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Optimismen og troen på fremgang breder sig både her og i udlandet. Dansk økonomi har nu 
en vending i sigte efter tre år præget af stilstand. 
  
I euroområdet ser vi de positive resultater af den meget lempelige pengepolitik og de mange 
initiativer for at inddæmme statsgældskrisen. Økonomierne er mere stabile. Der er kommet ro 
på de finansielle markeder. Det er vigtige skridt på vejen mod vækst – også for Danmark. 
  
Herhjemme har regeringen banet vejen for holdbar fremgang. Vi har holdt hånden under ar-
bejdsmarkedet. Vi har styrket virksomhedernes mulighed for at hægte sig på et opsving i ud-
landet med aftalerne om Vækstplan DK. Og vi har gennemført en række langsigtede refor-
mer, der sikrer, at et kommende opsving ikke holdes tilbage af et stift arbejdsmarked eller 
mangel på kvalificerede medarbejdere i virksomhederne. 
  
Alle regeringens mange initiativer er foretaget inden for rammerne af en ansvarlig og trovær-
dig økonomisk politik. Manøvrerummet i finanspolitikken er udnyttet fuldt ud. Både det plan-
lagte offentlige forbrug og de offentlige investeringer ligger i disse år på et højt niveau i et hi-
storisk perspektiv. 
 
Tiden kalder ikke på finanspolitiske eksperimenter. Tiden kalder på en sikker styring af de of-
fentlige finanser inden for de rammer, vores troværdighed måles på. 
  
Vi skal have styr på udgifterne. Vi skal overholde budgetloven. Og vi skal efterleve EU-
henstillingen. Ikke for EU’s skyld, men for at fastholde tilliden til den økonomiske politik og 
dermed de lave renter, som er til stor gavn både for statskassen og for den enkelte familie. 
  
Det er for tidligt at sige, at vi er igennem krisen. Og der vil stadig være udfordringer, som vi 
skal håndtere i de kommende år. Men grundlaget for optimisme bliver stadigt stærkere. 
 
 

Forord 
 

 
 
 

 
Margrethe Vestager
Økonomi- og indenrigsminister
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1.1 Det aktuelle konjunkturbillede 
 
Optimismen og troen på fremgang breder sig både i Danmark og udlandet, jf. figur 1.1. Det 
peger mod en højere efterspørgsel i den kommende tid både fra danske forbrugere og virk-
somheder og fra udlandet. Dermed styrkes mulighederne for en vending i dansk økonomi i 
andet halvår 2013. Tidspunktet for vendingen og styrken heraf vil i høj grad afhænge af ud-
viklingen i udlandet.  
 
Regeringens politik understøtter en vending i dansk økonomi. Skattereformen fra 2012 og 
BoligJobordningen bidrager til at give forbrugerne mere plads i budgettet – sammen med de 
lave renter, som understøttes af troværdigheden af den økonomiske politik. Samtidig øger Af-
taler om Vækstplan DK og investeringsvinduet de danske virksomheders muligheder for at 
omsætte et internationalt opsving til vækst og beskæftigelse i Danmark. På den længere ba-
ne sikrer de langsigtede reformer, at den fremtidige velfærd kan finansieres uden skattestig-
ninger, og at et kommende opsving ikke holdes tilbage af et stramt og stift arbejdsmarked.   
 
Forventningen om en gradvis forbedring i udlandet understøttes af, at der i Europa er sket en 
stabilisering af den realøkonomiske udvikling i kølvandet på de mange tiltag til at inddæmme 
statsgældskrisen. I 2. kvartal steg BNP i euroområdet for første gang siden 2011, jf. figur 1.2. 
I andre dele af verdensøkonomien er et opsving allerede godt på vej.  
 

Figur 1.1 
Forbrugertillid 
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Figur 1.2 
BNP og erhvervstillid, euroområdet 
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Anm.: I figur 1.1 er vist 3-måneders glidende gennemsnit. I figur 1.2 er erhvervstilliden målt ved PMI i 
fremstillingserhvervene. En værdi over 50 indikerer fremgang i aktiviteten.  

Kilde: Reuters EcoWin, EU-Kommissionen, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

1. Sammenfatning
Nyt kapitel 
 



Kapitel 1 Sammenfatning 
 

Økonomisk Redegørelse · August 2013 10 

Figur 1.3 
BNP-vækst 
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Figur 1.4 
Vækstbidrag til dansk BNP 
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Anm.: I figur 1.4 er vækstbidragene korrigeret for importindholdet i henholdsvis eksporten og den inden-
landske efterspørgsel. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I Danmark skønnes BNP at vokse med 0,2 pct. i år og 1,6 pct. næste år. Den meget besked-
ne årsvækstrate for 2013 er en konsekvens af det markante fald i BNP i slutningen af sidste 
år og den fortsat træge – og også svagere end forudsat i majredegørelsen – udvikling i første 
del af i år. Forventningerne til fremgang i andet halvår er imidlertid uændrede, og BNP ventes 
i 4. kvartal 2013 at være i omegnen af 1½ pct. højere end i samme kvartal året før, jf. figur 
1.3.  
 
I år er det den indenlandske efterspørgsel, der driver væksten i økonomien, jf. figur 1.4. Det 
afspejler primært højere investeringer i virksomhederne. Samtidig er grundlaget for fremgang 
i det private forbrug styrket. Inflationen er faldet markant i år, og de disponible indkomster 
øges som følge af skattelettelser og lave renter. Større optimisme blandt forbrugerne tyder 
på, at manglende tillid til den økonomiske situation ikke vil holde privatforbruget tilbage. Den 
bedre stemning understøttes blandt andet af stigende boligpriser og forventninger om falden-
de ledighed. 
 
Bedringen i udlandet betyder, at eksporten gradvist kan vende tilbage som en vigtig drivkraft i 
dansk økonomi. I 2014 ventes således igen et væsentligt vækstbidrag fra eksporten. Derved 
bliver fremgangen i dansk økonomi også mere selvbærende.  
 
Den ventede fremgang i dansk økonomi vurderes at være tilstrækkelig til at sikre en gradvis 
stigende beskæftigelse og faldende ledighed i prognoseperioden. Arbejdsmarkedet har været 
kendetegnet ved stor stabilitet siden 2010 trods svage konjunkturer. Det skal blandt andet 
ses i lyset af, at der har været råderum i den økonomiske politik til at understøtte arbejdsmar-
kedet. 
 
Den samlede økonomiske politik er planlagt, så den understøtter aktivitet og beskæftigelse 
mest muligt inden for de finanspolitiske rammer, der følger af budgetloven, EU-henstillingen 
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og EU’s finanspagt. Den førte finanspolitik skal også ses i sammenhæng med den ekstraor-
dinært lempelige pengepolitik. Samlet vurderes finanspolitikken og de øvrige tiltag at under-
støtte BNP med knap ½ pct. i både 2013 og 2014. Med baggrund i finanslovforslaget for 
2014 skønnes et underskud på den strukturelle saldo på 0,4 pct. af BNP i 2014. Finanslov-
forslaget ligger således tæt op ad grænsen for det strukturelle underskud i budgetloven på ½ 
pct. af BNP.  
 
Overholdelse af de finanspolitiske forpligtelser understøtter troværdigheden om den økono-
miske politik og derved de aktuelt lave renter til gavn for både husholdninger, virksomheder 
og jobskabelsen. I forhold til at få ophævet Danmarks EU-henstilling er det desuden et vigtigt 
hensyn, at finanspolitikken ikke bidrager til øgede underskud de kommende år. Det skal 
blandt andet ses i lyset af, at der er en risiko for, at den faktiske offentlige saldo kan komme 
til at ligge tæt på EU’s grænse på 3 pct. af BNP i 2015, hvor der ikke længere er en ekstraor-
dinær indtægt fra omlægningen af beskatningen af eksisterende kapitalpensioner. 
 
I forvejen ligger det planlagte niveau for de offentlige udgifter til forbrug og investeringer i 
2014 på et højt niveau i et historisk perspektiv og ca. ¾ pct. af BNP over det niveau, som 
svarer til et konjunktur- og holdbarhedsmæssigt neutralt forløb, jf. afsnit 1.3. 
 
Vækstudsigterne er fortsat præget af en vis usikkerhed, om end risikobilledet er blevet mere 
balanceret. Den internationale fremgang er – særligt i Europa – endnu spæd, og pludselige 
stemningsskift og markedsreaktioner kan bremse fremgangen. På den positive side trækker, 
at pengepolitikken fortsat er særdeles lempelig, og at der er sket en betydelig finansiel stabi-
lisering i de sydeuropæiske lande. 
 
Prognosen indebærer en forholdsvis langsom stigning i væksten fra anden halvdel af i år, når 
der sammenlignes med tidligere vendinger. Fremgangen kan blive større, fx hvis bedringen i 
udlandet kommer hurtigere og med større styrke, eller hvis forbrugs- og investeringslysten 
herhjemme efter flere års tilbageholdenhed stiger kraftigere end forudsat.  
 
 

1.2 Prognosen i hovedtræk 
 
En bedring i udlandet er af stor betydning for udviklingen i dansk økonomi. Der er i euroom-
rådet tegn på, at tilliden blandt virksomheder og forbrugere er ved at vende tilbage. Ligeledes 
er der sket en stabilisering af den realøkonomiske udvikling i første halvdel af i år, og en ven-
ding ventes gradvist at manifestere sig i anden halvdel af året, jf. figur 1.5.  
 
Bedringen i Europa skal særligt ses på baggrund af den vedvarende kriseindsats og den me-
get lempelige pengepolitik, som har bidraget til, at der er kommet ro på de finansielle marke-
der. En stabil udvikling på de finansielle markeder er en forudsætning for, at tilliden til den 
økonomiske udvikling vender tilbage. Det er derfor et positivt tegn, at de gældstyngede lan-
des rentespænd til Tyskland kun i begrænset omfang har været påvirket af nye perioder med 
usikkerhed om reformfremgang i enkelte lande, og at rentespændene er blevet indsnævret 
betydeligt og nu er tilbage på niveauet, fra før statsgældskrisen eskalerede, jf. figur 1.6. 
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Figur 1.5 
BNP, niveau 
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Figur 1.6 
Rentespænd til Tyskland 
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Anm.: I figur 1.5 er BNP for Danmarks samhandelslande sammenvejet på baggrund af, hvor stor en andel 
af den samlede danske vareeksport landene aftager. 

Kilde: Reuters EcoWin, OECD, Economic Outlook 93 og egne beregninger.  
 
En bedring i euroområdet kommer også til udtryk ved, at stigningen i ledigheden er stoppet 
op på det seneste. Ledigheden ligger dog fortsat på et højt niveau på over 12 pct. af arbejds-
styrken. Tegnene på fremgang i Europa er derfor fortsat usikre, og i en række lande vil efter-
spørgslen isoleret set være hæmmet af den fiskale konsolidering og de tilpasninger af kredit-
givningen, som er en grundlæggende forudsætning for at skabe et holdbart opsving og und-
gå ny finansiel uro.  
 
Uden for Europa er der mere klare tegn på fremgang i den internationale økonomi. Det skyl-
des blandt andet udviklingen i USA og Japan. I USA steg BNP med 2,8 pct. sidste år, og 
fremgangen er fortsat i første halvdel af 2013. Opsvinget drives i høj grad af det private for-
brug og investeringer, og der er sket en markant stigning i jobskabelsen. I Japan viser virk-
ningen af en aggressiv økonomisk politik (Abenomics) sig nu – foreløbigt – i økonomisk 
fremgang. Holdbarheden heraf vil afhænge af håndteringen af de store strukturelle udfordrin-
ger for japansk økonomi, herunder reduktionen af den offentlige gæld. Fremgangen i de 
avancerede økonomier kompenserer for, at væksttempoet i vækstøkonomierne, blandt andet 
i Kina, er aftaget en smule på det seneste. Vækstøkonomierne er imidlertid fortsat en hoved-
drivkraft bag den globale vækst.  
  
Bedringen i udlandet forventes at indebære en stigning i eksportmarkedsvæksten for indu-
strivarer særligt i 2014. I 2013 betyder et svagt første halvår, at eksportmarkedsvæksten set 
over hele året forventes at blive beskedne 2,3 pct., mens den fortsatte fremgang fører til en 
vækst på 5,6 pct. i 2014, jf. figur 1.7. Eksporten ventes på den baggrund at stige med 0,2 pct. 
i år og 3,7 pct. næste år. 
 
Fremgangen hjælpes på vej af Aftaler om Vækstplan DK, som styrker danske virksomheders 
konkurrencedygtighed, så de bedre kan hægte sig på et opsving i udlandet. Der har i de  
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Figur 1.7 
Eksportmarkedsvækst 
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Figur 1.8 
Lønkvote i Danmark og udlandet 
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Anm.: Figur 1.8 viser lønkvoten inden for fremstilling (ekskl. energiforsyning).  
Kilde: Danmarks Statistik, OECD, Economic Outlook 93 og egne beregninger. 

 
senere år været en betydelig bedring i dansk industris lønkonkurrenceevne, men der er fort-
sat et stort efterslæb fra tidligere år. Det skyldes blandt andet væsentligt større lønstigninger 
end i udlandet i perioden fra 2000 til 2010. Dette kommer også til udtryk ved, at den andel af 
værdiskabelsen i fremstillingsvirksomhed, som går til løn (lønkvoten), er steget i forhold til ud-
landets, jf. figur 1.8.  
 
Udsigten til større afsætning på eksportmarkederne øger behovet for investeringer i nyt pro-
duktionsapparat. Siden tilbageslaget i 2008-09 har erhvervsinvesteringerne ligget lavt, og 
virksomhederne har sparet op, jf. figur 1.9.  
 

Figur 1.9 
Erhvervsinvesteringer og opsparing 
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Figur 1.10 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Investeringsvinduet frem til udgangen af året samt lave renter giver et betydeligt incitament til 
at øge materielinvesteringerne i år. Samtidig trækkes bygge- og anlægsinvesteringerne op af 
offentligt initierede investeringer på blandt andet baneområdet og investeringer afledt af 
energiaftalen, jf. figur 1.10. Samlet set vurderes erhvervsinvesteringerne at stige forholdsvis 
meget i 2013.  
 
Efter en meget svag udvikling i det private forbrug siden 2008 er der nu mulighed for stærke-
re fremgang. Indkomstudviklingen understøttes af den økonomiske politik, idet skatterefor-
men fra 2012 isoleret set øger indkomsterne. Herudover ventes husholdningernes nettoren-
teudgifter at falde yderligere i år. Diskretionære skattelempelser og faldende renter har sikret 
en vis fremgang i de disponible indkomster siden tilbageslaget i 2008-09 og har dermed un-
derstøttet det private forbrug, jf. figur 1.11. Inflationen er i år faldet til et historisk lavt niveau, 
jf. figur 1.12. Derved bliver købekraften kun i meget begrænset omfang udhulet af prisudvik-
lingen.  
 
Forventningen om en gradvis fremgang i det private forbrug understøttes af, at forbrugertilli-
den i de seneste måneder er steget, så den nu er positiv og over det historiske gennemsnit. 
Samtidig er udviklingen på arbejdsmarkedet stabil, og husholdningerne venter faldende le-
dighed over det næste år. Stemningen påvirkes også af en mere positiv udvikling på bolig-
markedet, hvor en bedring i første omgang kommer til udtryk ved stigende boligpriser, jf. figur 
1.13. Antallet af bolighandler er dog fortsat lavt og skal vokse betydeligt, før boligmarkedet 
kan siges at være kommet sig efter de seneste års prisfald. Lave renter er afgørende for en 
fortsat stabilisering af boligmarkedet.  
 

Figur 1.11 
Bidrag til real disponibel indkomst siden 2008 
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Figur 1.12 
Forbrugerprisinflation 
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Anm.: I figur 1.11 dækker andre ændringer blandt andet over udbetalinger fra pension, aktieudbytter og 
indkomst fra selvstændige. For en fuld oversigt se tabel 4.2.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Figur 1.13 
Boligpriser  
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Figur 1.14 
Privat beskæftigelse  
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Anm.: I figur 1.13 er udviklingen frem til 2006 baseret på kvartalstal for boligpriserne. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Udviklingen i forbrug, investeringer og eksport i den allerede forløbne del af 2013 betyder, at 
den samlede forventning til BNP-vækst i 2013 som helhed bliver forholdsvis beskeden på 0,2 
pct., mens tiltagende vækst fra anden halvdel af i år medvirker til, at årsvæksten i 2014 bliver 
1,6 pct.  
 
Den ventede fremgang i dansk økonomi betyder, at arbejdsmarkedet gradvist kan bedres og 
beskæftigelsen stige. Set over perioden siden 2010 har den private beskæftigelse ligget på et 
bemærkelsesværdigt stabilt niveau i betragtning af den svage konjunktursituation, jf. figur 
1.14. Det skal ses i lyset af tidligere reformer, stor fleksibilitet på arbejdsmarkedet, og at der 
har været råderum i den økonomiske politik til at understøtte arbejdsmarkedet. Men det af-
spejler også, at fremgangen i produktionen i en række erhverv, som beskæftiger omkring 95 
pct. af de ansatte i den private sektor, har været en del højere end væksten i BNP, jf. figur 
1.15 og afsnit 5.1. Det vurderes også at ville være tilfældet i 2013 og 2014. 
 
Bruttoledigheden er faldet med næsten 10.000 personer siden slutningen af 2012, jf. figur 
1.16. Udviklingen er blandt andet påvirket af indfasningen af dagpengereformen og dermed 
af forhold, der ikke er tæt knyttet til de overordnede beskæftigelsesmuligheder. Aftale om 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse indebærer, at den særlige uddannelsesydelse forlænges 
frem til udgangen af 2013, og at der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse per 1. 
januar 2014. Aftalen trækker isoleret set i retning af en lidt højere registreret ledighed i andet 
halvår 2013 og i 2014, idet den nye indfasning betyder, at en stor gruppe dagpengemodtage-
re kan få forlænget ydelsesperioden. Aftalen påvirker ikke vurderingen af udsigterne for be-
skæftigelsen eller dagpengereformens positive effekter på den strukturelle ledighed.  
 
 



Kapitel 1 Sammenfatning 
 

Økonomisk Redegørelse · August 2013 16 

Figur 1.15 
Vækst i BNP og BVT i erhverv med 95 pct. af 
privat beskæftigelse 
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Figur 1.16 
Bruttoledighed 
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Anm.: I figur 1.15 vises BVT i den private sektor ekskl. råstofudvinding og finansiel virksomhed, som be-
skæftiger omkring 95 pct. af de ansatte i den private sektor. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 
Ledigheden ventes i forhold til 2012 at være faldet med ca. 14.000 personer til et årsgen-
nemsnit på 148.000 personer i 2014. 
 
Udvalgte nøgletal for prognosen fremgår af tabel 1.1, mens der i tabel 1.4 (i bilag til sammen-
fatningen) er en sammenligning med vurderingen i Økonomisk Redegørelse, maj 2013. I for-
hold til vurderingen i maj er der tale om en nedjustering af vækstskønnet for BNP i 2013 fra 
0,5 pct. til 0,2 pct. Nedjusteringen skyldes, at udviklingen i første halvdel af 2013 har været 
svagere end forudsat. Det gælder især eksportudviklingen, som ifølge det seneste national-
regnskab udviklede sig noget svagere i 2012 og begyndelsen af 2013 i forhold til det, der 
blev lagt til grund i maj. Derimod er forventningerne til anden halvdel af 2013 og 2014 fast-
holdt i forhold til vurderingen i maj.  
 
Prognosen bygger på, at en vending i euroområdet gradvist manifesterer sig i anden halvdel 
af i år. Hvis omsvinget svækkes, vil det også få negativ betydning for Danmark, og det kan 
indebære, at den ventede fremgang i dansk økonomi kommer senere og med mindre styrke, 
jf. boks 1.1. I sammenligning med tidligere vendinger i dansk økonomi er der i prognosen an-
taget en forholdsvis langsom stigning i væksten fra anden halvdel af i år. Det er således også 
muligt, at fremgangen i dansk økonomi bliver større, fx hvis eksporten eller det private for-
brug udvikler sig mere positivt end forudsat.  
 
Det er forudsat, at den økonomiske politik herhjemme fortsat planlægges og gennemføres 
inden for rammerne af en holdbar økonomisk politik, herunder kravene i budgetloven. Udlan-
dets tillid til dansk økonomi har været afgørende for, at renterne er forblevet på et lavt niveau. 
Det har blandt andet medvirket til stabiliseringen af boligmarkedet, ført til mindre nettorente-
udgifter for husholdningerne og bidraget til, at statens gæld er vokset mindre, end det ellers 
ville have været tilfældet. 
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Boks 1.1 
Alternative scenarier 

Prognosen bygger blandt andet på en forudsætning om en gradvis vending i euroområdet i løbet af 2013, 

og at opsvinget i den øvrige del af verdensøkonomien vil fortsætte. De danske konjunkturudsigter er stadig 

præget af usikkerhed, som dog er aftaget en del igennem det seneste år. 

