomsværdiskat 12,4 12,6 12,8 13,0 13,1 13,3 

   - øvrige kildeskatter2) 10,7 9,7 12,6 11,1 10,3 10,5 

- pensionsafkastbeskatning 8,8 36,5 38,1 42,9 20,8 16,2 

- selskabsskat 38,8 48,9 49,8 55,5 57,3 59,0 

- andre personlige skatter 29,7 10,7 10,2 12,0 16,2 11,3 

- vægtafgifter fra husholdninger 8,0 8,2 8,1 8,2 9,1 9,2 

- arbejdsmarkedsbidrag 79,6 80,9 81,1 81,7 83,3 85,1 

Obl. bidrag til sociale ordninger3) 16,4 17,7 18,1 17,1 16,6 16,9 

Kapitalskatter 3,7 3,8 4,7 5,0 6,0 4,7 

Told og importafgifter (EU-ordninger) 3,0 3,3 3,2 2,8 2,9 3,0 

Samtlige skatter 798,0 838,8 858,5 882,7 905,3 917,2 

BNP 1.664,8 1.761,1 1.791,5 1.819,1 1.864,8 1.923,2 

Samtlige skatter i pct. af BNP  47,9 47,6 47,9 48,5 48,5 47,7 

                           

1) Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er for 2006-2011 fra Danmarks Stati-
stik. For 2012 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivningsgrund-
lag. 

2) Indeholder bla. aktieindkomstksat, dødsboskat, provenu af virksomhedsordning samt nedslag i slut-
skatten som følge af grøn check. Den del af grøn check, der ikke kan modregnes i slutskatten, med-
regnes som en overførsel. 

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

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Kommunalt skattegrundlag   

Revideret maj vurdering 2008, mia. kr.  751,1 . . . . . 

Vækst i pct.  1,7   

August vurdering 2008, mia. kr.  735,0 . . . . . 

Vækst i pct.  1,2   

December vurdering 2008, mia. kr.  747,6 768,1 . . . . 

Vækst i pct.  2,2 2,7   

Revideret maj vurdering 2009, mia. kr.  732,5 780,4 . . . . 

Vækst i pct.  0,0 6,5   

August vurdering 2009, mia. kr.  734,4 777,2 . . . . 

Vækst i pct.  1,0 5,8   

December vurdering 2009, mia. kr.  714,9 777,7 801,6 . . . 

Vækst i pct.  -1,5 8,8 3,1   

Maj vurdering 2010, mia. kr.  721,7 766,0 796,8 . . . 

Vækst i pct.  -0,2 6,1 4,0   

Revideret maj vurdering 2010, mia. kr.  721,7 766,0 804,0 . . . 

Vækst i pct.  -0,2 6,1 5,0   

August vurdering 2010, mia. kr.  716,4 768,9 808,8 . . . 

Vækst i pct.  -0,9 7,3 5,2   

December vurdering 2010, mia. kr.  713,7 775,0 810,9 826,6 . . 

Vækst i pct.  -1,2 8,6 4,6 1,9   

Maj vurdering 2011, mia. kr. 716,0 777,9 814,3 829,3 . . 

Vækst i pct.  -0,9 8,6 4,7 1,9   

Revideret maj vurdering 2011, mia. kr.  716,0 777,9 810,0 820,8 . . 

Vækst i pct.  -0,9 8,6 4,1 1,3   

August vurdering 2011, mia. kr.  716,0 776,5 811,6 827,7 . . 

Vækst i pct.  -0,9 8,4 4,5 2,0   

December vurdering 2011, mia. kr.  716,0 776,3 800,1 821,9 867,7 . 

Vækst i pct.  -0,9 8,4 3,1 2,7 5,6  

Maj vurdering 2012, mia. kr. 716,0 778,0 809,2 829,1 876,7 . 

Vækst i pct.  -0,9 8,7 4,0 2,5 5,7  

Revideret maj vurdering 2012, mia. kr.  716,0 778,0 809,2 829,1 875,3 . 

Vækst i pct.  -0,9 8,7 4,0 2,5 5,6  

August vurdering 2012, mia. kr.  716,0 778,0 794,6 820,3 886,9 . 

Vækst i pct.  -0,9 8,7 2,1 3,2 8,1  

December vurdering 2012, mia. kr.  716,0 778,0 794,1 812,1 872,6 895,8 

Vækst i pct.  -0,9 8,7 2,1 2,3 7,5 2,7 

     

Anm.: Rækkerne angiver tidspunkt for budgettering af det kommunale skattegrundlag angivet i mia. kr. 
samt vækstrater. Søjlerne angiver det pågældende års skattegrundlag. 
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Tabel B.21  
Indkomstoverførsler 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mia. kr.       