 

På den negative side kan der forekomme bump på vejen i den europæiske genopretning, som på kort sigt 

dæmper den europæiske vækst i forhold til det forudsatte. Det vil indebære lavere eksportmarkedsvækst. 

Til illustration er der lavet et negativt scenarie, hvor eksportmarkedsvæksten forudsættes at blive 1 pct.-

point lavere i 2013 og 1½ pct.-point lavere i 2014 som følge af en senere genopretning af væksten i udlan-

det. I dette scenarie sænkes BNP-væksten i Danmark med omkring ¼ pct.-point i 2013 og knap ½ pct.-point 

i 2014, jf. tabel a. Samtidig vil den offentlige saldo forværres.  

På den positive side er der også mulighed for, at større optimisme og stigende boligpriser vil føre til højere 

investerings- og forbrugskvoter herhjemme. I et sådant scenarie antages erhvervsinvesteringerne at stige 

med 3 pct.-point mere i både 2013 og 2014 end i hovedscenariet – svarende til en hurtigere genopretning af 

investeringskvoten mod sit historiske niveau, som det er set under tidligere vendinger – mens privatforbru-

get stiger med henholdsvis ¼ pct. og ½ pct.-point mere i de to år end i hovedscenariet. Det vil øge væksten 

i dansk BNP med ca. ¼ pct.-point i både 2013 og 2014. Ledigheden vil samtidig falde yderligere igennem 

begge år, og den offentlige saldo vil blive forbedret. 

Selv i det mere positive scenarie vil årsvæksten i 2013 være afdæmpet som følge af den svage udvikling 

hen over årsskiftet og ind i 2013.  

Tabel a  

  

Negativt scenarie: 
Langsommere euro-
pæisk genopretning 

Hovedscenarie:  
Vending i  

andet halvår 2013 

Positivt scenarie:  
Stigende forbrugs- og 

investeringskvote 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Vækst i real BNP (pct.) 0,0 1,2 0,2 1,6 0,4 1,9 

Ledighed (1.000 personer) 156 156 154 148 153 143 

Offentlig saldo (pct. af BNP) -1,8 -2,3 -1,7 -2,0 -1,6 -1,8 

  

Kilde: Egne beregninger på ADAM-modellen mv. 
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Tabel 1.1 
Udvalgte nøgletal 

   2011 2012 2013 2014 

Realvækst, pct.     

Privat forbrug -0,5 0,5 0,4 1,2 

Offentligt forbrug -1,5 0,7 0,6 0,5 

Offentlige investeringer 4,2 10,7 -10,2 6,8 

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

Erhvervsinvesteringer -0,7 0,0 6,4 1,8 

Lagerændringer (pct. af BNP) 0,5 -0,4 0,4 0,0 

Eksport af varer og tjenester 6,5 0,2 0,2 3,7 

Import af varer og tjenester 5,6 1,0 1,7 3,3 

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

      

Niveau, pct. af BNP      

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

Betalingsbalancen 5,6 5,8 5,4 5,7 

      

Niveau, 1.000 personer      

Bruttoledighed (årsgennemsnit) 160 162 154 148 

Beskæftigelse (ekskl. orlov), i alt  2.736 2.729 2.724 2.733 

Arbejdsstyrke, i alt 2.845 2.848 2.840 2.848 

      

Stigning, pct.      

Huspriser (enfamiliehuse) -2,7 -3,3 3,0 2,5 

Forbrugerprisindeks 2,8 2,4 1,0 1,5 

Timefortjeneste i privat sektor 
(DA’s StrukturStatistik) 1,2 2,0 1,8 2,0 
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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. Finanslovforslaget for 2014 udnytter 
de muligheder, som de finanspolitiske rammer giver ved blandt andet at gå tæt til grænsen 
for det strukturelle underskud i budgetloven. De direkte virkninger af finanspolitikken og de 
øvrige økonomisk-politiske initiativer, som er gennemført siden 2012, skønnes at understøtte 
aktivitetsniveauet med knap ½ pct. af BNP i både 2013 og 2014. Dertil kommer, at pengepoli-
tikken fortsat er ekstraordinært lempelig og renterne meget lave.  
 
Det er en grundlæggende præmis for finans- og udgiftspolitikken i disse år, at Danmark over-
holder budgetloven og efterlever EU-henstillingen om at nedbringe de uforholdsmæssigt sto-
re offentlige underskud (i EU-traktatens forstand).  
 
Folketinget har i juni 2013 vedtaget udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. 
De vedtagne udgiftslofter dækker årene 2014-17 og markerer et regimeskift i udgiftspolitik-
ken, der sigter på varigt at fastholde den forbedring af udgiftsstyringen, som er opnået de se-
neste år. Udgiftslofterne skal sikre, at tidligere tiders tendens til løbende budgetoverskridelser 
kan undgås. Udgiftsskred har således været en hovedudfordring i dansk finanspolitik gennem 
en meget lang årrække.  
 
Stabile og forudsigelige finanspolitiske rammer er centrale for troværdigheden af den økono-
miske politik og for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af udgiftspolitikken. Tillid til finanspoli-
tikken og de finanspolitiske rammer understøtter de aktuelt lave renter til gavn for både hus-
holdninger, virksomheder og jobskabelsen.  
 
Hovedkravet for at få ophævet Danmarks EU-henstilling i løbet af foråret 2014 er, at under-
skuddet på den faktiske offentlige saldo er bragt holdbart under 3 pct. af BNP senest i 2013. 
Det forudsætter som udgangspunkt, at EU-kommissionen i dens forårsprognose 2014 skøn-
ner, at underskuddene i 2014 og 2015 vil være under 3 pct. af BNP. I Danmarks Konver-
gensprogram 2013 blev det faktiske underskud i 2015 skønnet til ca. 2,9 pct. af BNP, dvs. tæt 
på Stabilitets- og Vækstpagtens grænse. Det er på den baggrund centralt for ophævelsen af 
EU-henstillingen, at finanspolitikken ikke lempes i forhold til det forudsatte i de nærmeste år. 
En sådan lempelse vil øge det offentlige underskud og dermed indebære en forhøjet risiko 
for, at underskuddene overstiger grænsen på 3 pct. af BNP.  
 
Der skønnes et strukturelt underskud på ca. 0,4 pct. af BNP i 2014, når det forudsættes, at 
udgifterne til statslige indkomstoverførsler på finanslovforslaget for 2014 ligger knap 0,1 pct. 
af BNP under det fastsatte delloft for indkomstoverførsler. Finanslovforslaget ligger således 
tæt op ad grænsen for de strukturelle underskud i budgetloven på ½ pct. af BNP. 
 
Den planlagte finanspolitik for 2014 skal ses i sammenhæng med den række af beskæftigel-
sesfremmende initiativer, som er gennemført siden 2011. Samlet understøtter finanspolitik-
ken og de øvrige initiativer den private beskæftigelse med knap 15.000 personer i 2014. Fi-
nanspolitikken er siden finanskrisens udbrud samlet set lempet med ca. 1¼ pct. af BNP (målt 
ved de direkte provenuer fra 2009 til 2014, der indgår i beregningen af finanseffekten), her-
under i form af øget offentligt forbrug og investeringer.  
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De planlagte offentlige investeringer og forbrug i 2014 er dermed høje både i et historisk og 
fremadrettet perspektiv. Det offentlige forbrug og investeringerne skønnes tilsammen at ud-
gøre ca. 29¼ pct. af konjunkturrenset BNP i 2014 (henholdsvis 27 pct. for forbruget og 2¼ 
pct. for investeringerne)1. Det er højere end i samtlige år før finanskrisen.  
 
Endvidere er udgifterne i 2014 ca. ¾ pct. af BNP højere end niveauet i 2020 i den seneste 
mellemfristede fremskrivning, hvor udgifternes BNP-andel er på linje med en holdbar finans-
politik, jf. Danmarks Konvergensprogram 2013. Kravet til en holdbar finanspolitik er således, 
at udgifternes BNP-andel gradvist reduceres fremadrettet. Det skal blandt andet ske i kraft af 
en afdæmpet og balanceret vækst i det offentlige forbrug og en normalisering af investerin-
gerne frem mod 2020.  
 

Udviklingen i de offentlige finanser i 2012-14 
Danmarks Statistik har opgjort underskuddet på den offentlige saldo i 2012 til 77½ mia. kr. 
(4,2 pct. af BNP). Underskuddet i 2012 skal ses i sammenhæng med, at tilbagebetalingen af 
efterlønsbidrag indebar en engangsudgift på 28½ mia. kr. svarende til godt 1½ pct. af BNP. 
Omvendt var de offentlige indtægter fra pensionsafkastskatten større end normalt i 2012. Det 
faktiske underskud i 2012 er øget i forhold majvurderingen blandt andet som følge af højere 
offentlige udgifter til forbrug og investeringer ifølge Danmarks Statistiks reviderede opgørelse 
af de offentlige finanser for 2012. 
 
I 2013 ventes underskuddet på den offentlige saldo reduceret til ca. 31¼ mia. kr. (1,7 pct. af 
BNP), jf. tabel 1.2. Det skal blandt andet ses i lyset af, at der forudsættes midlertidige indtæg-
ter fra omlægningen af kapitalpensioner på 20 mia. kr. både i 2013 og 2014. Herudover bi-
drager pensionsafkastskatten med et forventet provenu på ca. 38½ mia. kr. i 2013, hvilket er 
mærkbart over det skønnede strukturelle niveau.  
 
Vurderingen af de offentlige finanser for 2014 beror på finanslovforslaget for 2014, aftalerne 
om kommunernes og regioners økonomi for 2014, Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydel-
se samt Aftaler om Vækstplan DK, herunder aftalerne om kontanthjælpsreform og SU-reform 
mv. Udgiftspolitikken i 2014 overholder de fastsatte udgiftslofter for 2014-17.  
 
For 2014 skønnes et offentligt underskud på ca. 2 pct. af BNP inklusive det midlertidige pro-
venu fra omlægningen af kapitalpensioner mv. Det er en svækkelse af den offentlige saldo 
med ca. 7½ mia. kr. i forhold til majvurderingen, hvilket blandt andet kan henføres til højere 
offentlige investeringer og reducerede skøn for skatteindtægter mv.   
 
Der er særlig usikkerhed forbundet med skønnene for den offentlige saldo i 2013 og 2014. 
Den ekstra usikkerhed er især knyttet til de forudsatte provenuer fra kapitalpensionsomlæg-
ningen, der med betydelig usikkerhed skønnes at udgøre 40 mia. kr. i alt, som er forudsat li-
geligt fordelt mellem 2013 og 2014. Korrigeret for de midlertidige indtægter fra omlægningen 

 

1 Det konjunkturrensede BNP-niveau er over det faktiske BNP-niveau, og dermed er forbrugs- og investerings-
andelene af konjunkturrenset BNP lavere end andelene af faktisk BNP i 2014. 
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Tabel 1.2 
Faktisk og strukturel saldo 

Pct. af BNP 2010 2011 2012 2013 2014 

Faktisk offentlig saldo -2,7 -2,0 -4,2 -1,7 -2,0 

Faktisk offentlig saldo ekskl. midlertidige indtægter1) -2,7 -2,0 -4,2 -2,9 -3,2 

Strukturel offentlig saldo -1,7 -0,8 -1,1 -0,2 -0,4 

               

1) Midlertidige indtægter vedrørende indtægter fra omlægning af kapitalpensioner samt omtegning af 
gennemsnitsrenteprodukter, jf. kapitel 6.   

Kilde: Egne beregninger. 
 
af kapitalpensioner er der udsigt til faktiske offentlige underskud på henholdsvis 2,9 pct. af 
BNP i 2013 og 3,2 pct. af BNP i 2014, jf. figur 1.17. I 2015 vil den faktiske saldo ikke længere 
være påvirket af midlertidige indtægter fra kapitalpensionsomlægningen. Udviklingen i den 
faktiske saldo er meget følsom over for konjunkturudviklingen. Hertil kommer, at indtægterne 
fra pensionsafkastskatten på et tidspunkt må ventes at falde betydeligt i takt med, at bedre in-
ternationale konjunkturer fører til en normalisering af pengepolitikken og dermed et højere 
renteniveau. Eksempelvis vil ½ pct.-point højere renteniveau reducere indtægterne fra pensi-
onsafkastskatten med omkring 12 mia. kr. eller ca. 0,6 pct. af BNP (beregnet med 2014-
forudsætninger).  
 

Figur 1.17 
Offentlig saldo med og uden særlige  
engangsudgifter og -indtægter 
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Figur 1.18 
Offentlig ØMU-gæld og nettogæld 
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Anm: I figur 1.17 er den faktiske saldo renset for virkningen af henholdsvis tilbagebetalingen af efterløns-
bidrag i 2012 og det midlertidige provenu fra omlægning af kapitalpensioner og omtegning af gen-
nemsnitsrenteprodukter i 2013 og 2014, jf. kapitel 6. I figur 1.18 er nettogælden tilbageført fra 1995 
med udviklingen i ØMU-gælden, idet der udelukkende findes officielle tal for nettogælden fra og 
med 1995. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Blandt andet på grund af den store usikkerhed om udviklingen i det faktiske underskud tilret-
telægges finanspolitikken i Danmark med udgangspunkt i den strukturelle saldo. I den nuvæ-
rende situation er det imidlertid et vigtigt hensyn, at finanspolitikken ikke bidrager til øgede 
faktiske underskud de kommende år i forhold til grænsen på 3 pct. af BNP i henhold til EU’s 
Stabilitets- og Vækstpagt. 
 
Underskuddene på den offentlige saldo frem mod 2014 indebærer, at den offentlige netto-
gæld øges fra ca. 3 pct. af BNP ved udgangen af 2011 til ca. 10½ pct. af BNP i 2014, jf. figur 
1.18. ØMU-gælden ventes imidlertid at falde fra 46½ pct. af BNP ved udgangen af 2011 til 
ca. 43½ pct. af BNP i 2014. Det skal blandt andet ses i lyset af, at en del af statens finansie-
ringsbehov i 2013 dækkes ved træk på statens konto i Nationalbanken. Trækket på statens 
konto skal ses i lyset af, at der i tidligere år er udstedt flere obligationer end finansieringsbe-
hovet tilsagde, hvorved indeståendet på statens konto er blevet opbygget. ØMU-gælden hol-
der en bred sikkerhedsmargen i forhold til grænsen på 60 pct. af BNP ifølge EU’s Stabilitets- 
og Vækstpagt. 
 
Det strukturelle underskud i 2014 på ca. 0,4 pct. af BNP er skønnet på baggrund af finanslov-
forslaget for 2014, hvor udgifterne til statslige indkomstoverførsler ligger ca. 1,7 mia. kr. (knap 
0,1 pct. af BNP) under det fastsatte delloft. Såfremt udgifterne til indkomstoverførsler under 
loftet, der blandt andet kan afhænge af udsving i antallet af overførselsmodtagere, forøges 
inden for eller op til delloftets niveau, vil det offentlige underskud blive øget, både faktisk og 
strukturelt. Det strukturelle underskud forøges fra 0,2 pct. af BNP i 2013 til 0,4 pct. i 2014, jf. 
figur 1.19. Det afspejler blandt andet højere offentlige investeringer i 2014. Stort set hele for-
øgelsen af det strukturelle underskud fra 2013 til 2014 kan tilskrives finanspolitikken (når 
denne måles ved de direkte provenuer, der indgår i finanseffektberegningen).  
 

Figur 1.19 
Faktisk og strukturel offentlig saldo 
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Figur 1.20 
Ændret skøn for saldo i 2014 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Siden majvurderingen er det skønnede strukturelle underskud i 2014 opjusteret med ca. ¼ 
pct. af BNP, jf. figur 1.20. Det afspejler blandt andet, at udgifterne til offentlige investeringer 
er øget med 2¼ mia. kr. som følge af aftalen om regionernes økonomi for 2014, højere stats-
lige vejinvesteringer samt den afsatte anlægsreserve på finanslovforslaget for 2014. Den re-
sterende ændring siden maj afspejler opdaterede skøn for navnlig personskatter, subsidier 
og de offentlige nettorenteudgifter, jf. kapitel 6. 
 

 

Aktivitetsvirkninger af den planlagte finanspolitik og øvrige økonomisk- 
politiske tiltag 
Finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag fra og med 2012 skønnes samlet set at 
understøtte økonomien i både 2013 og 2014 svarende til en forøgelse af BNP-niveauet med 
0,4 pct. i begge år (målt ved de flerårige virkninger), jf. figur 1.21.  
 
Et gradvist aftagende bidrag fra selve finanspolitikken modgås af et stigende aktivitetsbidrag 
fra øvrige investeringer over perioden, jf. figur 1.22. Øvrige investeringer dækker over inve-
steringer, som foretages af offentlige selskaber mv., der i nationalregnskabet ikke indgår i 
opgørelsen af den offentlige saldo, men som private investeringer. Det aftagende bidrag fra 
selve finanspolitikken måles ved de flerårige finanseffekter samt særlige skøn for investe-
ringsvinduet, BoligJobordningen samt nedsættelsen af selskabsskattesatsen i Aftaler om 
Vækstplan DK2. 
 

Figur 1.21 
BNP-niveau med og uden finanspolitik og øvri-
ge tiltag 
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Figur 1.22 
Virkning på BNP-niveau af finanspolitik og øv-
rige økonomisk-politiske tiltag fra og med 2012  
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Anm.: Figur 1.21 viser virkningen på BNP-niveauet af de offentlige budgetter (målt ved den flerårige fi-
nanseffekten), øvrig finanspolitik samt øvrige investeringer.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

2 Virkningen af disse finanspolitiske tiltag opfanges kun i begrænset omfang i den traditionelle finanseffektbereg-
ning. 
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Tabel 1.3 
Aktivitetsvirkning af finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag fra og med 2012 

   2012   2013   2014 

Pct. af BNP Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. 

Finanseffekt inkl. flerårige virkninger 0,0 0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 

Øvrig finanspolitik1) (investeringsvinduet mv.) 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 

Finanspolitik i alt 0,1 0,3 0,1 0,1 -0,2 0,0 

Øvrige investeringer2) 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 0,4 

Finanspolitik og øvrige tiltag i alt (BNP-niveau) 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 

- finanspolitik og øvrige tiltag (vækstbidrag) 0,2 0,4 0,3 0,1 -0,2 0,0 

                    

Anm.: Det skønnede aktivitetsbidrag fra investeringsvinduet, BoligJobordningen og lempelsen af selskabs-
skatten i forbindelse med Vækstplan DK indgår i tabel 1.3 under ”øvrig finanspolitik”, mens disse bi-
drag i majredegørelsen til dels var placeret under ”øvrige tiltag”.  

1)        I øvrig finanspolitik indregnes et merbidrag fra investeringsvinduet, BoligJobordningen og selskabs-
skattelettelsen i forbindelse med Vækstplan DK, som ligger udover den direkte provenuvirkning af 
ordningerne, som indgår i finanseffektberegningen. Der henvises til Vækstplan DK – Teknisk bag-
grundsrapport for beregningsforudsætningerne vedrørende aktivitetsvirkninger af BoligJobordningen 
og selskabsskattelettelsen. 

2)        Øvrige investeringer dækker over investeringer som følge af energiaftalen, boligaftalen, investeringer 
i Landsbyggefonden, klimainvesteringer på spildevandsområdet (jf. aftalen om kommunernes øko-
nomi for 2013) samt fremrykning af aktiviteter i Femern-Bælt som aftalt i forbindelse med Vækstplan 
DK. Det lidt lavere aktivitetsbidrag fra øvrige investeringer i 2013 siden maj skal ses i lyset af forsin-
kelser af investeringer knyttet til energiaftalen, blandt andet i biogasanlæg. Der er betydelig usikker-
hed omkring såvel afgrænsning af de afledte investeringsvirkninger af energiaftalen samt fordeling af 
investeringsaktivitet imellem årene. 

Kilde: Danmarks Statistik og egen beregninger. 
 
Bidraget til BNP-niveauet i 2014 fra finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag be-
sluttet i 2012-14 er opjusteret med 0,1 pct. af BNP siden majredegørelsen, jf. tabel 1.3. Det 
skal blandt andet ses i lyset af højere offentlige investeringer i 2014 som følge af aftalen om 
regionernes økonomi for 2014, højere statslige vejinvesteringer og den afsatte anlægsreser-
ve på finanslovforslaget for 2014.  
 
Den samlede finanspolitik og øvrige økonomisk-politiske tiltag er omtrent neutral for BNP-
væksten i 2014, idet det skønnede aktivitetsbidrag i 2014 er på niveau med bidraget i 2013. 
Heri indgår, at virkningen fra investeringsvinduet falder bort i 2014. I modsat retning trækker 
blandt andet, at aktivitetsbidraget fra øvrige investeringer tager til i styrke i 2014, jf. boks 1.2. 
Den etårige finanseffekt er opgjort til 0,1 pct. af BNP i 2014, jf. kapitel 6.  
 
Den økonomiske politik i 2012-14 bidrager til at understøtte beskæftigelsen i 2013 og 2014. 
Finanspolitikken og de øvrige initiativer vurderes samlet at løfte beskæftigelsen i den private 
sektor med knap 15.000 personer i både 2013 og 2014. Inklusive en tilpasning i den  
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Boks 1.2 
Øvrige investeringer understøtter aktivitetsniveauet i 2014 

I 2014 understøtter finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske tiltag i perioden 2012-14 samlet set BNP-

niveauet med 0,4 pct. Det indbefatter et skønnet aktivitetsbidrag fra øvrige investeringer mv. på 0,4 pct. af 

BNP i 2014.  

Disse investeringer afspejler blandt andet fremrykning og løft af Landsbyggefondens ramme til renovering 

af almene boliger, fremrykning af aktiviteter i forbindelse med Femern-Bælt forbindelsen og løft i forsynings-

selskabernes investeringer i vedvarende energi og energieffektiviseringer. 

Der er usikkerhed om aktivitetsvirkningerne af både finanspolitikken og de nævnte øvrige investeringer, 

men usikkerheden er som udgangspunkt større for de sidstnævnte. Det skyldes blandt andet, at investerin-

gerne foretages af selskaber uden for den offentlige sektor, samt usikkerhed om hvordan de pågældende 

investeringer ville forløbe i fravær af de indgåede aftaler og beslutninger. Som udgangspunkt opnås imidler-

tid et mere dækkende billede af virkningerne af økonomisk-politiske beslutninger, når skøn for de nævnte 

øvrige investeringer inddrages.  

Den førte økonomiske politik udnytter således de muligheder, der er for at understøtte aktiviteten gennem 

tiltag, som ligger uden for den traditionelle finanspolitik. 

 
offentlige beskæftigelse i forhold til 2011 (efter forudgående store stigninger i den offentlige 
beskæftigelse) svarer virkningen på den samlede beskæftigelse til ca. 5.000 personer i 2013 
og 7.000 personer i 2014. 
 
Den planlagte finanspolitik skal ses i sammenhæng med, at pengepolitikken fortsat er ekstra-
ordinært lempelig og renterne meget lave. Den lempelige pengepolitik bidrager væsentligt til 
den økonomiske aktivitet. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik, hvor kravene i med-
før af såvel EU-henstillingen og budgetloven overholdes, er med til at fastholde tilliden til den 
økonomiske politik og dermed de lave renter til gavn for vækst og beskæftigelse. 
 
 

Udgifts- og finanspolitikken i 2014 i perspektiv 
Med den budgetlov og de udgiftslofter, som er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, er der 
taget afgørende skridt til at langtidssikre den forbedring af udgiftsstyringen, der er realiseret 
de senere år – og dermed til at undgå de tilbagevendende budgetoverskridelser, som karak-
teriserede dansk finanspolitik gennem en lang årrække. Både OECD, EU og De Økonomiske 
Råd har ved flere lejligheder de seneste 10-15 år påpeget, at den vedvarende tendens til lø-
bende udgiftsskred gjorde finanspolitikkens stabiliserende virkning svagere og samtidig var 
en alvorlig trussel mod holdbarheden af finanspolitikken.  
 
Der er i kommuner, regioner og statslige institutioner taget afgørende skridt til at forbedre 
økonomistyringen og få udgifterne tilbage på sporet efter markante budgetoverskridelser i 
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Figur 1.23 
Offentligt forbrug  
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Figur 1.24 
Offentlige investeringer  
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Anm.: Frem til 2014 er tallene baseret på Økonomisk Redegørelse, august 2013. Fra 2015-2020 er tallene base-
ret på Danmarks Konvergensprogram 2013.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
blandt andet 2009-2010. For at sikre en fortsat høj grad af troværdighed omkring finans- og 
udgiftspolitikken i Danmark er det af afgørende betydning, at de seneste års bedre kontrol 
med de offentlige udgifter ikke sættes over styr. Samtidig har Danmark i forvejen det højeste 
offentlige forbrug blandt de udviklede lande (målt som andel af BNP).    
 
Det planlagte offentlige forbrug i 2014 er højt både i et historisk perspektiv og set i forhold til 
det udgiftsniveau, som holdbart kan finansieres fra 2020 (givet den planlagte skattepolitik og 
de reformer, der er vedtaget). Udgifterne til offentligt forbrug svarer til godt 27 pct. af konjunk-
turrenset BNP i 2014, jf. figur 1.23. Frem mod 2020 reduceres udgiftsandelen gradvist til 
knap 26½ pct. af BNP, blandt andet i kraft af en afbalanceret realvækst på i gennemsnit ca. 
0,6 pct. om året samt reformer, der øger BNP, jf. Danmarks Konvergensprogram 2013.  
 
Selv hvis højere forbrugsudgifter var mulige på kort sigt uden at sætte den forbedrede ud-
giftsstyring og efterlevelsen af EU-reglerne over styr, ville hastige udgiftsforøgelser rumme ri-
siko for uhensigtsmæssig ressourceanvendelse og kræve efterfølgende stramninger. Den år-
lige udgiftsvækst ville skulle reduceres i forhold til det planlagte, og der ville i et sådant forløb 
kun i begrænset omfang være rum til nye prioriteter og løbende udgiftsbehov, herunder som 
følge af den vækst i antallet af brugere af offentlige ydelser, som skønnes at følge med be-
folkningsudviklingen. 
 
Samtidig er de offentlige investeringer i 2014 på et så højt niveau, at det i nyere tid kun over-
gås af niveauet i 2012, jf. figur 1.24. Det høje investeringsniveau gennem de senere år inde-
bærer, at mange projekter allerede er i gang. Dertil kommer, at desto højere investeringerne 
er på kort sigt, desto større er den påkrævede opbremsning efterfølgende frem mod 2020 – i 
en periode hvor der samtidig kan være udsigt til stigende renter og en mindre lempelig pen-
gepolitik.  
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Den aktuelle kombination af ekstraordinært lempelig pengepolitik og en finanspolitik, der in-
debærer et strukturelt underskud tæt på ½ pct. af BNP, skal endvidere ses i lyset af konjunk-
tursituationen og behovet for fortsat afdæmpede lønstigninger for at styrke konkurrenceevnen 
og genoprette indtjeningsevnen ved investeringer i Danmark. Det såkaldte outputgab – som 
angiver forskellen mellem den faktiske og strukturelle produktion – anslås til ca. -2¾ pct. af 
BNP i 2014, hvilket er på niveau med outputgabet under tidligere økonomiske tilbageslag i 
begyndelsen af 1980’erne og 1990'erne. Derimod er ledigheden ikke høj i historisk perspek-
tiv. Fx udgør bruttoledigheden aktuelt ca. 5½ pct. af arbejdsstyrken, hvilket er markant lavere 
end fx i 1980-82 og 1992-93. Samtidig er a-kasseledigheden for fx faglærte metalarbejdere 
og byggefagene faldet fra omkring 10 pct. i 2010 til aktuelt ca. 6 pct., jf. afsnit 5.2. 
 
Mens ledigheden er steget mindre end under tidligere tilbageslag, er erhvervsdeltagelsen fal-
det markant, herunder fordi mange flere er under uddannelse, ligesom antallet af blandt an-
det kontanthjælpsmodtagere uden for arbejdsstyrken er steget. Der er usikkerhed om, i hvor 
høj grad og hvor hurtigt grupper uden for arbejdsstyrken står til rådighed for beskæftigelse, 
når konjunkturerne bedres.  
 
Samtidig har erhvervsinvesteringerne været lave gennem en årrække og produktionsappara-
tet er reduceret. Dermed kan det skønnede outputgab overvurdere omfanget af ledige res-
sourcer, der umiddelbart står til rådighed. Tilrettelæggelsen af finanspolitikken skal således 
dels ses i lyset af den aktuelle kapacitetsudnyttelse, men også af en række øvrige forhold, 
herunder den lempelige pengepolitik, udsigt til tiltagende vækst i ind- og udland samt størrel-
sen af de fremadrettede finanspolitiske udfordringer og usikkerhed om omfanget af ledige 
ressourcer. 
 
 

1.4 Udfordringer for dansk økonomi i lyset af nye tal 
for arbejdsmarkedet 

 
Danmarks Statistik har i juni måned foretaget en omfattende revision af nationalregnskabet, 
der nedjusterer befolkningens samlede arbejdsindsats med omkring 140.000 fuldtidsansatte. 
Det rykker lidt ved billedet af det danske arbejdsmarked, men giver ikke grundlag for at æn-
dre den økonomiske politik.  
 
Den økonomiske politik er tilrettelagt efter at håndtere dansk økonomis hovedudfordringer. 
De består for det første i, at dansk økonomi skal genoprettes efter den internationale finan-
sielle krise, der ramte Danmark hårdt. For det andet skal vækstmulighederne på lidt længere 
sigt øges og globaliseringens muligheder udnyttes bedre. For det tredje skal der fortsat være 
en sund offentlig økonomi, som bidrager til lave renter og gode vækstvilkår fremover. På lidt 
længere sigt knytter vækstudfordringerne sig særligt til at øge arbejdsudbuddet og understøt-
te produktivitetsvæksten, som har været ude af trit med lønudviklingen. Det har derfor været 
vigtige sigtepunkter i regeringens langsigtede reformspor frem mod 2020, jf. Danmark i Ar-
bejde og Vækstplan DK.  
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Figur 1.25 
Revision af beskæftigelse (ekskl. orlov)  
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Figur 1.26 
Revision af præsteret tid per beskæftiget 
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Anm.: Revisionerne af beskæftigelsen i nationalregnskabet er mere begrænsede end revisionerne i den præ-
sterede arbejdstid. Som det fremgår af figur 1.25, er beskæftigelsen derfor foreløbigt kun revideret i 
årene 2009-11, så udviklingen svarer til udviklingen i det reviderede ATR. Præsterede timer – og 
dermed det gennemsnitlige antal præsterede timer per beskæftiget i figur 1.26 – er revideret i hele pe-
rioden tilbage til 1966. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
 

Der sker jævnligt revisioner af nationalregnskabet som følge af bedre kildegrundlag, ændrede 
statistikforordninger mv. Det ændrer dog sjældent ved opfattelsen af de overordnede udvik-
lingstendenser. I det senest offentliggjorte nationalregnskab er der imidlertid foretaget revisi-
oner af præsterede timer, løn og beskæftigelse, hvor revisionen af præsterede timer er af et 
forholdsvis stort omfang. Det betyder blandt andet, at arbejdstiden per beskæftiget nu er no-
get lavere end i den hidtidige opgørelse, og at produktivitetsniveauet tilsvarende er højere.  
 
Det ændrer imidlertid ikke ved de økonomiske hovedudfordringer, Danmark står over for. Be-
folkningens samlede arbejdsindsats er fortsat kun gennemsnitlig sammenlignet med andre 
OECD-lande, og produktivitetsvæksten har været lav igennem de seneste knap 20 år. Der-
med er indsatsen for at sikre en væsentlig forbedring af rammerne for vækst og jobskabelse i 
Danmark fortsat nødvendige. 
 
Revisionen af nationalregnskabet knytter sig til en revision af arbejdstidsregnskabet (ATR), 
som er nationalregnskabets hovedkilde til beregninger af beskæftigelse, løn og præsterede 
timer. Kvaliteten af ATR og dermed nationalregnskabets grundlag for opgørelser af arbejds-
markedsstatistik er forbedret med en overgang til nye kilder, herunder især det såkaldte e-
Indkomst-register, jf. afsnit 5.2.  
 
Den nye opgørelse viser, at det samlede antal præsterede arbejdstimer i dansk økonomi har 
været overvurderet. Timeniveauet i nationalregnskabet er således revideret markant ned med 
gennemsnitligt godt 5 pct. årligt i perioden siden 1966 svarende til knap 140.000 fuldtidsbe-
skæftigede. Faldet skyldes kun i begrænset omfang færre beskæftigede, jf. figur 1.25. De re-
viderede tal peger dermed især på, at niveauet for den gennemsnitlige arbejdstid per  
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Figur 1.27 
Præsterede timer per beskæftiget 
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Figur 1.28 
Gennemsnitlig årlig produktivitetsvækst 1995-
2011 
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Anm.: ”DK før” og ”DK efter” henviser til tallene for Danmark før og efter nationalregnskabsrevisionen. 
”OECD” henviser til gennemsnittet for OECD-landene. Figur 1.27 angiver det gennemsnitlige antal 
præsterede timer per beskæftiget, som hovedsageligt er baseret på nationalregnskabstal. Forskelle på 
datagrundlag og metoder i opgørelsen af arbejdstimer i nationalregnskaber på tværs af lande gør, at 
det danske niveau formentlig tenderer til at blive undervurderet relativt til andre lande. I figur 1.28 er 
Estland, Mexico, Slovakiet og Slovenien udeladt, idet der ikke er tal for hele perioden. Produktivitet 
er beregnet som BNP divideret med arbejdstimer. 

Kilde: OECD og egne beregninger. 
 
beskæftiget er væsentligt lavere end hidtil antaget, jf. figur 1.26. Således arbejdede hver be-
skæftiget 6½ pct. mindre i 2012 – svarende til to timer om ugen – end tidligere opgjort. 
 
I internationale sammenligninger lå Danmark allerede før revisionen blandt de lande med den 
laveste arbejdstid per beskæftiget, jf. figur 1.27. Regeringen har gennemført en række mar-
kante reformer, der styrker den enkeltes tilskyndelse til at være i beskæftigelse og gøre en 
ekstra indsats. Skattereformen skønnes alene at øge beskæftigelsen svarende til ca. 16.000 
fuldtidspersoner, når den er fuldt indfaset. De positive effekter opstår, fordi gevinsten ved at 
være i beskæftigelse øges, og fordi skatten på den sidst tjente krone sænkes, så det bedre 
kan betale sig at øge sin arbejdstid eller gøre en ekstra indsats på anden vis.  
 
Der vil dog stadig være nogle, der økonomisk set kun har lidt ud at gøre en ekstra arbejds-
indsats. Det gælder specielt for mange enlige forsørgere, hvilket skyldes, at gruppen ofte op-
lever, at indkomstafhængige ydelser som boligstøtte og tilskud til daginstitutionsbetaling bli-
ver aftrappet, hvis de gør en ekstra indsats og dermed får en højere arbejdsindkomst. Aftrap-
ningen kan betyde, at den sammensatte marginalprocent ligger betydeligt over marginalskat-
ten for fx topskatteydere. Knap 30.000 fuldtidsbeskæftigede skønnes at have en sammensat 
marginalprocent over 60 og dermed en forholdsvis lille økonomisk gevinst ved fx at øge ar-
bejdstiden. Heraf udgør enlige forsørgere 12.000 personer, jf. afsnit 5.2. Regeringen har med 
Aftale om skattereform fra 2012 taget skridt til at forbedre enlige forsørgeres tilskyndelse til at 
øge arbejdsindsatsen gennem et forhøjet beskæftigelsesfradrag. 
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Figur 1.29 
Timeproduktivitet på erhverv før og efter revisi-
on 1995-2012 
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Figur 1.30 
Lønkonkurrenceevne (akkumuleret)  
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Anm.: I figur 1.29 er service opgjort ekskl. søtransport og finansiel virksomhed. Enhedslønomkostningerne 
i figur 1.30 er beregnet som den relative udvikling i forholdet mellem lønsum og bruttoværditilvækst 
inden for fremstillingsvirksomhed eksklusive energiforsyning i Danmark og udlandet og korrigeret 
for udviklingen i kronekursen. Udlandet er sammenvejet på baggrund af vægtene i det effektive kro-
nekursindeks. For 2000-10 er anvendt tal fra OECD, mens der for 2011-12 er anvendt tal fra både 
OECD og Eurostat.  

Kilde: OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den samlede produktion i Danmark er ikke revideret som følge af det nye datagrundlag. Det 
lavere antal arbejdstimer indebærer derfor per definition, at produktionen per arbejdstime 
(produktiviteten) er højere end hidtil antaget. Der er imidlertid tale om en generel niveaufor-
skydning i perioden 1966-2013, og den nye opgørelse ændrer derfor ikke ved, at Danmarks 
produktivitetsvækst har været lav siden midten af 90’erne både i forhold til tidligere perioder 
og i en international sammenhæng, jf. figur 1.28.  
 
Produktivitetsvækst er den primære drivkraft bag vækst i økonomien på sigt og dermed en 
forudsætning for at udvikle velfærdssamfundet og fastholde og skabe produktive og dermed 
vellønnede arbejdspladser i Danmark. Højere produktivitetsvækst er således af stor betyd-
ning i forhold til mulighederne for fremgang i velfærd og velstand. Derfor er det en central 
målsætning i Vækstplan DK at understøtte produktivitetsvæksten i det danske samfund.  
 
Den lave gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst siden 1995 afspejler en henholdsvis lav 
og negativ produktivitetsvækst inden for service og bygge- og anlæg3 (på henholdsvis 0,5 og  
-0,4 pct.), mens den gennemsnitlige produktivitetsvækst i industrien har været 2,3 pct., jf. fi-

 

3 Produktivitetsudviklingen i bygge- og anlægserhvervene og dele af serviceerhvervene er opgjort med nogen 
usikkerhed, da prisindeksene ikke fanger kvalitetsforbedringer. Produktivitetskommissionen viser imidlertid, at 
produktivitetsudviklingen i serviceerhvervene siden 1995 målt i værdier også har været relativt svagere end i 
sammenlignelige lande. 
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gur 1.29. Serviceerhvervene har et lavere produktivitetsniveau end gennemsnittet, og samti-
dig lægges størstedelen af arbejdstimerne i den private sektor i dette erhverv. Produktiviteten 
i serviceerhvervene skal derfor øges, hvis vækstpotentialet i dansk økonomi for alvor skal løf-
tes, jf. afsnit 5.1. Det er også en af Produktivitetskommissionens centrale konklusioner. 
 
De reviderede tal ændrer heller ikke ved, at lønkonkurrenceevnen i fremstillingserhvervene 
fortsat er udfordret, fordi relativt høje danske lønstigninger i hovedparten af sidste årti ikke 
var modsvaret af en tilsvarende større produktivitetsvækst, jf. figur 1.30 og afsnit 5.3. Over 
perioden 2000-12 er produktivitetsvæksten i fremstillingserhvervene således samlet set fulgt 
med udlandets, men den skulle have været endnu stærkere for at opveje de højere lønstig-
ninger i Danmark. Siden 2008 er lønkonkurrenceevnen i fremstillingserhvervene væsentligt 
forbedret, men over halvdelen af tabet siden 2000 står stadig tilbage.  
 
Samlet set står hovedudfordringerne for dansk økonomi i form af behovet for at øge arbejds-
indsatsen og produktivitetsvæksten samt en svækket lønkonkurrenceevne stadig ved magt. 
Regeringens økonomiske politik adresserer disse udfordringer ved at gøre det mere attraktivt 
at arbejde, investere i og drive virksomhed i Danmark. Det gælder fx tilbagetrækningsrefor-
men, førtids- og fleksjobreformen, reformer af kontanthjælp og SU samt skattereformen. Det 
gælder også forbedringen af arbejdsstyrkens kvalifikationer og de øvrige initiativer i Aftaler 
om Vækstplan DK, som også understøtter en højere produktivitetsvækst. I efteråret 2013 vil 
regeringen fremlægge et udspil til en reform af erhvervsuddannelserne, og ved udgangen af 
året vil Produktivitetskommissionen komme med anbefalinger til, hvordan produktivitetsvæk-
sten kan løftes. Det vil bidrage til at bringe løn og produktivitet bedre i balance og styrker 
dermed lønkonkurrenceevnen, så Danmark bedre kan udnytte globaliseringens muligheder 
og komme hurtigere ud af krisen.  
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1.5 Bilagstabel  
 

Tabel 1.4  
Sammenligning med vurderingen i maj af skønnene for 2013 og 2014 på udvalgte områder  

 2012      2013      2014 

  Maj Aug. Maj Aug. 

Realvækst, pct.      