A-dagpenge 14,6 17,9 17,6 18,7 19,7 20,1 

Førtidspension 37,5 39,7 41,0 42,7 44,0 43,8 

Ressourceforløbsydelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 2,5 

Efterløn1) 20,7 20,4 19,2 18,1 17,6 17,4 

Kontanthjælp2) 12,6 13,4 14,5 15,2 16,9 17,4 

Feriedagpenge 0,7 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 

Revalideringsydelse 2,8 2,8 2,4 2,3 2,3 2,4 

Sygedagpenge 14,7 14,9 14,7 14,1 13,9 14,2 

Barselsdagpenge 10,0 10,1 9,9 9,4 9,5 9,6 

Boligydelse og boligsikring 11,6 12,2 12,7 13,1 13,3 13,4 

Børnefamilieydelse 14,3 14,7 14,5 14,5 14,6 14,8 

Øvrige overførsler3) 20,9 24,3 23,9 24,1 23,9 23,6 

I alt 160,5 171,3 171,7 173,4 177,9 180,5 

SU 12,2 14,3 15,7 17,4 18,7 19,5 

I alt inkl. SU 172,7 185,6 187,4 190,8 196,6 200,0 

Folkepension4) 88,9 95,5 101,6 108,1 113,5 118,3 

Øvrige pensioner5) 22,2 22,7 23,3 24,4 24,5 24,9 

I alt, inkl. SU, folkepension og øvrige 
pensioner 283,8 303,7 312,3 323,3 334,5 343,2 

     

1)  Inkl. overgangsydelse. 
2)  Skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser. 
3)  Aktiveringsydelse, børnetilskud, tilskud til friplads i daginstitutioner, ledighedsydelse og fleksydelse 

mv. 
4)  Inkl. personlige tillæg og varmetillæg til pensionister. 
5)  Tjenestemandspensioner, indekstillæg, delpension mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.22  
Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser 

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

BNP (realvækst, pct.) 1,8 1,7 1,9 1,3 1,0 1,0 0,8 1,1 

Ledighed (1.000 personer) 125 121 107 108 109 109 109 109 

Bruttoledighed (1.000 personer) 172 160 162 163 162 162 162 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 1,7 1,7 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 61,4 69,0 81,1 83,8 104,8 115,8 118,2 101,2 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -78,7 -83,9 -74,3 -68,2 -71,2 -34,7 -34,5 -34,9 

BNP i EU27 (procentvis stigning) 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 

2012   

BNP (realvækst, pct.) - 1,5 1,7 1,8 1,0 1,1 0,9 -0,4 

Ledighed (1.000 personer) - 116 104 107,0 122 114 118 120 

Bruttoledighed (1.000 personer) 164 152 161,0 172 162 164 164 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - 1,7 1,5 1,8 1,9 2,5 2,4 2,5 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - 71,1 81,2 76,8 97,2 97,2 84,1 100,0 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - -62,5 -80,0 -84,5 -100,7 -70,4 -73,4 -71,7 

BNP i EU27 (procentvis stigning) - 2,0 1,9 1,7 0,6 0,1 -0,2 -0,3 

2013   

BNP (realvækst, pct.) - - - - 1,4 1,5 1,7 1,2 

Ledighed (1.000 personer) - - - - 126 119 126 133 

Bruttoledighed (1.000 personer) 163 152 158 165 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - - - - 1,6 1,7 2,0 1,5 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - 96,0 93,7 66,8 85,3 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - -48,2 -32,6 -36,5 -46,4 

BNP i EU27 (procentvis stigning) - - - - 1,5 1,3 0,8 0,4 

2014   

BNP (realvækst, pct.) - - - - - - - 1,6 

Ledighed (1.000 personer) - - - - - - - 128 

Bruttoledighed (1.000 personer)  155 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - - - - - - - 1,6 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - - - 94,1 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - - - -54,0 

BNP i EU27 (procentvis stigning) - - - - - - - 1,6 
 

 





www.oim.dk

Økonomi- og indenrigsminister
Margrethe Vestager

2012 blev hverken det år, vi havde troet eller  
håbet på. Desværre vil det tage længere tid for 
dansk økonomi at komme sig oven på tilbageslaget. 
Selv om vi ikke har været lige så hårdt ramt som 
mange andre lande, skal vi berede os på, at det 
bliver hårdt arbejde og kommer til at tage længere 
tid, før dansk økonomi for alvor er kommet sig.

Men de grå udsigter har også lyspunkter. Der er 
udsigt til en jævn vending i vores økonomi i de 
kommende år. Vi forventer, at ledigheden vil 
begynde at falde fra midten af næste år, så den  
om et år er lavere end i dag. Og ligeså vigtigt: Vores 
langtidsledighed er lav, både set i et internationalt 
og historisk perspektiv. Samtidig er fleksibiliteten 
og jobomsætningen på vores arbejdsmarked stor. 
Og lønstigningerne i den private sektor har ligget 
under udlandets det seneste halvandet år. Det 
styrker lønkonkurrenceevnen.

Regeringen har i sit første år holdt hånden under 
økonomien: Vi har investeret i veje, jernbaner, skoler  
og renoveret almene boliger. Vi har gennemført 
mærkbare indkomstskattelettelser, så folk i arbejde  
har mere til rådighed efter nytår. Vi har åbnet et 
investeringsvindue for virksomhederne, vi har rullet 
fedt- og sukkerafgifterne tilbage, og med tilbage-
betaling af efterlønsbidrag har danskerne fået øget 
deres købekraft med over 28 mia. kr. Initiativer, der 
giver grobund for og håb om, at væksten og tilliden 
efterhånden kan vende tilbage til dansk økonomi.