Privat forbrug 0,5 0,4 0,4 1,2 1,2 

Samlet offentlig efterspørgsel 1,4 0,3 -0,3 0,6 1,0 

- heraf offentligt forbrug 0,7 0,9 0,6 0,6 0,5 

- heraf offentlige investeringer 10,7 -7,4 -10,2 1,2 6,8 

Boliginvesteringer -8,6 0,3 -3,5 3,4 3,3 

Faste erhvervsinvesteringer 0,0 7,8 6,4 1,1 1,8 

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

Ændringer i lagerinvesteringer i pct. af BNP 0,0 0,1 0,4 0,2 0,0 

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

Eksport 0,2 0,9 0,2 3,7 3,7 

- heraf industrieksport 2,3 2,2 1,5 4,8 4,8 

Samlet efterspørgsel 0,1 1,1 0,7 2,2 2,2 

Import 1,0 2,2 1,7 3,3 3,3 

- heraf vareimport 1,4 3,0 3,0 3,1 3,1 

BNP -0,4 0,5 0,2 1,6 1,6 

Bruttoværditilvækst -0,3 0,3 0,1 1,6 1,6 

- heraf i private byerhverv 0,5 0,5 0,7 2,3 2,2 

Ændring i 1.000 personer      

Arbejdsstyrke, i alt 3 4 -8 5 9 

Beskæftigelse, i alt -7 -2 -6 10 9 

- heraf i den private sektor 2 -5 -6 8 7 

- heraf i offentlig forvaltning og service -9 3 0 2 2 

Bruttoledighed 2 -8 -8 -9 -6 

Nettoledighed 10 5 -2 -5 -1 
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Tabel 1.4 (fortsat)  
Sammenligning med vurderingen i maj af skønnene for 2013 og 2014 på udvalgte områder  

 2012      2013      2014 

  Maj Aug. Maj Aug. 

Stigning, pct.      

Eksportpriser, varer 3,1 0,2 0,1 2,0 2,0 

Importpriser, do. 2,7 0,2 -0,7 2,0 1,9 

Bytteforhold, do. 0,4 0,0 0,8 0,0 0,1 

Huspriser (enfamiliehuse) -3,3 1,2 3,0 1,5 2,5 

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

Timeløn 2,0 1,7 1,8 2,0 2,0 

Real disponibel indkomst, privat sektor 0,4 -0,9 -0,5 2,7 2,5 

Real disponibel indkomst, husholdninger1)  0,0 1,1 2,1 2,2 2,0 

Timeproduktiviteten i private byerhverv 0,9 0,7 1,1 1,8 1,6 

Pct. p.a.      

Rente, 1-årig rentetilpasningsobligation 0,5 0,3 0,3 0,6 0,6 

Rente, 10-årig statsobligation 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 

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

De centrale balancestørrelser      

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 105,0 85,2 100,4 93,0 108,4 

Offentlig saldo (mia. kr.) -77,5 -23,0 -31,0 -31,1 -38,5 

Bruttoledighed (årsgns., 1.000 personer) 162 154 154 145 148 

Bruttoledighed (i pct. af arbejdsstyrken) 5,7 5,3 5,4 5,0 5,2 

Nettoledighed (årsgns., 1.000 personer) 118 124 116 119 115 

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

Eksterne forudsætninger      

Handelsvægtet BNP-vækst i udlandet, pct. 1,0  1,2 1,1 2,2 2,3  

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

Dollarkurs (kr. per dollar) 111,7 105,5 108,2 114,3 116,9 

Oliepris, USD per td. 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 

Oliepris, kr. per td. 646,8 600,5 613,5 651,7 660,6 

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

Efter en svag afslutning på 2012 har en gradvis bedring indfundet sig i verdensøkonomien. 
Især USA og Japan har vist fremgang, og i euroområdet er der nu spæde tegn på bedring. 
Stabiliseringen i euroområdet sker på baggrund af den tiltagende ro på de finansielle marke-
der, der er båret af de seneste års kriseinitiativer og en omfattende reformindsats. 
 
Henover sommeren er der kommet en række tegn på, at optimismen breder sig hos vores 
primære samhandelslande. Både erhvervs- og forbrugertilliden er steget på tværs af den 
vestlige verden, og selv i de gældsplagede lande i Sydeuropa er der tegn på bedring.  
 
Vækstudsigterne for Danmarks samhandelslande er stort set uændrede i forhold til vurderin-
gen i maj, men nu bestyrket af tegn på større optimisme blandt forbrugere og virksomheder. 
For 2013 som helhed skønnes årsvæksten i samhandelslandene imidlertid lidt lavere som 
følge af en svagere start på året end ventet. Den handelsvægtede BNP-vækst ventes at ud-
gøre godt 1 pct. i 2013 og 2¼ pct. i 2014. 
 
De globale risici for tilbageslag er aftaget gennem 2013, men usikkerheder er fortsat overve-
jende til den negative side. Usikkerhederne knytter sig især til den skrøbelige genopretning i 
euroområdet, herunder de historisk høje ledighedsniveauer. Der er imidlertid tegn på, at en 
række af de makroøkonomiske ubalancer, som ligger til grund for den nuværende svækkede 
konjunktursituation, er under gradvis afvikling. Det gælder fx i forhold til en forbedret konkur-
renceevne i de udsatte lande i det sydlige Europa og fremskridt med at reducere underskud-
dene på den offentlige saldo i mange lande. Sammen med de mange initiativer på europæisk 
plan med henblik på at inddæmme statsgældskrisen medvirker det til at bryde det potentielle 
negative samspil mellem offentlige finanser, den finansielle sektors balancer og væksten. 
 
Efter en omfattende konsolideringsindsats har fem lande i juni fået ophævet deres henstilling 
under EU’s procedure for uforholdsmæssigt store underskud. Det afspejler, at disse lande i 
2012 bragte deres underskud under 3 pct. af BNP, og at EU-kommissionen forventer, at det 
også vil gælde i år og næste år. Der udestår imidlertid fortsat betydelige udfordringer for de 
offentlige finanser, og ud af de 28 EU-lande er 16 lande fortsat omfattet af underskudsproce-
duren. 
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2.1 Den internationale konjunktursituation 
 
Den globale genopretning er langsomt ved at finde fodfæste. Verdenshandlen er øget lidt 
mere gennem første halvår 2013 end i de foregående seks måneder, jf. figur 2.1. I både USA 
og Japan har økonomien været i bedring siden årsskiftet, mens tempoet i kinesisk økonomi 
omvendt er gået lidt ned på det seneste, og væksten i Europa fortsat er svag. Gennem første 
halvår har der dog været tegn på stabilisering af realøkonomien i euroområdet, og både er-
hvervs- og forbrugertillid er øget på det seneste. Det styrker forventningerne til, at væksten 
bider sig fast i euroområdet. For Danmarks største samhandelspartnere set under ét peger 
de seneste tal for erhvervstilliden på en moderat styrkelse af vækstudsigterne i andet halvår, 
jf. figur 2.2.  
 
 

Figur 2.1 
Vækst i verdenshandel 
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Figur 2.2 
Handelsvægtet BNP og PMI 
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Anm.: Figur 2.2 viser det handelsvægtede PMI for Danmarks største samhandelspartnere; euroområdet, 
Sverige, Storbritannien, Norge, USA, Kina og Japan. I den vægtede 2.-kvartals BNP-vækst indgår 
Norge ikke, da nationalregnskabet ikke er offentliggjort.  

Kilde: Reuters EcoWin. 
 
Recessionen i euroområdet blev dybere mod slutningen af 2012, men siden årsskiftet har der 
været tegn på stabilisering, og de seneste væksttal peger på, at regionen langsomt er ved at 
bevæge sig fremad, jf. figur 2.3. De sydeuropæiske lande ligger dog fortsat underdrejede, da 
nødvendig finanspolitisk konsolidering, usikkerhed i den finansielle sektor og historisk høje 
ledighedsrater lægger en dæmper på den indenlandske efterspørgsel på tværs af landene.  
 
I de to største lande i Sydeuropa, Italien og Spanien, er tilbagegangen fortsat ind i 2013, om 
end med mindsket kraft, jf. figur 2.3. Blandt andet er kreditopstramningerne i banksektoren 
aftaget i styrke i 2. kvartal. Samtidig er de eksterne balancer i bedring i takt med, at en øget 
lønkonkurrenceevne holder hånden under eksporten. Renterne på de kriseramte landes 
statsobligationer er samtidig faldet betydeligt siden sidste sommer, hvor der var stor uro om 
landenes situation. Generelt er der kommet mere ro på de europæiske finansmarkeder, hvil-
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ket blandt andet afspejlede sig i den relativt beskedne markedsreaktion på sommerens usik-
kerhed omkring den politiske udvikling i Portugal, jf. kapitel 3.  
 
Resten af euroområdet er fortsat mærket af vanskelighederne i de sydlige eurolande, men vi-
ser klare tegn på bedring. Efter en svag start på året var der fremgang i 2. kvartal, hvor tysk 
økonomi voksede 0,7 pct. og sammen med Frankrig trak euroområdet op som helhed. 
Grundlæggende er tysk økonomi sund. Ledigheden har været støt faldende de seneste år, 
hvilket blandt andet reflekterer en stærk konkurrenceevne og effektive arbejdsmarkedsrefor-
mer fra starten af 00’erne. Ydermere har reallønsstigninger, meget lave tyske renter og frem-
gang på boligmarkedet bidraget til at styrke den indenlandske efterspørgsel.  
 
I Frankrig er der ligeledes tegn på stabilisering, og i første halvår blev tilbagegang afløst af 
moderat vækst. Samtidig er både erhvervs- og forbrugertilliden for opadgående, mens ledig-
heden ikke længere stiger. Landet står dog fortsat over for betydelige strukturelle udfordrin-
ger, herunder en svag konkurrenceevne.  
 
Over det seneste år er svensk økonomi stagneret, og ledigheden har været stigende. Det 
skyldes især, at svensk økonomi har været ramt af svaghed på eksportmarkederne. Fremad-
rettet ventes privatforbruget dog understøttet af stigende beskæftigelse, lønvækst og lav in-
flation.  
 
I Storbritannien har der været moderat fremgang i BNP og faldende ledighed i første halvår. 
Samtidig fortsætter fremgangen på det britiske boligmarked. Økonomien står dog endnu over 
for store udfordringer, blandt andet i form af et betydeligt behov for finanspolitisk konsolide-
ring.  
 
 

Figur 2.3 
Kvartalsvis BNP-vækst, udvalgte lande 
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Anm.: I Tyskland og Belgien var væksten i 1. kvartal 0,0 pct. 
Kilde: Reuters EcoWin. 
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Amerikansk økonomi viser klare tegn på bedring, og især privatforbruget har været stærkt i 
første halvår. Det til trods for at der i samme periode har været en række finanspolitiske op-
stramninger, herunder skattestigninger og automatiske reduktioner i offentlige investeringer 
og driftsudgifter. Opsvingets robusthed skal i høj grad tilskrives fremgangen på boligmarke-
det, hvor priserne er steget knap 15 pct. over det seneste 1½ år. Ligeledes er der fortsat bed-
ring på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen er steget 1 pct. siden årsskiftet. Der er stadig 
betydelig usikkerhed forbundet med den finanspolitiske udvikling, og efterårets forhandlinger 
om en udvidelse af gældsloftet kan lægge en dæmper på væksten.  
 
I Japan tyder det på, at den nye aggressive økonomiske politik – foreløbigt – har virkning. Så-
ledes er BNP vokset kraftigt i første halvår. Den massive udvidelse af den japanske central-
banks aktivopkøbsprogram har blandt andet betydet en kraftig svækkelse af yen’en, hvilket 
har bevirket en (midlertidig) forbedring i den japanske konkurrenceevne. Det har understøttet 
den japanske eksportsektor. Ligeledes er der nu spæde tegn på, at de seneste års faldende 
priser er ved at blive afløst af svag inflation. Japan står dog fortsat over for store strukturelle 
udfordringer, der især knytter sig til landets meget høje gældsniveau, og en holdbar fremgang 
i japansk økonomi vil være betinget af, at de håndteres, jf. afsnit 2.2. 
 
I BRIK-landene er væksten generelt svækket den seneste tid, jf. figur 2.4. I Rusland, som er 
særligt hæmmet af reduceret efterspørgsel efter olie og gas, er væksten fortsat med at brem-
se op. Også i Kina er væksten aftaget gennem første halvår, jf. boks 2.1. Ud over svaghed i 
eksporten skyldes det en svækket investeringslyst. Samtidig har de seneste måneders spe-
kulationer om pengepolitiske opstramninger i USA bidraget til rentestigninger i en række nye 
vækstøkonomier, i takt med at kapital flyder tilbage til USA. De nye vækstøkonomier er dog 
fortsat en hoveddrivkraft bag den globale vækst, jf. figur 2.5, og holder til en vis grad hånden 
under de industrialiserede landes eksport. 
 

Figur 2.4 
BNP-vækst, BRIK-landene 
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Figur 2.5 
Nye vækstøkonomiers bidrag til global BNP-
vækst 
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Anm.: I 2009 var den globale vækst på 0,0 pct. 
Kilde: Reuters EcoWin og IMF. 
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Boks 2.1 
Kinesisk økonomi taber damp 

Siden starten af 2012 er kinesisk vækst blevet mere afdæmpet, og i 2. kvartal 2013 lå den årlige vækstrate i 

BNP på 7½ pct., jf. figur a. Efter kinesiske standarder er der tale om en beskeden fremgang. Hvis den fort-

sætter året ud, kan det betyde, at væksten i 2013 bliver den laveste siden 1990. De seneste tal for er-

hvervstillid og industriproduktion peger i retning af, at den relativt beskedne vækst fortsætter ind i 3. kvartal. 

Dermed er der en reel risiko for, at kinesisk økonomi ikke når den nationale målsætning om minimumvækst 

på 7½ pct. om året. Svækkelsen er blandt andet drevet af mindsket investeringslyst og en aftagende ek-

sportvækst. For at imødegå afmatningen har den kinesiske regering gennemført en beskeden stimuluspak-

ke. Den indeholder blandt andet en afvikling af skatten for små virksomheder og en reduktion af omkostnin-

gerne i forbindelse med eksport.  

De seneste mange år har kinesisk økonomi været stærkt afhængig af kraftig investeringsfremgang og ad-

gang til billig kredit, jf. figur b. Det kinesiske lederskab har udtrykt bekymring over denne ”overafhængighed” 

af investeringer, og understreger i stedet behovet for, at væksten i fremtiden skal drives af de kinesiske for-

brugere. De seneste år er investeringsvæksten aftaget en smule, dog uden at forbruget er steget i tilsva-

rende. 

 
 

Figur a  
BNP-vækst 
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Figur b  
Efterspørgsel 
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Kilde: Reuters EcoWin. 
 

2.1.1 Vækstudsigter på kort sigt 
Udsigterne for andet halvår 2013 er overordnet set uændrede i forhold til vurderingen i maj-
redegørelsen. Forventningen om større fremgang hos Danmarks samhandelspartnere er på 
det seneste styrket af større optimisme i virksomhederne. Både i USA og euroområdet er er-
hvervstilliden på niveauer, der antyder vækst i produktionen, jf. figur 2.6 og 2.7. De seneste 
tal for erhvervstilliden i euroområdet peger på, at den spæde optimisme ikke længere er be-
grænset til kernelandene, men at de gældsplagede lande i Sydeuropa nu også er i bedring. 
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Figur 2.6 
Erhvervstillid (PMI) og BNP-vækst,  
euroområdet 
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Figur 2.7 
Erhvervstillid (PMI) og BNP-vækst, USA 
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Kilde: Reuters EcoWin. 

Optimismen blandt forbrugerne er ligeledes i bedring på begge sider af Atlanten og i Japan, 
jf. figur 2.8 og 2.9. De seneste måneders fremgang i forbrugertilliden i euroområdet skyldes 
blandt andet, at forbrugerne i de gældsplagede lande i Sydeuropa er begyndt at se lysere på 
økonomien. I USA har forbrugertilliden ligeledes vist tegn på, at forårets modvind fra skatte-
stigninger og de automatiske budgetnedskæringer er aftaget over sommeren. Den seneste 
tids bedring på både bolig- og arbejdsmarkedet har givetvis bidraget til at styrke forbrugertilli-
den. 
 

Figur 2.8 
Forbrugertillid, euroområdet 
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Figur 2.9 
Forbrugertillid, USA og Japan 
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Anm.: Figur 2.8 er baseret på EU-kommissionens forbrugertillidsindikator. ”Kerneeurolande” udgør et 
simpelt gennemsnit af forbrugertilliden i Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien og Østrig, mens ”Syd-
lige eurolande” dækker over Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien. 

Kilde: Reuters EcoWin og egne beregninger.  
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De mere positive udsigter bekræftes af styrkelsen af OECD’s sammensatte ledende indikator 
(CLI) for de største industrialiserede lande, jf. figur 2.10. Indikatoren peger nu på, at euroom-
rådet bevæger sig ind i en periode med vækst omkring økonomiens langsigtede trend. De 
vanskeligheder, der er knyttet til svage statsfinanser, dårlig konkurrenceevne og høj ledighed, 
forventes dog fortsat at lægge en dæmper på aktiviteten.  
 
Indikatoren har vist klare tegn på fremgang i vækstudsigterne for både USA og Japan. For 
begge lande er der dog væsentlig usikkerhed om finanspolitikken fremadrettet, hvilket kan 
betyde en afdæmpning af væksten i andet halvår og ind i 2014.  
 
Omvendt tegner sig et relativt svagt konjunkturbillede i BRIK-landene, hvor CLI peger på 
vækst under trend i samtlige lande. I Kina peger indikatoren på, at de seneste kvartalers rela-
tivt svage vækstrater (efter kinesiske standarder) fortsætter ind i andet halvår, jf. figur 2.11. 
Det skyldes blandt andet, at de seneste tal for kinesisk erhvervstillid peger på en svækkelse 
af væksten fremadrettet.  
 
 

Figur 2.10 
OECD’s sammensatte ledende indikator,  
udvalgte industrialiserede lande 
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Figur 2.11 
OECD’s sammensatte ledende indikator,  
BRIK-landene 

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

08 09 10 11 12 13

Brasilien Rusland Indien Kina

Indeks (hist. gnst.=100) Indeks (hist. gnst.=100)

 

Anm.: CLI-indikatoren er en sammenvejning af ledende indikatorer i de forskellige lande. Værdier over 100 
svarer til vækst over den langsigtede trend, mens værdier under svarer til vækst under trend. Histo-
risk set har CLI vendt omkring tre måneder før den økonomiske udvikling. 

Kilde: Reuters EcoWin. 
 

2.1.2 Vækstskøn for Danmarks eksportmarkeder  
Baseret på de seneste skøn fra OECD vurderes den handelsvægtede BNP-vækst at udgøre 
1,1 pct. i år. Det er en lille nedjustering fra majredegørelsen, jf. tabel 2.1 og 2.12. Den svage 
udvikling i starten af året har betydet nedjusteringer af årsvæksten for 2013 i næsten alle eu-
ropæiske lande. Der ventes dog en gradvis bedring i løbet af året, så stort set alle EU-lande 
oplever fremgang i slutningen af året. Bedringen forudsætter, at der ikke kommer nye negati-
ve overraskelser, jf. afsnit 2.3.  
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Mens vækstudsigterne for euroområdet generelt er blevet nedjusteret, ses den største opju-
stering i skønnet for Japan, hvor der nu ventes en vækst på godt 1½ pct. i 2013. Ligeledes er 
skønnet for væksten i Storbritannien opjusteret efter et stærkere første halvår end forudsat i 
majredegørelsen.  
 
Væksten på Danmarks eksportmarkeder forventes at tage til i 2014 understøttet af stigende 
tillid blandt virksomheder og husholdninger på baggrund af en forventet vellykket inddæm-
ning af gældskrisen i euroområdet. Med en handelsvægtet BNP-vækst på 2¼ pct. er der 
imidlertid tale om en moderat genopretning, jf. figur 2.12.  
 

Figur 2.12 
Handelsvægtet BNP-vækst 
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Figur 2.13 
Eksportmarkedsvækst 
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Anm.: Den handelsvægtede vækst er en sammenvejning af BNP-væksten på de 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: Reuters EcoWin, OECD Economic Outlook 93, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Eksportmarkedsvæksten for danske industrivarer forventes på den baggrund at udgøre godt 
2¼ pct. i år og 5½ pct. næste år. Skønnet er omtrent uændret set over 2013 og 2014 i forhold 
til majredegørelsen, jf. figur 2.13. I 2014 ventes fremgangen i eksportmarkedsvæksten pri-
mært at blive drevet af genopretning i Europa. Især bedring hos Danmarks største samhan-
delspartnere – Tyskland, Sverige og Storbritannien – ventes at understøtte eksporten af in-
dustrivarer.  
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Tabel 2.1 
Vækstskøn for udlandet og dansk eksportmarkedsvækst 

 2012 2013 2014 

      

  Maj Aug. Maj Aug. 

Realvækst, pct.  

Handelsvægtet BNP 1,0 1,2 1,1 2,1 2,3 

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

EU28 -0,4 -0,1 -0,2 1,4 1,3 

Euroområdet -0,6 -0,4 -0,6 1,2 1,1 

Tyskland 0,7 0,4 0,4 1,8 1,9 

Frankrig 0,0 -0,1 -0,3 1,1 0,8 

Italien -2,4 -1,3 -1,8 0,7 0,4 

Spanien -1,4 -1,5 -1,7 0,9 0,4 

Holland -1,2 -0,8 -0,9 0,9 0,7 

Storbritannien 0,2 0,6 0,8 1,7 1,5 

Polen 1,9 1,1 0,9 2,2 2,2 

Sverige 0,7 1,5 1,3 2,5 2,5 

Norge 3,1 2,6 1,3 2,5 3,0 

Japan 2,0 1,4 1,6 1,6 1,4 

Indien 3,8 5,7 5,3 6,6 6,4 

Kina 7,9 8,0 7,8 8,1 8,4 

Rusland 3,7 3,3 2,3 3,8 3,6 

Brasilien 0,9 3,0 2,9 3,6 3,5 

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

       

Anm.: Se anmærkningen til figur 2.12. EU28 er i prognoseårene en sammenvejning af de 21 EU-lande, som 
OECD skønner for, og udgør godt 95 pct. af EU’s samlede BNP.  

Kilde: OECD Economic Outlook 93, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
De internationale prognoser har gennem det seneste halve års tid peget på tilbagegang i eu-
roområdet i 2013, jf. figur 2.14. Sammenlignet med for et år siden er skønnene for 2013 ble-
vet reduceret med omkring 1 pct.-point, hvilket primært skyldes en svagere udvikling end 
ventet i slutningen af 2012 og starten af 2013. Den betydelige nedjustering for udlandet bi-
drager til at forklare det seneste års svækkelse i udsigterne for Danmark. I USA har forvent-
ningerne til 2013 ligget mere stabilt igennem 2013, efter at være blevet nedjusteret gennem 
hele 2012. De seneste prognoser forventer en vækst i USA på 1½-2 pct. vækst i 2013, jf. fi-
gur 2.15.  
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I de seneste prognoser fra EU-kommissionen og IMF forventes en BNP-vækst i 2014 på om-
kring 1 pct. i euroområdet og ca. 2¾ pct. i USA.  
 

Figur 2.14 
Skøn for vækst i 2013, euroområdet 
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Figur 2.15 
Skøn for vækst i 2013, USA 
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Anm.: Figur 2.14 og 2.15 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 i EU er fortsat svage, om end billedet er noget blandet på tværs af lan-
dene. Mens ledigheden i Tyskland er på sit laveste niveau siden genforeningen, står over en 
fjerdedel af arbejdstyrken i Grækenland og Spanien fortsat uden job, jf. figur 2.16 og 2.17.  
 
Der er dog tegn på stabilisering af ledigheden i de sydeuropæiske lande, jf. figur 2.16. Ek-
sempelvis faldt den spanske ledighed i både maj og juni – de første fald siden 2007 – og irsk 
ledighed er aftaget siden starten af 2012. For euroområdet under ét har ledigheden ligget 
stabilt på godt 12 pct. af arbejdsstyrken siden marts. Det er det højeste niveau i den fælles 
valutas historie, jf. figur 2.17.  
 
Mere fremadrettede indikatorer peger mod en bedring på de europæiske arbejdsmarkeder. 
Eksempelvis er forbrugernes forventninger til ledigheden om et år for nedadgående. Ligele-
des er europæiske virksomheder blevet mere positive omkring beskæftigelsesudsigterne.  
 



Kapitel 2 International økonomi 
 

Økonomisk Redegørelse · August 2013 45 

Figur 2.16 
Ledighed, sydlige eurolande m.fl. 
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Figur 2.17 
Ledighed, udvalgte EU-lande 
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Anm.: EU-harmoniseret ledighed. 
Kilde: Eurostat. 

 
De høje ledighedsniveauer er blevet fulgt af en kraftig stigning i de strukturelle ledighedsni-
veauer i Sydeuropa, jf. figur 2.18. Historisk set har flere af de kriseramte lande haft en relativt 
høj strukturel arbejdsløshed, der dog blev reduceret noget i årene op til krisen. En del af for-
klaringen på de seneste års stigende strukturelle ledighed er den kraftige stigning i ungdoms- 
og langtidsledigheden i Europa. Til trods for, at en række af de kriseramte lande har gennem-
ført væsentlige arbejdsmarkedsreformer, er der således fortsat behov for yderligere tiltag for 
at bringe ledigheden ned, både faktisk og strukturelt.  
 
Ledigheden blandt unge under 25 år udgør knap 25 pct. af arbejdsstyrken i euroområdet. De 
højeste ledighedsrater ses i lande som Spanien og Grækenland, jf. figur 2.19. I de to lande 
ligger ungdomsledigheden på næsten 60 pct. Ser man på ledige 15-24 årige som andel af 
den samlede befolkning i aldersgruppen er billedet dog mindre dystert. Det skyldes, at en 
meget stor andel af de unge er udenfor arbejdsstyrken, primært studerende. I Grækenland og 
Spanien er det således ”kun” omkring 20 pct. af befolkningen mellem 15 og 24 år, der er ledi-
ge.  
 
Over de seneste år har der været en klar tendens til, at især unge har forladt de kriseramte 
lande. Det kan på den ene side være positivt, såfremt det betyder, at de holder deres kompe-
tencer ved lige. På den anden side kan udvandringen resultere i det såkaldte ”brain drain”, 
hvor den mest produktive del af befolkningen vælger at forlade de kriseramte lande. Det kan 
på længere sigt betyde dæmpet vækst og større strukturelle udfordringer. 
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Figur 2.18 
Strukturel ledighed, udvalgte eurolande 
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Figur 2.19 
Ungdomsledighed 
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Anm.: Data i figur 2.19 er for 1. kvartal 2013 for alle lande undtaget Frankrig, hvor de nyeste tal er fra 4. 
kvartal 2012.  

Kilde: OECD og Eurostat. 
 

 
I USA har beskæftigelsesvæksten været høj i første halvår, hvor der i gennemsnit kom knap 
200.000 flere amerikanere i arbejde om måneden. Ledighedsraten har været faldende over 
det seneste år og ligger nu omkring 7½ pct. af arbejdsstyrken. 
 

2.1.4 Inflation 
Inflationen i euroområdet har været støt faldende siden sidste sommer og er nu under ECB’s 
målsætning om inflation på knap 2 pct. Det skyldes både faldende oliepriser og aftagende 
kerneinflationen (forbrugerprisstigningen eksklusive priser på energi og uforarbejdede føde-
varer), jf. figur 2.20. I USA har de faldende energipriser også drevet inflationen ned. Her steg 
forbrugerpriserne med 2,0 pct. på årsbasis i juli, jf. figur 2.21. Den mere afdæmpede prisud-
vikling bidrager til at understøtte den reale disponible indkomst i både USA og euroområdet.  
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Figur 2.20 
Inflation, euroområdet 
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Figur 2.21 
Inflation, USA og Japan 
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Kilde: Reuters EcoWin. 
 
Igennem en årrække har Japan kæmpet med deflation, jf. figur 2.21. De seneste måneder 
har der været tegn på, at Japan har bevæget sig fra deflation til inflation, og i juni steg forbru-
gerpriserne (både med og uden uforarbejdede fødevarer) for første gang i over et år. Samti-
dig er japanske inflationsforventninger steget kraftigt siden offentliggørelsen af Bank of Ja-
pans aktivopkøbsprogrammer i foråret. De to-årige implicitte inflationsforventninger ligger nu 
på knap 1,8 pct. Det er tæt på Bank of Japans inflationsmålsætning på 2 pct. 
 
På baggrund af de svage vækstudsigter og stabile inflationsforventninger i den vestlige ver-
den forventes det underliggende prispres at være begrænset i prognoseperioden, og der 
vurderes ikke at være en umiddelbar risiko for kraftige stigninger i inflationen som følge af 
den lempelige pengepolitik. En forlænget periode med lempelig pengepolitik kan imidlertid 
have andre omkostninger, herunder i form af øget risikotagning, udsættelse af nødvendige 
sektortilpasninger og risiko for aktivbobler. 
 

2.1.5 Råvare- og valutamarkeder 
Efter et betydeligt fald i løbet af foråret har oliepriserne igen været stigende over sommeren. I 
slutningen af juli kostede en tønde Brent råolie ca. 108 USD, jf. figur 2.22. Det er dog fortsat 
noget lavere end det høje niveau fra 2011 og 2012.  
 
Grundlæggende er udviklingen i oliepriserne stadig afdæmpet, hvilket knytter sig til de fortsat 
træge udsigter for den globale vækst. Samtidig har olieudbuddet været stigende, hvilket især 
skyldes øget produktion i Nordamerika og Irak. Ligeledes er stigende produktion af naturgas, 
primært den såkaldte skifergas, med til at lægge et nedadgående pres på olieprisen.    
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Figur 2.22 
Oliepris 
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Kilde: Reuters EcoWin. 

Olieprisskønnet for 2013-14 er baseret på en kombination af priser på futures-kontrakter 
(med information frem til den 1. august) og en tilpasning til Det Internationale Energiagenturs 
(IEA) skøn for olieprisen i 2015 i deres seneste prognose.1  
 
Det skønnes, at årsgennemsnittet for olieprisen vil falde fra knap 112 USD i 2012 til 108,2 
USD i 2013, før olieprisen igen stiger i 2014 til knap 117 USD. Målt i amerikanske dollar er 
olieprisskønnet opjusteret sammenlignet med skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2013. I 
danske kroner er skønnet ligeledes opjusteret, hvilket også skyldes den højere dollardenomi-
nerede oliepris, jf. tabel 2.2. 
 
 

 

1  IEA, World Energy Outlook 2012, november 2012. 
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Tabel 2.2 
Oliepris- og valutakursforudsætninger 

 2012 2013 2014 

  Maj Aug. Maj Aug. 

Oliepris (pr. tønde)      

USD 111,8 105,5 108,2 114,3 116,9 

DKK 647,9 600,5 613,7 651,8 660,4 

      

Valutakurser      

EUR/USD (pr. 100 EUR) 128,5 131,0 131,5 130,8 132,0 

EUR/DKK (pr. 100 EUR) 744,4 745,6 745,7 745,6 745,7 

USD/DKK (pr. 100 USD) 579,4 569,2 567,0 570,2 565,1 

Eff. kronekurs (indeks, 1980=100) 100,6 101,8 102,1 101,8 102,5 

                          

Anm.: Valutakurserne er beregningsteknisk fremskrevet med gennemsnittet af ti handelsdage fra 17. juli til 
30. juli. 

Kilde: Reuters EcoWin, IEA og egne skøn. 
 
Valutakurserne antages at ligge stabilt på det gennemsnitlige niveau fra 17. til 30. juli. Sam-
menlignet med skønnene i majredegørelsen indebærer det en opjustering af eurokursen og 
en nedjustering af dollarkursen i 2013 og 2014.  
 
 

2.2 Offentlige finanser 
 
Der er fortsat udsigt til reduktioner af underskuddene i langt de fleste industrialiserede lande i 
2013 og 2014. Det afspejler hovedsageligt mindre strukturelle underskud. Efter nogle år med 
kraftige stramninger ser konsolideringstempoet nu ud til at aftage. 
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Figur 2.23 
Offentlig saldo 2009 og 2013, udvalgte lande 

 

Anm.: Den stiplede linje angiver 3 pct.-grænsen i Stabilitets- og Vækstpagten. OECD’s skøn kan afvige fra 
EU-Kommissionens. Egne skøn for Danmark.  

Kilde: OECD Economic Outlook 93, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den omfattende konsolideringsindsats i mange europæiske lande er afspejlet i, at fem lande i 
juni fik ophævet deres henstilling i henhold til EU’s underskudsprocedure. Disse lande bragte 
i 2012 deres underskud under 3 pct. af BNP, og EU-kommissionen forventer, at det også vil 
gælde i år og næste år, jf. figur 2.23. Der udestår imidlertid fortsat betydelige udfordringer, 
hvilket blandt andet illustreres ved, at der i juni også blev åbnet en ny underskudsprocedure 
for Malta med frist i 2014. Ud af de 28 EU-lande er 16 lande, herunder Danmark, således nu 
omfattet af underskudsproceduren, jf. figur 2.24 og 2.25. 
 
To lande med frist i 2012, Belgien og Polen, fik ikke ophævet deres henstilling. Belgien fik en 
såkaldt skærpet henstilling2, mens Polen på linje med seks andre lande fik sin frist forlænget. 
Det gælder blandt andet Frankrig og Holland, som egentlig havde frist i 2013, og Spanien, 
som først havde frist i 2014. Forlængelserne begrundes med, at landene har taget væsentli-
ge skridt til at nedbringe deres underskud, men at svagere konjunkturer end ventet på tids-
punktet for henstillingens vedtagelse, forhindrer dem i at opnå underskudsmålet i tide. Frist-
forlængelserne er således i overensstemmelse med reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten. 
 

 

2 Begrundelsen for den skærpede henstilling er, at konsolideringsindsatsen i Belgien ifølge EU-Kommissionen har 
været mangelfuld. Belgien har fået udskudt sin frist til 2013, men skal som følge af den skærpede henstilling rap-
portere hver tredje måned om fremskridt, indtil henstillingen ophæves. Muligheden for sanktioner er ikke blevet 
anvendt over for Belgien. 
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Figur 2.24 
Samlet stramningskrav for lande i EU’s under-
skudsprocedure, der har fået revideret deres 
henstilling 

Figur 2.25 
Samlet stramningskrav for lande i EU’s under-
skudsprocedure, der ikke har fået revideret de-
res henstilling 

 

Anm.: Stramningskravene i figur 2.24 og 2.25 vedrører forbedringer af landenes strukturelle balancer. Cy-
pern, som også er omfattet af proceduren for uforholdsmæssigt store underskud, indgår ikke, da der 
ikke er fastlagt et strukturelt stramningskrav til landet, men i stedet en række finanspolitiske målsæt-
ninger. Den gennemførte konsolidering i figur 2.24 refererer til de gennemførte stramninger, målt 
ved ændringer i den strukturelle saldo opgjort af EU-Kommissionen, i den periode, hvor landene 
har været omfattet af proceduren for uforholdsmæssigt store underskud, og indtil ændringen i 
stramningskravet træder i kraft. Det vil sige siden 2010 for alle lande med undtagelse af Grækenland, 
som kom ind i proceduren i 2009. Der angives perioden for det gældende stramningskrav, idet de 
reviderede henstillinger udgør et nyt juridisk dokument. 

Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2013 og egne beregninger. 
 
For euroområdet som helhed ventes underskuddet ifølge OECD at udgøre 3 pct. af BNP i 
2013, hvilket er en reduktion på 3½ pct.-point siden 2009, jf. figur 2.23. Det dækker dog over 
betydelige forskelle landene imellem. Især de udsatte, sydeuropæiske lande har fortsat store 
underskud, mens fx Tyskland ventes at have omtrent balance på den offentlige saldo. Særligt 
landene med store underskud planlægger også fremover ret store finanspolitiske stramnin-
ger, jf. figur 2.26. Baseret på en antagelse om at finanspolitikken vil følge målene i eurolan-
denes stabilitetsprogrammer, ventes underskuddet i euroområdet reduceret yderligere til om-
kring 2½ pct. af BNP i 2014. 
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Figur 2.26 
Planlagte finanspolitiske stramninger målt ved ændringer i den strukturelle saldo, EU-lande 

 

Anm.: De planlagte finanspolitiske stramninger er målt ved ændringerne i den strukturelle saldo som indbe-
rettet i landenes stabilitets- og konvergensprogrammer og genberegnet af EU-Kommissionen til fæl-
les metodegrundlag. Der foreligger ikke tal for Grækenland og Cypern. Egne skøn for Danmark. 

Kilde: EU-Kommissionen, The 2013 Stability and Convergence Programmes: an overview, maj 2013. 
 
Den bedring, der har fundet sted, har medvirket til at øge tilliden til holdbarheden af de offent-
lige finanser i særligt de mest udsatte europæiske lande. Det er en medvirkende årsag til, at 
disse landes rentespænd nu er tilbage på niveauet, fra før statsgældskrisen eskalerede i 
slutningen af 2011, og at en vis realøkonomisk stabilisering har indfundet sig i euroområdet. 
Dermed er det potentielle negative samspil mellem offentlige finanser, den finansielle sektors 
balancer og væksten reduceret, men langt fra fjernet. 
 
I USA er der udsigt til ret kraftige stramninger af finanspolitikken i år. Underskuddet på den 
offentlige saldo ventes reduceret til omkring 5½ pct. af BNP i 2013, hvilket er godt en halve-
ring i forhold til 2009. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med en række skattestignin-
ger, som trådte i kraft ved årsskiftet, og de automatiske besparelser i den såkaldte 
”sequester” med virkning fra 1. marts. 
 
Uagtet den fortsatte konsolideringsindsats og overskud på den primære saldo i flere lande i 
euroområdet ventes den offentlige bruttogæld at fortsætte med at stige i prognoseperioden. 
Tempoet er imidlertid aftaget, og gælden ventes kun at øges med omkring 1 pct.-point af 
BNP til godt 96 pct. af BNP i 2014, jf. figur 2.27. Udviklingen skal, ifølge beregninger fra EU-
Kommissionen, især ses i sammenhæng med, at stigende renteudgifter på allerede eksiste-
rende gæld øger landenes underskud på den offentlige saldo, jf. figur 2.28. Samtidig bidrager 
et fald i nominelt BNP også til at øge gældskvoten i år. Først i 2014 er der udsigt til, at frem-
gang i nominelt BNP isoleret set vil trække gældskvoten ned. 
 

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

L
T

A

H
U

N

U
K

B
G

R

C
Z

E

L
U

X

E
S

T

A
U

T

S
W

E

D
E

U

F
IN D
K

N
LD

E
U

2
7

M
L

T

IT
A

E
A

1
7

S
V

N

P
O

L

R
O

U

S
V

K

B
E

L

E
S

P

L
T

V

P
R

T

F
R

A

IR
E

2014 2013

Pct. af BNP Pct. af BNP



Kapitel 2 International økonomi 
 

Økonomisk Redegørelse · August 2013 53 

Figur 2.27 
Offentlig bruttogæld 

Figur 2.28  
Bidrag til ændring i gældskvoten, euroområdet 

 

Anm.: For euroområdet er der anvendt ØMU-gælden i figur 2.27. Denne svarer ikke helt til bruttogælden, 
som den er opgjort for USA og Japan. I figur 2.28 dækker ”Øvrigt” blandt andet over regnskabstek-
niske ændringer og kursændringer.  

Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, maj 2013 og OECD Economic Outlook 93. 
 
I USA ventes den offentlige bruttogæld øget fra ca. 66 pct. af BNP i 2006 til godt 110 pct. af 
BNP i 2014, jf. figur 2.27. Den midlertidige suspension af gældsloftet3 udløb i midten af maj. 
Siden har en række ekstraordinære tiltag bidraget til at finansiere de føderale udgifter. Det er 
vanskeligt at vurdere, hvornår manøvrerummet inden for de ekstraordinære tiltag vil være 
opbrugt. Det afhænger blandt andet af størrelsen af de føderale indtægter og udgifter og 
dermed af den generelle økonomiske situation. Blandt andet det amerikanske Congressional 
Budget Office vurderer – med betydelig usikkerhed – at det vil ske til oktober eller november. 
Der vil herefter være behov for endnu en forhøjelse af gældsloftet eller nye besparelser. 
 
Den japanske bruttogæld skønnes at nå et niveau på godt 233 pct. af BNP i 2014, jf. figur 
2.28. Det afspejler fortsatte faktiske underskud på den offentlige saldo, som ifølge skøn fra 
OECD øges marginalt til 10¼ pct. af BNP i 2013. Det større underskud er blandt andet en 
konsekvens af de lempelser af finanspolitikken, som blev vedtaget i løbet af første halvår. 
Underskuddet ventes nedbragt igen næste år, blandt andet i kraft af planlagte momsforhøjel-
ser og udfasning af en række finanspolitiske initiativer. Det vil imidlertid ikke være tilstrække-
ligt til at sikre hverken stabilisering eller nedbringelse af den store gæld. Regeringen har an-
nonceret et mål om at bringe den primære saldo i balance i 2020, men har endnu ikke præ-
senteret en konkret plan for mellemfristet konsolidering. 
 
 

 

3 Ikke hele USA’s bruttogæld er omfattet af gældsloftet.  
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2.3 Globale risici og ubalancer 
 
De globale risici for tilbageslag er aftaget gennem 2013. Det hænger især sammen med ud-
viklingen i Europa, hvor der nu er en række tegn på, at en vending efterhånden er ved at fin-
de fodfæste. De makroøkonomiske ubalancer, som er blandt årsagerne til den nuværende 
svækkede konjunktursituation, er under gradvis afvikling, og der er sket en stabilisering af 
den realøkonomiske udvikling i kølvandet på de mange tiltag til inddæmning af statsgældskri-
sen. I takt hermed mindskes også risikoen for en kraftig forværring af den økonomiske situa-
tion.  
 
Efter en periode med uholdbare lønstigninger i de udsatte lande i det sydlige Europa er der 
nu en rebalancering undervejs. De nominelle enhedslønomkostninger i periferi-landene steg i 
årene op til finanskrisen betydeligt mere end i andre lande, jf. figur 2.29. Nu er udviklingen 
vendt, hvilket også ventes at fortsætte i prognoseperioden. Det giver sig udslag i en forbedret 
konkurrenceevne. Spejlbilledet heraf er en styrket eksportformåen, om end nogle lande fort-
sat halter bagefter, jf. figur 2.30. 
 

Figur 2.29 
Udviklingen i de nominelle enhedslønomkost-
ninger, udvalgte lande 

Figur 2.30 
Udviklingen i markedsandele, udvalgte lande 
 

 

Anm.: OECD offentliggør ikke tal for enhedslønomkostningerne i Portugal. Markedsandelene i figur 2.30 
dækker eksporten af både varer og tjenester målt i mængder. 

Kilde: OECD Economic Outlook 93. 
 
Samtidig er der sket betydelige fremskridt i forhold til at adressere udfordringerne for de of-
fentlige finanser, jf. afsnit 2.2. Det har bidraget til at øge tilliden til holdbarheden af de offentli-
ge finanser i mange lande. Sammen med en række initiativer på europæisk plan, som fx an-
nonceringen af OMT-programmet og skridt i retning af etablering af en bankunion, må det 
forventes fremover at bidrage til at bryde det potentielle negative samspil mellem offentlige fi-
nanser, den finansielle sektors balancer og væksten. Adgangen til kredit er dog fortsat be-
grænset i mange lande, ligesom der stadig er potentielle svagheder i form af tilpasning af ba-
lancerne i den finansielle sektor. 
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Usikkerhederne hælder fortsat overvejende til den negative side. Det knytter sig særligt til si-
tuationen i euroområdet, men der er også risici knyttet til blandt andet forhøjelse af gældslof-
tet i USA, mulige aktivbobler og svagere vækst i fx Kina, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 
2013. 
 
I USA er genopretningen efter finanskrisen efterhånden kommet så langt, at det har ledt til 
overvejelser om, hvornår den amerikanske centralbank vil stramme den for øjeblikket meget 
lempelige pengepolitik, jf. afsnit 3.1. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har i 
løbet af sommeren signaleret, at den overvejer at påbegynde en udfasning af programmet for 
opkøb af obligationer. Det har fået markedsrenterne i ikke mindst USA, men også resten af 
verden, til at stige hen over sommeren. 
 
Rentestigninger i USA har historisk set påvirket renterne i andre lande. En risiko for den glo-
bale økonomi er derfor de potentielle afsmittende effekter af en mindre lempelig amerikansk 
pengepolitik på de dele af verdensøkonomien, hvor højere renter ikke vil være tilpasset kon-
junktursituationen. Hvis højere amerikanske renter spreder sig, vil det fx have en negativ 
virkning på genopretningen i euroområdet, herunder i særdeleshed på de udsatte lande i det 
sydlige Europa. Samtidig kan det isoleret set reducere kapitalindstrømningen til vækstøko-
nomier. 
 
På den positive side er der fortsat mulighed for en hurtigere end forventet fremgang i proces-
sen med balancetilpasninger og reformer i Europa. Det vil have en positiv effekt på tilliden og 
kan dermed styrke fremgangen i den indenlandske efterspørgsel. 
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Der er igennem det seneste år kommet mere ro på de finansielle markeder. Det vidner om, at 
det i et vidt omfang er lykkedes at inddæmme den europæiske gældskrise. Episoder i løbet af 
sommeren med politisk usikkerhed i enkelte af de gældsplagede sydeuropæiske lande har 
således kun medført begrænsede markedsreaktioner, og de har ikke spredt sig på tværs af 
landene. Mere stabile finansielle markeder understøttes også af, at flere nøgletal den seneste 
tid har vist tegn på en stabilisering af realøkonomien.   
 
Uden for Europa er der klare tegn på økonomisk fremgang, især i USA. Det har fået den 
amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed), til at signalere, at den overvejer at påbe-
gynde en udfasning af sine ekstraordinære pengepolitiske tiltag i takt med, at den realøko-
nomiske situation forbedres yderligere.  
 
Markedsrenterne er derfor steget hen over sommeren. Det gælder især i USA, men også i 
resten er verden, herunder i euroområdet. De danske markedsrenter følger i høj grad udvik-
lingen i de tilsvarende tyske renter. Således er renterne herhjemme på de 10-årige statsobli-
gationer og de 30-årige realkreditobligationer steget hen over sommeren. De lange renter er 
dog fortsat på et lavt niveau i et historisk perspektiv.    
 
Der er fortsat udsigt til, at pengepolitikken overordnet set vil forblive lempelig i både USA, eu-
roområdet, Storbritannien og Japan frem mod udgangen af 2014. Fed har meldt ud, at en 
eventuel udfasning af centralbankens ekstraordinære pengepolitiske tiltag ikke er ensbety-
dende med, at stramninger af den konventionelle pengepolitik i form af renteforhøjelser er 
nært forestående. Den Europæiske Centralbank (ECB) har i forbindelse med sine seneste 
rentemøder klart tilkendegivet, at pengepolitikken i euroområdet vil forblive lempelig i lang tid 
fremover.  
 
Det pengepolitiske rentespænd mellem Danmark og euroområdet er fortsat negativt, og det 
forventes kun langsomt normaliseret i løbet af prognoseperioden. Set i dette lys er der udsigt 
til, at de korte renter vil forblive på et meget lavt niveau frem mod udgangen af 2014, mens 
de lange renter vil stige moderat i takt med, at realøkonomien viser tegn på bedring. 
 
Herhjemme er pengeinstitutternes kreditgivning til virksomheder nu tilbage på niveau med 
kreditgivningen i 2005 før boomet i erhvervsudlån, når der måles i forhold til BNP. Den af-
dæmpede udvikling i udlånene til virksomhederne skal dog ses i lyset af, at virksomhederne 
siden 2009 i stigende grad har anvendt alternative finansieringsmuligheder som realkreditlån, 
erhvervsobligationer og interne lån. Den samlede kreditgivning til virksomheder er i forhold til 
BNP omtrent på 2009-niveauet og væsentligt højere end i 2005. 
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Nyt kapitel 
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3.1 Rente- og valutaforhold 
 
Sommeren 2013 har været præget af relativt rolige forhold på de finansielle markeder og 
moderat stigende markedsrenter. Episoder med politisk usikkerhed i de gældsplagede sydeu-
ropæiske lande har for første gang i længere tid kun medført beskedne markedsreaktioner, 
og de har ikke spredt sig på tværs af landene. Der er alt i alt tale om en sund udvikling, der 
blandt andet afspejler, at det i et vidt omfang er lykkedes at inddæmme den europæiske 
gældskrise, og at der nu er en tro på, at bedre tider er på vej. 
 
Det er særligt i USA, at der er tegn på fremgang, jf. afsnit 2.1. Den amerikanske centralbank, 
Federal Reserve (Fed), har signaleret, at den overvejer at påbegynde en udfasning af sine 
ekstraordinære pengepolitiske tiltag. Det har medvirket til, at markedsrenterne i ikke mindst 
USA, men også resten af verden, er steget i løbet af de seneste måneder. 
 
Fed har siden den finansielle krises start ført en yderst lempelig pengepolitik. Den pengepoli-
tiske styringsrente, Federal Funds Target Rate, har siden december 2008 ligget i intervallet 
0-0,25 pct. Det lave niveau har fået Fed til også at benytte sig af alternative pengepolitiske 
redskaber, herunder opkøb af obligationer med det formål at presse markedsrenterne, ikke 
mindst de lange renter, yderligere ned. Det anses for at være lykkedes, men det har også 
medført en meget betydelig udvidelse af Fed’s balance, jf. figur 3.1. 
 
 

Figur 3.1 
Fed’s aktiver 
 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Statsobl. Realkreditobl. Krisetiltag Udlån Andre

Mia. USD Mia. USD

 

Figur 3.2 
Fed’s pengepolitiske renter og markedsfor-
ventninger til Fed Funds Effective Rate 
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Anm.: I figur 3.1 består ”Statsobl.” af Fed’s beholdning af amerikanske statsobligationer, mens  ”Realkre-
ditobl.” dækker over Fed’s beholdning af realkreditobligationer og obligationer udstedt af Fannie 
Mae, Freddie Mac, m.fl. ”Krisetiltag” er Fed’s likviditetsfaciliteter og beholdning af værdipapirer fra 
afvikling af finansielle selskaber. ”Udlån” er pengepolitiske udlån og repoer. ”Andre” dækker over 
Fed’s beholdning af guld, aktiver i fremmed valuta samt diverse andre aktiver. I figur 3.2 er ”Maj 13” 
observationer af Fed Funds Futures Rates fra primo maj 2013, mens ”August 13” er en observation 
fra den 21. august 2013. Fed Funds Futures er et renteafdækningsinstrument, der ofte anvendes som 
en indikator for de finansielle markeders forventning til udviklingen i den pengepolitiske rente. 

Kilde: Federal Reserve, Reuters EcoWin, Bloomberg og egne beregninger. 
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Fed har siden 2008 udvidet sin balance med op imod 3.000 mia. USD stats- og realkreditob-
ligationer i forbindelse med sine forskellige opkøbsprogrammer. Det seneste opkøbsprogram, 
det såkaldte QEIII, blev iværksat i løbet af efteråret 2012 og består i månedlige opkøb af 
stats- og realkreditobligationer for henholdsvis 45 mia. og 40 mia. USD.  
 
Det er disse opkøb, der nu forventes nedtrappet i løbet af dette efterår. Det har medført høje-
re markedsrenter i især den lange ende af rentekurven, jf. afsnit 3.2. De højere lange renter 
skyldes dels en forventning om samlet set lavere efterspørgsel efter sådanne aktiver, når Fed 
skalerer ned for sine opkøb, og dels at markedsforventningerne til de korte renter i USA nu er 
højere end tidligere, jf. figur 3.2. 
 
Den Europæiske Centralbank (ECB) har i forbindelse med sine seneste rentemøder forsikret, 
at pengepolitikken i euroområdet forbliver lempelig i lang tid fremover. ECB har fastholdt sine 
pengepolitiske styringsrenter uændret siden rentenedsættelsen i starten af maj, hvor refinan-
sieringsrenten og renten på den stående udlånsfacilitet blev sænket, jf. figur 3.3. 
 

Figur 3.3 
Korte renter i euroområdet 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

Rentekorridor Refirente Eonia

Pct. Pct.

Figur 3.4 
ECB’s balance 
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Anm.: I figur 3.3 udgøres rentekorridorens øvre og nedre grænse af ECB’s rente på henholdsvis den ståen-
de udlåns- og indlånsfacilitet. I figur 3.4 er LTRO udlån optaget i forbindelse med ECB’s længereva-
rende refinansieringsoperationer, herunder de to 3-årige LTRO’er, mens MRO er udlån optaget i 
forbindelse med ECB’s ordinære refinansieringsoperationer. 

Kilde: ECB, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
ECB’s rentenedsættelse i maj har ikke haft større synlig effekt på pengemarkedsrenterne i 
euroområdet. Det skyldes, at det i den aktuelle situation med overskydende likviditet i pen-
gemarkederne er renten på ECB’s stående indlånsfacilitet, der er bestemmende for penge-
markedsrenterne. Rentenedsættelsen skal ses som en reaktion på, at eventuelt stigende 
pengemarkedsrenter vil svare til en de facto pengepolitisk stramning, der ikke er ønsket i den 
nuværende realøkonomiske situation. Rentenedsættelsen har således lagt et loft over, hvor 
meget pengemarkedsrenterne kan stige. Desuden har den medvirket til, at tempoet, hvormed 
bankerne i euroområdet tilbagebetaler lån optaget i forbindelse med ECB’s ekstraordinære 3-
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årige udlånsfacilitet – de såkaldte 3-årige LTRO’er, er blevet sat ned de seneste måneder, jf. 
figur 3.4.  
 
Danmarks Nationalbanks pengepolitiske styringsrenter har været uændrede siden slutningen 
af januar 2013 med undtagelse af udlånsrenten, der blev sænket med 0,10 pct.-point i forbin-
delse med ECB’s seneste rentenedsættelse i maj, jf. figur 3.5. Det skal ses i lyset af, at kro-
nekursen har ligget stabilt under den centrale paritetskurs, og at der derfor ikke har været 
behov for intervention i valutamarkedet fra Danmarks Nationalbanks side, jf. figur 3.6. 
 

Figur 3.5 
Korte renter i Danmark 
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Figur 3.6 
Afvigelse fra DKK/EUR paritetskurs og Dan-
marks Nationalbanks interventionskøb 
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Anm.: Tomorrow/Next-renten i figur 3.5 er en referencerente for usikrede dag-til-dag lån i pengemarkedet 
i Danmark. Den beregnes dagligt af Danmarks Nationalbank som et omsætningsvægtet gennemsnit 
af de indberettede rentesatser. Serien er udglattet som et femdages glidende gennemsnit. Figur 3.6 
viser afvigelsen af den faktiske DKK/EUR-kurs fra den fastsatte centrale paritetskurs på 7,46038 kr. 
per euro og Danmarks Nationalbanks månedlige nettointerventionskøb af valuta. Et positivt (nega-
tivt) tal betyder køb (salg) af valuta og salg (køb) af kroner. 

Kilde: Danmarks Nationalbank, Reuters EcoWin og egne beregninger. 
 
Det er i prognosen antaget, at pengepolitikken forbliver lempelig i både Europa og USA 
prognoseperioden ud. Helt konkret forventes de pengepolitiske renter at forblive på deres 
nuværende lave niveau indtil udgangen af prognoseperioden. Det baserer sig på, at den re-
aløkonomiske udvikling, særligt for dele af euroområdet, er svag, og at der kun forventes 
moderat fremgang over det næste par år, jf. afsnit 2.1. Der forventes dog en gradvis udfas-
ning af de kvantitative tiltag i USA. De korte renter forventes alt i alt at forblive på et lavt ni-
veau i hele prognoseperioden, jf. tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 
Skøn for korte renter 

  2012 2013 2014 

Årsgennemsnit (pct.)  

Euroområdet 
ECB’s refinansieringsrente 0,9 0,6 0,5 

3-mdrs. pengemarkedsrente 0,6 0,2 0,4 

Danmark 

Diskonto 0,3 0,0 0,2 

Rente på indskudsbeviser 0,0 -0,1 0,3 

3-mdrs. pengemarkedsrente 0,6 0,3 0,5 

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

3-mdrs. pengemarkedsrente 0,4 0,3 0,5 
 

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

3.2 Obligations- og aktiemarkeder 
  
De lange danske obligationsrenter begyndte at stige lidt i maj 2013, men de ligger fortsat på 
et lavt niveau i et historisk perspektiv, jf. figur 3.7. Renten på den 10-årige danske statsobli-
gation har stort set fulgt udviklingen i den tilsvarende tyske statsobligationsrente. Den korte 
realkreditobligationsrente ligger fortsat historisk lavt, hvilket blandt andet følger af de lave 
pengemarkedsrenter i Danmark. 
 
 

Figur 3.7 
Danske obligationsrenter  
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Anm.: Sidste observation 16. august 2013. 
Kilde: Realkreditrådet og Reuters Ecowin. 
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I de større vestlige økonomier er de lange renter steget de seneste måneder. Det gælder 
særligt i USA, og udviklingen i de amerikanske statsobligationsrenter har haft en vis afsmit-
tende virkning på de lange renter i Europa, jf. figur 3.8. 
 
Der er siden 2008 sket en udvidelse af forskellen mellem de lange renter i euroområdet (op-
gjort som en sammenvejet statsobligationsrente) og Tyskland. Det afspejler navnlig det for-
højede niveau for statsobligationsrenterne i de sydeuropæiske lande. Aktuelt er forskellen i 
statsobligationsrenterne mellem euroområdet og Tyskland på samme niveau, som før gælds-
krisen eskalerede i 2011, jf. figur 3.9. 
 
 

Figur 3.8 
Renter på 10-årige statsobligationer i de større 
økonomier 
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Figur 3.9 
Renter på 10-årige statsobligationer i Tyskland 
og euroområdet 
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Anm.: Statsobligationsrenten for euroområdet er sammenvejet ved hjælp af landenes nominelle obligati-
onsbeholdninger. Sidste observation er juli 2013 (månedsobservationer). I figur 3.9 tyder seneste ob-
servationer for august på en indsnævring mellem statsobligationsrenten i Tyskland og euroområdet.     

Kilde: ECB og Reuters Ecowin. 
 
Rentespændene på statsobligationer mellem de sydeuropæiske lande og Tyskland er i løbet 
af det seneste år indsnævret, jf. tabel 3.2. Det skal blandt andet ses i lyset af annonceringen 
af ECB’s opkøbsprogram i september 2012 og den løbende konsolidering af de offentlige fi-
nanser i de udsatte lande. Men markedet er fortsat følsomt over for den politiske og økono-
miske udvikling, hvilket de seneste måneder er kommet til udtryk ved bevægelser i rente-
pændene i fx Portugal. Markedets reaktion på blandt andet den politiske usikkerhed i de en-
kelte lande er dog mindre end tidligere.  
 
Rentespændene på statsobligationer i de enkelte europæiske lande i forhold til Tyskland er 
blandt andet påvirket af forskelle i de underliggende økonomiske ubalancer, herunder navnlig 
landenes offentlige gæld, jf. tabel 3.2. Fremskridtene i implementeringen af de låneprogram-
mer, som er ydet Grækenland, Irland, Portugal, Spanien og Cypern, spiller ligeledes en rolle.  
 
Gældskvoterne, dvs. offentlig gæld i forhold til BNP, er steget betydeligt i de fleste europæi-
ske lande under gældskrisen. OECD forventer i deres forårsprognose en gradvis stabilisering 
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af gældskvoterne for euroområdet som helhed i 2013-2014. Dette må forventes på længere 
sigt at kunne reducere de risikopræmier og dermed de rentespænd, der knytter sig til usik-
kerheden om landenes solvens. Der vil dog fortsat være tale om betydelige offentlige gælds-
kvoter på over 100 pct. af BNP for en række eurolande (og et niveau tæt på 100 pct. for store 
EU-økonomier som fx Storbritannien og Frankrig), som vil skulle håndteres i de kommende 
år. 
 
 

Tabel 3.2  
Aktuel rating, ØMU-gæld, og rentespænd til Tyskland   

Land 
Rating fra burea- 
uerne S&P / 
Fitch /  
Moody’s 

ØMU-gæld  
(pct. af BNP) 

Gnst. rentespænd (basispoint) 
  

  2012 2010 2011 2012 1/1 til 19/8 
2013 

Danmark AAA/AAA/Aaa 46 17 10 -6 14 

Finland AAA/AAA/Aaa 53 22 35 32 24 

Nederlandene AAA/AAA/Aaa 71 23 34 38 34 

Sverige AAA/AAA/Aaa 38 11 -6 2 43 

Østrig AA+/AAA/Aaa 73 45 67 79 38 

Frankrig AA+/AA+/Aa1 90 34 67 97 60 

Belgien AA/AA/Aa3 100 69 160 146 82 

Irland BBB+/BBB+/Ba1 118 306 710 471 241 

Italien BBB/BBB+/Baa2 127 126 271 391 283 

Spanien BBB-/BBB/Baa3 84 153 281 431 326 

Portugal BB/BB+/Ba3 124 263 767 910 474 

Grækenland B-/B-/C 157 650 1.620 2.259 916 

Memo       

Tyskland  AAA/AAA/Aaa 82 - - - - 
 

Anm.: Rentespændet er gennemsnit af perioden og er opgjort som forskellen i basispoint mellem renterne 
på 10-årige statsobligationer fra det pågældende land og Tyskland. 

Kilde: Reuters EcoWin, Bloomberg, Eurostat, og egne beregninger. 
 
I de udsatte lande er det navnlig i Irland, at der i 2013 forventes at ske en stabilisering af 
gældskvoten, mens det er knap så udtalt i Portugal, Spanien og Italien, jf. figur 3.10. Udvik-
lingen i gældskvoterne i de enkelte lande under gældskrisen er påvirket af den konsolidering, 
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der er gennemført, men også af, at den svage konjunkturudvikling i en del lande har medvir-
ket til, at gennemslaget af konsolideringen på gældskvoterne har taget tid.1    
 
 

Figur 3.10 
Offentlig gæld (ØMU-gæld) i euroområdet  
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Kilde: OECD Economic Outlook 93, maj 2013 og Danmarks Statistik. I prognoseårene er den offentlige gæld 
baseret på de enkelte landes stabilitetsprogrammer, jf. boks 1.1 i Economic Outlook 93. 

 
Skønnene for de lange renter er opjusteret i forhold til majvurderingen, jf. tabel 3.3. Det gæl-
der navnlig den 10-årige amerikanske statsobligationsrente, der er steget betydeligt i takt 
med, at realøkonomien i USA har vist tegn på fremgang, og at Fed på den baggrund nu for-
ventes at skrue ned for sine obligationsopkøb tidligere end hidtil antaget. Denne udvikling har 
formentlig også haft en afsmittende virkning på de europæiske obligationsrenter. Det har, i 
kombination med at der i Europa har været tegn på en stabilisering af realøkonomien, bidra-
get til, at obligationsrenterne i Danmark og Tyskland nu ligger på et højere niveau end forud-
sat i majvurderingen. 
 
 
 
 

 

1 Gennemslaget af diskretionære ændringer i finanspolitikken på gældskvoterne er påvirket af størrelsesordenen af 
effekten på realøkonomien og varigheden heraf samt størrelsen af de automatiske stabilisatorer, niveauet for gæl-
dens størrelse og reaktionen på de finansielle markeder af konsolideringstiltagene , jf. ”Fiscal Multipliers and Pub-
lic Debts Dynamics in Consolidations”, Economic Papers no. 460, EU-Kommissionen, July 2012. 
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Tabel 3.3 
Skøn for obligationsrenter  

 2012 2013 2014 

       Maj Aug       Maj Aug 

Årsgennemsnit (pct.)      

10-årig statsobligation, Danmark 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 

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

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

Gennemsnitlig obligationsrente, Danmark 1,7 1,5 1,6 1,8 1,9 

1-årig rentetilpasningsobligation, Danmark 0,5 0,3 0,3 0,6 0,6 

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

Kilde: Danmarks Nationalbank, Reuters EcoWin  og egne beregninger. 
 

 
Aktiekurserne i USA, euroområdet og Danmark er steget betydeligt i de senere år, formentlig 
understøttet af den lempelige pengepolitik, jf. figur 3.11 og 3.12. Aktiekurserne og statsobli-
gationsrenterne bevæger sig normalt i samme retning og følger blandt andet udviklingen i re-
aløkonomien og inflationen. Siden 2009 er der imidlertid sket en atypisk udvikling, hvor stats-
obligationsrenterne i USA er faldet, mens aktiekurserne er steget, jf. figur 3.11. Udviklingen 
siden 2009 skal formentlig ses i lyset af Fed’s kvantitative pengepolitiske tiltag.  
 
 

Figur 3.11 
Aktiekurser og statsobligationsrenter i USA 
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Figur 3.12 
Aktiekurser i Danmark og euroområdet 
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Kilde: Reuters EcoWin. 
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3.3 Kreditudvikling 
 
Danske pengeinstitutters udlån til erhverv i forhold til BNP er i begyndelsen af 2013 nede på 
samme niveau som i 2005 før boomet i udlån til erhverv. Tilpasningen i kreditgivningen fra 
pengeinstitutterne til virksomhederne har været noget større end til husholdningerne, jf. figur 
3.13 og 3.14. Det skal blandt andet ses i lyset af en relativt kraftig långivning til erhverv i åre-
ne op til 2008.  
 
Pengeinstitutternes udlån til erhverv kan også være præget af, at pengeinstitutterne under 
den finansielle krise særligt havde tab og nedskrivninger på deres erhvervsudlån. Til gen-
gæld har øget långivning fra realkreditinstitutter i nogen grad opvejet reduktionen i långivnin-
gen fra bankerne til både husholdninger og erhverv. Et højt opsparingsoverskud i virksomhe-
derne har de seneste år samtidig reduceret behovet for ekstern finansiering. 
 
 

En række tekniske forhold påvirker dog også udlånene til erhverv. Den danske udvikling i ud-
lån til erhverv har således siden 2011 været påvirket af forhold som realiserede tab, overflyt-
ninger af udlån til selskaber uden banklicens under Finansiel Stabilitet A/S samt bankers flyt-
ninger af udlån på tværs af landegrænser. Den samlede størrelsesorden af disse tekniske 
forhold er ca. 65 mia. kr. i perioden fra  2011 og frem til marts 2013, hvilket omtrent svarer til 
faldet i udlånene til erhverv på ca. 55 mia. kr. i samme periode.2 
 
 

Figur 3.13 
Udlån til ikke-finansielle selskaber 
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Figur 3.14 
Udlån til husholdninger 
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Anm.: Beholdninger er opjort ultimo. Sidste observation er 1. kvartal 2013. Data for realkreditudlån starter i 
1993. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 

2 Jf. Balancestatistik for penge og realkreditinstitutter, Danmarks Nationalbank, maj 2013. Sammenhængen mel-
lem de tekniske forhold og det faktiske udlån er imidlertid ikke i forholdet 1:1 i de enkelte kvartaler. Ligeledes 
kan en del af lånene, der er udgået af statistikken, komme tilbage igen. Det er således vanskeligt at sige, hvordan 
udlånene havde udviklet sig uden disse ændringer i tekniske forhold.    
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Lån fra penge- og realkreditinstitutter udgør den væsentligste kilde til ekstern finansiering 
blandt ikke-finansielle virksomheder og lidt under halvdelen af den samlede kreditgivning, jf. 
figur 3.15. Den samlede kreditgivning til ikke-finansielle virksomheder er i 1. kvartal 2013 om-
trent på niveau med kreditgivningen i 2009. De seneste år har udviklingen været sammensat 
af, at lån i penge- og realkreditinstitutter er reduceret set i forhold til BNP, mens virksomhe-
derne i højere grad har anvendt interne lån mellem virksomhederne samt øget brug af er-
hvervsobligationer.  
 

Figur 3.15 
Den samlede kreditgivning til ikke-finansielle selskaber 
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Anm.: Seneste observation er 1. kvartal 2013. Fra 1. kvartal 2013 er virksomhedernes gæld revideret til også 
at indeholde interne lån. Interne lån og de øvrige dele af gælden (undtagen handelskreditter) indgår i 
det Europæiske Systemiske Risikoråds risikoindikatorer for økonomiske ubalancer og i EU-
Kommissionens Macroeconomic Imbalances Procedure Scoreboard. Obligationer indgår til mar-
kedsværdi i gældsopgørelsen.  

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 
Penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik har været omtrent uændret, dvs. er hverken 
lempet eller strammet, i begyndelsen af 2013. Det er navnlig i forbindelse med eskaleringen 
af den finansielle krise i 2008 og gældskrisen i slutningen af 2011, at der skete stramninger i 
kreditpolitikken i Danmark og euroområdet, jf. figur 3.16 (Danmarks Nationalbanks og ECB’s 
udlånsundersøgelser). Således er de hidtidige danske erfaringer, at det særligt er på de tids-
punkter, hvor stramninger af kreditpolitikken skyldes internationale forhold, at stramningerne 
har en negativ betydning for navnlig pengeinstitutternes udlån, jf. figur 3.17.3 Kreditpolitikken i 
Danmark har i begyndelsen af 2013 næppe større indvirkning på udlånsvæksten til erhverv.  
 
 

 

3 Jf. ”Pengeinstitutter, kredit og konjunkturer”, Kvartalsoversigt 2. kvartal 2013, Danmarks Nationalbank. 
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Figur 3.16 
Kreditpolitik for erhverv i Danmark og euroom-
rådet 
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Figur 3.17 
Udlån til erhverv i Danmark og euroområdet 
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Anm.: Figur 3.16 er baseret på kvalitative udlånsundersøgelser fra ECB og Nationalbanken for penge- og 
realkreditinstitutter. De kvalitative undersøgelser afspejler kreditchefernes vurdering af kreditpolitik-
ken. I den danske udlånsundersøgelse findes der flere svarmuligheder end i den tilsvarende for euro-
området, og niveauet for nettotallene er derfor ikke helt sammenlignelige med den tilsvarende for 
euroområdet. Sidste observation i figur 3.16 er 2. kvartal 2013. Figur 3.17 viser udlån fra penge- og 
realkreditinstitutter, og sidste observation er juli 2013.    

Kilde: Danmarks Nationalbank og ECB. 
 
Den ikke-finansielle private sektors gæld er i Danmark på ca. 240 pct. af BNP i 2012, og 
dermed er det samlede danske gældsniveau blandt de højeste i Europa, jf. Økonomisk Re-
degørelse, maj 2012.4 Det høje gældsniveau afspejler blandt andet tilsvarende store aktiver i  
husholdningerne og en høj grad af finansiel udvikling. Siden 2009 er den danske ikke-
finansielle private sektors gæld i forhold til BNP nedbragt med omkring 10 pct.-point.   
 
Omkostningerne ved gæld afspejler ikke kun gældens niveau, men afhænger også af de fak-
tiske renteniveauer i de enkelte lande. Gældsserviceringskvoten, dvs. ydelserne i forhold til 
BNP, er et udtryk for den belastning, som gælden indebærer for den private sektor. Kvoten er 
derfor relevant ud fra et stabiliseringshensyn. Gældsserviceringskvoten var i 2012 højere end 
det historiske gennemsnit for hovedparten af OECD-landene. Set i lyset af at det aktuelt lave 
renteniveau reducerer gældsserviceringen, indikerer det, at der fortsat udestår en konsolide-
ring i den private sektor i hovedparten af OECD-landene, jf. boks 3.1. 
 
 
 
 

 

4 Jf. den definition af privat gæld, der anvendes i Macroeconomic Imbalance Procedure Scoreboard fra Eurostat 
og EU-kommissionen (interne lån mellem virksomheder indgår pt. ikke de danske årstal for privat gæld, der her 
anvendes).   
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Boks 3.1 
Gældsservicering, renter og gæld  

Ydelserne på gæld stiger typisk op til en egentlig finansiel krise, hvorefter den falder. Stigningen i ydelsen 

skyldes navnlig en opbygning af gæld, mens det efterfølgende fald både skyldes lavere renter og en reduk-

tion af gælden. Gældsserviceringskvoten, der er et udtryk for ydelserne på gæld i forhold til BNP, anvendes 

blandt andet af IMF, BIS og Federal Reserve som pejlemærke for ubalancer i den private sektor og kan ha-

ve betydning for blandt andet tilrettelæggelsen af penge- og stabiliseringspolitikken, da gældsservicerings-

kvoten afhænger af det faktiske renteniveau og kreditgivningen. 

 

Niveauet for gældsserviceringskvoten for den ikke-finansielle private sektor afhænger af størrelsen på gæl-

den i forhold til BNP, det aktuelle renteniveau og sammensætning og løbetid på gælden. Gældsservice-

ringskvoten i Danmark lå i 2012 i midterfeltet af udvalgte OECD-lande, jf. figur a. Dette skal blandt andet 

ses i lyset af forholdsvis høj gæld i navnlig husholdninger, men også en lav rente og en relativt lang løbetid 

på gælden. BIS’s beregninger af gældsserviceringskvoten er standardiseret over lande. Danmarks Statistik 

og Eurostat opgør bruttogælden for husholdninger og virksomheder i Danmark i 2012 til ca. 240 pct. af 

BNP. 

 

Set i forhold til det historiske gennemsnit i perioden 1995-2007 ligger gældsserviceringskvoten i Danmark i 

2012 over dette niveau. Størrelsen af denne afvigelse i forhold til det historiske gennemsnit er dog ikke stør-

re end i en række andre OECD lande, jf. figur a. I USA derimod er gældsserviceringskvoten nu tæt på sit hi-

storiske gennemsnit, hvilket skal ses i lyset af det lave renteniveau og en relativt hurtig konsolidering i den 

private sektor. I de sydeuropæiske lande, navnlig Grækenland, men også Spanien og Portugal, er forskel-

len til det historiske gennemsnit fortsat betydelig.  

 
 
 
 

Figur a 
Privat ikke-finansiel sektors gældsserviceringskvote (ydelseskvote) 
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Anm.: Gældsserviceringskvoten i 2012 er for slutningen af året eller seneste mulige tidspunkt. Gældsser-
viceringskvoten beregnes med udgangspunkt i en antagelse om en fast ydelse på lånet. Løbetiden på 
privat gæld er i Danmark noget over gennemsnittet af OECD-lande ifølge BIS’s beregninger. 

Kilde: “83rd Annual report” juni 2013 og “Quarterly review, september 2012”, BIS. 
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For 2013 som helhed ventes en fremgang i den samlede efterspørgsel på ¾ pct. Det dækker 
over et trægt første halvår og en forventning om noget stærkere fremgang fra andet halvår, 
hvor den økonomiske politik trækker den indenlandske efterspørgsel op, og der kommer me-
re fart på eksportmarkederne. Næste år ventes en stærkere og mere selvbærende fremgang 
i efterspørgslen, primært drevet af eksporten, og årsvæksten ventes at tiltage til 2¼ pct. 
 
Udsigten til øget afsætning på både eksport- og hjemmemarkeder øger behovet for investe-
ringer i nyt produktionsapparat. Siden tilbageslaget i 2008-09 har erhvervsinvesteringerne 
ligget lavt, og virksomhederne har sparet op. Investeringsvinduet frem til udgangen af året 
samt lave renter giver et betydeligt incitament til at øge materielinvesteringerne i år. Samtidig 
trækkes bygge- og anlægsinvesteringerne op af offentligt initierede investeringer på blandt 
andet baneområdet og investeringer afledt af energiaftalen.  
 
Også privatforbruget ventes gradvist at komme op i fart, særligt næste år. Indkomstudviklin-
gen understøttes af den økonomiske politik, særligt skattereformen fra 2012, og faldende net-
torenteudgifter. Samtidig ventes købekraften kun i begrænset omfang udhulet af forbruger-
prisinflationen, som er reduceret betydeligt i år. Større optimisme blandt forbrugerne tyder på, 
at manglende tillid til den økonomiske situation ikke vil holde privatforbruget tilbage. Den bed-
re stemning understøttes blandt andet af stigende boligpriser og forventninger om faldende 
ledighed. 
 
Boligmarkedet har været i bedring i løbet af 2013, og huspriserne ventes at stige både i år og 
næste år. Antallet af bolighandler er dog fortsat lavt og skal vokse betydeligt, før boligmarke-
det kan siges at være kommet sig efter de seneste års prisfald. Lave renter er afgørende for 
fortsat stabilisering af boligmarkedet. Boliginvesteringerne holdes oppe af videreførelsen af 
BoligJobordningen og udvidelsen af Landsbyggefondens investeringsramme. Men faldende 
nybyggeri trækker investeringsniveauet ned i år, og først næste år ventes boliginvesteringer-
ne at bidrage til fremgang i den samlede efterspørgsel. 
 
En svag udvikling i udlandet i starten af 2013 har sat sine spor i eksporten, der nu kun ventes 
at vokse med beskedne ¼ pct. i år. Det afspejler især et fald i tjenesteeksporten, mens der 
fortsat er udsigt til en lille fremgang i vareeksporten, primært som følge af øget afsætning af 
medicinalprodukter mv. på eksportmarkederne. En gradvis bedring af den globale økonomi 
gennem andet halvår i år og ind i 2014 ventes efterhånden at trække eksporten op, og der 
skønnes en vækst på 3¾ pct. næste år. Fremgangen hjælpes på vej af aftalerne om Vækst-
plan DK, som styrker danske virksomheders muligheder for at hægte sig på et opsving i ud-
landet. Omvendt udfordres eksportvirksomhederne fortsat af et efterslæb i lønkonkurrence-
evnen som følge af relativt høje lønstigninger i hovedparten af 00’erne. 

4. Indenlandsk efterspørgsel 
og udenrigshandel 

Nyt kapitel 
 



Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 
 

Økonomisk Redegørelse · August 2013 72 

4.1 Indkomster og formue  
 

4.1.1 Husholdningernes indkomster 
Husholdningernes disponible indkomster ventes at stige med ca. 2 pct. realt i både 2013 og 
2014, når der korrigeres for ekstraordinære forhold som blandt andet udsving i pensionsbe-
skatningen.  
 
Fremgangen i de nominelle korrigerede disponible indkomster ventes at være i underkanten 
af det historiske gennemsnit, jf. figur 4.1 og tabel 4.1. Når der alligevel bliver en forholdsvis 
høj real vækst i de korrigerede disponible indkomster, skyldes det primært, at inflationen er 
aftaget markant i starten af året. Det ventes, at inflationen (målt ved deflatoren for det private 
forbrug) kun vil blive 1,2 pct., hvor gennemsnittet for årene siden 2000 er knap 2 pct. Den nu-
værende lave inflation øger den reale disponible indkomst i år hos en typisk LO-familie med 
to børn med godt 3.000 kr. i forhold til en situation, hvor inflationen var 2 pct. 
 
 

Figur 4.1 
Udvikling i de nominelle og reale korrigerede disponible indkomster 
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Anm.: Inflationen er defineret som udviklingen i deflatoren for det private forbrug i nationalregnskabet. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
I juni måned reviderede nationalregnskabet opgørelsen af indkomsten for 2009 til 2012. Re-
visionen var større end normalt, da der blev indarbejdet nye oplysninger omkring udviklingen 
i lønsummen fra det hovedreviderede arbejdstidsregnskab. Det medførte en forøgelse af ind-
komsterne i årene 2010 til 2012. For 2012 er den disponible indkomst hos husholdningerne 
forøget med godt og vel 1½ pct. i den nye opgørelse fra nationalregnskabet. Udgangspunktet 
er således bedre, end det var lagt til grund i maj. Indkomstudviklingen i perioden 2011 og 
2012 er dog også med de reviderede oplysninger fortsat ganske behersket i et historisk per-
spektiv. 
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Tabel 4.1 
Væksten i de disponible indkomster 

 Gnst. 
01-12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vækst, pct.         

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

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

Real disponibel indkomst:         

Husholdninger ifølge NR1) 1,6 0,6 0,9 2,7 0,3 0,0 0,6 2,2 

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

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

   

1) Dvs. efter nationalregnskabets definition, jf. bilagstabel B.11.  
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. 
 
Udviklingen i husholdningernes korrigerede disponible indkomst i år ventes særligt at blive 
understøttet af den økonomiske politik, herunder skattereformen og aftalen om Vækstplan 
DK. Derudover ventes husholdningernes nettorenteudgifter at falde yderligere i år. Isoleret 
set skønnes faldende nettorenter, diskretionære skattelettelser samt lavere afgifter at øge 
husholdningernes reale korrigerede disponible indkomst med knap 1 pct. i år og yderligere 
ca. ¼ pct. i 2014, jf. tabel 4.2 og figur 4.3.  
 
Væksten i den korrigerede reale disponible indkomst har de senere år været højere end, 
hvad væksten i løn- og overførselsindkomster umiddelbart tilsiger, jf. figur 4.2. Det afspejler, 
at husholdningernes disponible indkomster primært er vokset som følge af faldende nettoren-
teudgifter og diskretionære skattelettelser. Samlet set trak de diskretionære skattelettelser og 
rentebesparelserne de korrigerede disponible indkomster op med 6 pct. fra 2008 til 2012, jf. 
figur 4.3. Fx indebærer faldet i renteudgifterne fra 2008 til 2012 en årlig besparelse på ca. 
5.500 kr. før skat pr. dansker over 18 år, og i løbet af prognoseperioden ventes dette at stige 
til ca. 7.500 kr. før skat pr. dansker over 18 år i 2014. Den økonomiske politik har således i 
vid udstrækning været med til at holde hånden under husholdningernes indkomster og der-
ved også det private forbrug, og der ventes som nævnt et yderligere bidrag i prognoseperio-
den. 
 
Udover den økonomiske politik og faldende renteudgifter trækkes væksten i den reale korri-
gerede disponible indkomst i 2013 særligt af stigende overførselsindkomster. Det skyldes 
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især tilgang af pensionister i disse år. Derudover har der også været et stort optag på de vi-
deregående uddannelser, hvilket medfører stigende SU.  
 

Figur 4.2 
Korrigeret disponibel indkomst, løn- og over-
førselsindkomst 
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Figur 4.3 
Bidrag til samlet vækst i den reale korrigerede 
disponible indkomst siden 2008 
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Anm.: Samlet indkomst i figur 4.2 dækker over den korrigerede disponible indkomst. Skatteændringer dæk-
ker alene over diskretionære ændringer. Andre ændringer i figur 4.3 dækker over alle andre ændrin-
ger i indkomsten. For en oversigt over disse, se tabel 4.2. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Stigende udbetalinger af arbejdsmarkedspensioner styrker ligeledes indkomsten betydeligt i 
både 2013 og 2014. Den løbende modning af arbejdsmarkedspensionerne i de kommende år 
vil medføre, at en væsentlig del af indkomstfremgangen fremadrettet må forventes at komme 
fra pensionsindkomsten. 
 
Derimod forventes udviklingen i den samlede lønsum stort set ikke at bidrage til indkomst-
væksten i år. Det skal ses i lyset af en svag beskæftigelsesudvikling og afdæmpede lønstig-
ninger. Faldende pensionsindbetalinger gør dog, at husholdningerne ventes at få flere penge 
udbetalt i år end sidste år. Fra 2014 skønnes højere lønindtægter at bidrage moderat til ind-
komstfremgangen for første gang siden 2008. 
 
Sidste år fik husholdningerne ekstra købekraft i form af tilbagebetalingen af efterlønsmidler. 
Disse midler svarede til ca. 2½ pct. af den samlede indkomst. Eftersom der var tale om en 
engangstilførsel til husholdningerne, er der et tilsvarende fald i købekraften i år. Tages der 
højde for dette bortfald af efterlønsmidlerne, falder husholdningernes købekraft i år med ca. 
¼ pct. i forhold til 2012. Reduktionen i købekraften vurderes dog at have mindre betydning for 
forbruget end en tilsvarende ændring i de faktiske indkomster. 
 
Indkomsten ventes i de næste år kun i begrænset omfang at blive trukket op af stigende ak-
tieudbytter. Der er dog traditionelt relativt store udsving i, hvor meget denne indkomsttype bi-
drager til de samlede indkomster for husholdningerne. Samtidig er det en af de indkomstfor-
mer, der kan påvirke indkomstforskellene relativt meget i løbet af en konjunkturcyklus, da ak-
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tieindkomst i størst omfang tilfalder personer i den øvre del af indkomstfordelingen. Faldet i 
aktieudbytter i årene 2009 og 2010 reducerede således indkomstforskellene, jf. boks. 4.1. 
 
 

Tabel 4.2 
Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst1) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  Vækst i realindkomst før afgiftsbidrag 0,7 2,0 3,5 0,5 0,7 2,1 1,9 

  Afgiftsbidrag1) 0,3 0,7 -0,3 -0,2 -0,6 0,1 0,0 

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

Vækstbidrag (pct.-point) fra        

    Lønsum3) 2,0 -1,4 -1,1 -1,1 -0,9 0,0 0,5 

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

  Lønsum ekskl. pensionsbidrag 1,3 -1,1 -1,2 -1,2 -0,9 0,4 0,5 

  Samlede offentlige indkomstoverførsler  -0,1 1,5 1,1 0,1 0,2 0,4 0,2 

I alt lønindkomst (ekskl. pensionsbidrag) 
og overførsler 1,2 0,4 -0,1 -1,1 -0,7 0,8 0,8 

Nettorenteindkomst -0,8 -0,1 1,8 0,5 0,3 0,6 0,2 

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

Udbetalinger fra pensionsordninger4) -0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 0,4 0,6 

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

  Skattereformen (2012) og Vækstplan DK      1,3 0,0 

  Andre skatteændringer7) 0,3 1,2 2,8 -0,2 -0,3 -1,0 0,2 

Udsving i aktie- og dødsbobeskatningen 0,9 0,3 -1,0 0,0 0,1 0,2 0,0 

I øvrigt8) -0,6 1,5 -0,1 0,5 0,6 -0,3 0,2 

Udbetalinger fra SP og af efterlønsbidrag9)  3,7 -3,0 -0,4 2,6 -2,5 0,0 

I alt inkl. SP og udbetalinger af efterløns-
bidrag9) 1,1 6,5 0,1 -0,1 2,7 -0,3 2,0 

 

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) Arbejdsmarkedspensioner mv. (men ikke individuelle pensionsordninger i pengeinstitutter mv.).  
5) Inklusive udlodninger fra investeringsforeninger. 
6)  Dækker alene over diskretionære personskatteændringer. 
7)  Forårspakke 2.0, Genopretning af dansk økonomi, FL12 skattepakke, FL13 skattepakke mv.  
8) 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.  

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

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
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Boks 4.1  
Konjunkturvirkning på indkomstforskellene  

I løbet af det seneste årti har der været en tendens til, at indkomstforskellene er steget, men en del af stig-

ningen, særligt i perioden 2005 til 2008, kan henføres til konjunkturudsving, jf. figur a. Når der renses for 

konjunkturbaserede udsving, har indkomstforskellene målt ved gini-koefficienten udviklet sig mere jævnt. 

 

Det skønnede konjunkturelle bidrag til indkomstforskellene i 2005-08 stammede i høj grad fra udbytteind-

komst. Det er hovedsageligt familier placeret i den øvre del af indkomstfordelingen, der ejer aktier mv. Sti-

gende udbytter trækker således i retning af større indkomstforskelle. Udover udbytteindkomst mv. var også 

især stigende boligpriser med til at øge indkomstforskellene i midten af 00’erne, jf. figur b.  
 

 

Figur a 
Udvikling i indkomstforskelle 
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Figur b 
Bidrag til samlet vækst i disponibel indkomst 
siden 2008 
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Figur b 
Konjunkturvirkning på indkomstforskellene af 
udvalgte indkomstelementer 
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Anm.: Indkomstforskellene er målt ved ginikoefficienten. 
Kilde: Fordeling og incitamenter 2013, kapitel 5. 

 

4.1.2 Den samlede private sektors disponible indkomster 
Den samlede private sektors reale disponible indkomster ventes at falde lidt i 2013, jf. tabel 
4.3. Det skyldes, at højere skattebetalinger er med til at trække den private sektors indkomst 
ned i år, primært fordi skat af pensionsomlægningen teknisk set tæller med i skattebetalin-
gen. I 2014 ventes et stigende bruttooverskud kombineret med en mindre reduktion af skat-
tebetalingerne at medføre en højere vækst i den private sektors indkomster. 
 
Tidligere påvirkede de danske selskabers indkomster i vidt omfang husholdningernes for-
brugsmuligheder, men det gælder i langt mindre omfang i dag. De store danske virksomhe-
der er delvist ejet af udlændinge gennem deres aktiebeholdninger i de største danske børs-
noterede selskaber. På den anden side har de danske pensionskasser store investeringer i 
udenlandske aktier. Samtidig har store danske virksomheder betydelige investeringer i uden-
landske datterselskaber, der normalt generer en positiv indkomststrøm til Danmark. I dag er 
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der således en mindre udtalt sammenhæng mellem udviklingen i de danske selskabers ind-
komster og husholdningernes forbrugsmuligheder – både på kort og langt sigt. 
 

Tabel 4.3 
Den reale disponible indkomst i den private sektor 

 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Mia. kr. Realvækst, pct. 

Husholdninger1) 906 0,6 0,9 2,7 0,3 0,0 0,6 2,2 

Selskaber 411 5,8 -10,4 10,4 -3,8 1,3 -3,1 3,1 

Privat sektor i alt 1.317 2,2 -2,8 5,1 -1,0 0,4 -0,5 2,5 

Heraf:         

- Bruttooverskud mv. 526 -0,9 -13,5 14,1 -0,1 0,7 1,4 3,4 

- Lønsum2) 999 2,5 -1,6 -1,3 -1,4 -1,2 0,0 0,7 

- Offentlige overførsler 318 -0,7 7,0 3,9 -0,2 1,5 1,7 1,0 

- Indkomstskatter mv.3) -554 -0,8 -5,5 2,7 -0,5 1,1 5,0 -0,7 

   

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. 

 
Den stigende betydning af beholdningen af udenlandske aktier kommer blandt andet til ud-
tryk ved, at Danmark gennem de senere år har haft et stigende overskud over for udlandet 
knyttet til formueindkomst. Den samlede danske bruttonationalindkomst (BNI) er således ste-
get hurtigere end bruttonationalproduktet (BNP) i det seneste årti. Det udvider – før eller si-
den – forbrugsmulighederne for danskerne. 
 

4.1.3 Husholdningernes nettofordringserhvervelse og formuer  
I de seneste år har husholdningerne haft samlede udgifter til privatforbrug og investeringer i 
boliger mv., der har været stort set lige så store som deres samlede indkomster. Derved har 
deres nettofordringserhvervelse været tæt på nul, jf. figur 4.4 og tabel 4.4. Husholdningerne 
øger således ikke deres finansielle nettogæld. Det er i modsætning til i perioden frem til 2008, 
hvor der skete en betydelig gældsætning. 
 
I de næste par år ventes en nettofordringserhvervelse, der er lidt under nul, når der korrige-
res for de ekstraordinære skatter knyttet til omlægningen af kapitalpensioner. Nettofordrings-
erhvervelsen var også tæt på eller lidt over nul i kølvandet på tidligere perioder, hvor hus-
holdningerne havde behov for at konsolidere deres økonomi. Det gælder fx i årene efter Kar-
toffelkuren i efteråret 1986 og it-boblens brist i 2001. 
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Figur 4.4 
Nettofordringserhvervelsen 
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Anm.: Nettofordringserhvervelsen er korrigeret for effekten af udbetalingen af SP, efterlønstilbagebetaling 
og pensionsomlægningen. Der er alene korrigeret for særlige forhold i perioden 2008 til 2014, og der 
kan være andre særlige forhold, der har påvirket nettofordringserhvervelsen i tidligere perioder. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Den begrænsede låntagning i de kommende år skal ses i lyset af, at nogle familier har be-
grænset adgang til optagelse af ekstra gæld i realkreditinstitutter, da de allerede har en for-
holdsvis høj belåningsgrad. Også den gennemsnitlige belåningsgrad er ganske høj, og den 
samlede friværdi er fortsat begrænset, jf. figur 4.5.  
 
 

Figur 4.5 
Belåningsgrad af boligformuen 
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Figur 4.6 
Afdrag på realkreditlån de seneste fire kvartaler  
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Anm.: Boliglån består af lån fra pengeinstitutter til boligformål for husholdninger samt realkredittens udlån 
til ejerboliger og fritidshuse. 

Kilde: Nationalbanken, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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I det seneste år er afdragene på husholdningernes realkreditlån forøget, jf. figur 4.6. Det for-
ventes, at afdragene vil fortsætte med at stige i takt med, at afdragsfriheden begynder at ud-
løbe i de kommende år. Husholdningerne under ét har således begrænsede muligheder for 
at øge investeringer og forbrug mere end indkomsterne, indtil friværdierne bliver forøget væ-
sentligt fra deres nuværende niveau. Der er dog en del husholdninger, som er ganske vel-
konsoliderede og fortsat har betydelige friværdier. 
 

Tabel 4.4 
Husholdningernes nettofordringserhvervelse 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mia. kr.          

Disponibel bruttoindkomst 796 816 860 884 906 922 957 

Privatforbrug 840 822 858 875 901 916 941 

Bruttoinvesteringer1) 112 78 79 87 81 81 85 

Nettokapitaloverførsler2) 7 -1 5 1 29 0 -1 

”Direkte” nettofordringserhvervelse -149 -85 -72 -77 -47 -74 -70 

Formuetilvækst i l&p3) 89 81 67 58 61 46 47 

Nettofordringerhvervelse4) -61 -3 -5 -19 14 -28 -24 

Nettofordringserhvervelse (korrigeret)  -61 14 -4 -19 -15 -8 -4 

Pct. af disponibel bruttoindkomst        

”Direkte” nettofordringserhvervelse -18,8 -10,4 -8,4 -8,8 -5,2 -8,1 -7,4 

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

Nettofordringserhvervelse (korrigeret) -7,6 1,7 -0,5 -2,2 -1,6 -0,9 -0,4 

   

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.  

 
Husholdningernes samlede nettoformuer ventes at vokse realt i 2013 og 2014. Det skyldes 
dels, at husholdningernes gældsoptagelse er afdæmpet, og dels forventningen om et positivt 
afkast fra aktier og pensionsformuerne i begge år. Samtidig ventes boligpriserne i prognose-
årene at vokse lidt kraftigere end forbrugerpriserne, jf. tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 
Husholdningernes formue  

 
Niveau 
ultimo 

2012 

Gnst. 
96-12 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Husholdninger Mia. kr. Realvækst, pct. 

Boliger1) 2.750 4,2 -11,8 -6,3 0,7 -8,1 -2,0 1,5 2,1 

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

Finansiel formue ”direkte ejet”  -715   

Heraf: Gæld i realkredit mv.2) -2.044 5,3 0,6 2,5 -0,7 1,1 -6,9 2,7 3,3 

           Aktier mv.3) og obligationer 1.329 4,6 -30,0 18,7 0,7 -6,0 5,2 9,3 6,9 

I alt ”direkte ejet”4) nettoformue 2.273 3,2 -27,3 -2,5 1,7 -14,4 7,5 5,1 3,8 

Pensionsformuer5) 1.472 5,8 -3,2 4,9 7,6 8,6 3,1 6,6 3,1 

I alt nettoformue4) 3.745 4,1 -21,1 -0,1 3,6 -6,4 5,7 5,7 3,6 

Heraf finansiel nettoformue 757         

   

Anm.: De finansielle størrelser er opgjort på grundlag af nationalregnskabets finansielle konti. Opgørelsen 
er til kursværdi. Fastprisberegningen anvender deflatoren for det private forbrug i nationalregnska-
bet. 

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 har været stort set uændret siden starten af 2010, og tendensen er fortsat 
ind i første halvår af 2013, jf. figur 4.7. En fremgang i indkomsterne muliggør, at der på ny 
kommer vækst i det private forbrug. Det skønnes dog, at husholdningerne fortsat har et vist 
behov for konsolidering af deres økonomi, hvorfor forbruget vurderes at vokse lidt langsom-
mere end indkomsterne i 2013 og 2014. Samtidig blev forbruget i 2012 holdt oppe af tilbage-
betalingen af efterlønsmidler. Denne stimulans er mindre i år, hvilket isoleret set trækker 
væksten i forbruget ned i prognoseperioden. Samlet set ventes en fremgang i det private for-
brug på 0,4 pct. i år og 1,2 pct. i 2014. 
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Figur 4.7 
Udvikling i det kvartalsvise private forbrug 
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Kilde: Danmarks Statistik og egen beregninger. 
 
Det private forbrug var i 1. kvartal påvirket af, at vinteren var koldere end normalt. Særligt 
marts måned var meget kold, hvilket drev forbruget af benzin og energi op. Det forventes, at 
forbruget af benzin og energi vil falde tilbage til et normalt niveau omkring midten af året, 
hvilket trækker lidt ned i den samlede forbrugsvækst på helt kort sigt. Derimod er der tegn på, 
at den underliggende forbrugsvækst er begyndt at tiltage omkring midten af året. 
 

Figur 4.8 
Dankortomsætning 3 måneders gennemsnit 
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Figur 4.9 
Husholdningernes køb af personbiler 
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Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Efter en faldende tendens i dankortomsætningen i starten af året har der i de seneste måne-
der været tegn på en fremgang, der er større end den trendmæssige stigning som følge af 
mere udbredt brug af dankort til betaling, jf. figur 4.8 og boks 4.2. Bilsalget er samtidig nået 
op på et historisk højt niveau, jf. figur 4.9. Set i forhold til den samlede beholdning af biler er 
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bilsalget også på et højt niveau, men en smule lavere end i 2008. Det vurderes, at det høje 
bilsalg i høj grad skyldes en omlægning af bilparken i retning af mere benzinøkonomiske bi-
ler, som i gennemsnit er væsentligt billigere end de biler, der blev solgt i perioden frem til 
2008. Det er lagt til grund, at bilsalget i prognoseperioden vil stabilisere sig omkring sit nuvæ-
rende niveau, men der kan være betydelige månedlige udsving. Den kolde vinter i år er med 
til at øge energi- og benzinforbruget i indeværende år, men det ventes efterfølgende at falde 
noget tilbage i 2014, jf. tabel 4.6.  
 

Boks 4.2  
Sammenhæng mellem dankortomsætning og det samlede private forbrug 

Dankortomsætningen anvendes typisk som en hurtig indikator for udviklingen i det samlede private forbrug. 

Den har dog en tendens til at overvurdere væksten, da dankort løbende er blevet mere udbredt. Der har fx 

igennem mange år været et støt stigende antal transaktioner med dankort, mens størrelsen på den gennem-

snitlige transaktion til gengæld er faldet, jf. figur a. Stigningen i dankortets udbredelse er aftaget i de senere 

år. Derved er overvurderingen af væksten i forbruget nu mindre end tidligere. I de sidste to år har den øgede 

udbredelse af dankortet medført en overvurdering på omkring 1 pct. 

 

Dankortomsætningen udgør i dag ca. dobbelt så stor en andel af det private forbrug, som det var tilfældet til-

bage i 1997, jf. figur b. I takt med, at dankortet bliver mere udbredt, bliver dankortomsætningen en stadigt 

bedre indikator for den samlede forbrugsudvikling. 

 
 

Figur a 
Transaktioner med dankort (3 mdrs. glidende 
gennemsnit) 

Figur b 
Dankortomsætningens andel af privat forbrug 
undtagen bolig 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Nets og egne beregninger. 
 
Væksten i detailhandlen og øvrige tjenester ventes at blive beskeden i år, men at tiltage næ-
ste år og udgøre en væsentlig drivkraft for en fremgang i det samlede privatforbrug. Derimod 
skønnes en behersket vækst i boligforbruget i 2014, da boligmassen kun stiger beskedent 
som følge af det lave niveau for nybyggeri i år. 
 
 
 

15

16

17

18

300

325

350

375

08 09 10 11 12 13

Kr. pr. transaktion Transaktioner pr. dankort

Kr. Antal

20

25

30

35

40

45

50

20

25

30

35

40

45

50

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Andel Pct.



Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 
 

Økonomisk Redegørelse · August 2013 83 

Tabel 4.6 
Det private forbrugs underkomponenter 

  2012 1991-20121) 2012 2013   2014 

  

  Mia. kr. Andel  Realvækst i pct. 

Detailomsætning 288 32,0 1,5 -0,9 -0,6 1,6 

- Fødevarer og nydelses-
 midler 131 14,5 0,4 -3,0 0,2 1,5 

- Øvrige varer 157 17,4 2,6 0,9 -1,3 1,7 

Bilkøb 42 4,6 4,1 4,4 4,0 1,1 

Energi 76 8,4 0,8 -0,6 1,2 -1,5 

- Brændsel m.m. 52 5,8 1,0 1,2 1,4 -1,6 

- Benzin og lignende 24 2,7 0,4 -4,8 0,6 -1,2 

Boligbenyttelse 201 22,3 0,9 1,1 0,5 0,6 

Øvrige tjenester og kollek-
tiv trafik 293 32,5 1,9 1,6 0,9 2,0 

Forbrug i alt 901 100 1,6 0,5 0,4 1,2 

Forbrugskvote2), pct.   100,7 99,4 99,3 98,3 
 

1) Gennemsnitlig stigning i årene 1991-2012. Forbrugskvoten er gennemsnittet af årene 1990-2012. 
2) Forbrugskvoten (og dens relation til opsparingskvoten) følger af definitionen angivet i bilagstabel 

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

 
I de sidste måneder er forbrugertilliden steget markant og ligger nu over det historiske gen-
nemsnit, jf. figur 4.10. Stigningen er primært drevet af en større tillid til Danmarks økonomi. 
Samtidig er husholdningerne begyndt at forvente en faldende arbejdsløshed i løbet af det 
næste år, jf. figur 4.11. Der er således ikke tegn på, at manglende tillid til Danmarks økono-
miske situation vil holde forbruget tilbage i anden halvdel af året. Vurderingen af familiernes 
aktuelle økonomi sammenlignet med for et år siden er dog fortsat på et meget lavt niveau. 
Det kan tyde på, at den begyndende vækst i forbruget vil forblive forholdsvis behersket indtil 
husholdningerne vurderer, at deres egen aktuelle økonomi er blevet forbedret. Fremadrettet 
har familierne dog fortsat tillid til, at deres økonomi vil blive bedre om et år, end den er i dag. 
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Figur 4.10 
Forbrugertilliden  
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Figur 4.11 
Husholdningernes forventninger til arbejdsløs-
heden om et år  
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Anm.: Det historiske gennemsnit er for perioden 1990 og frem. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Husholdningernes forbrugskvote er faldet betydeligt i forbindelse med krisen, men steg svagt 
sidste år. Det skyldes primært, at forbruget i 2012 blev holdt oppe af tilbagebetalingen af ef-
terlønsmidlerne. I prognoseperioden ventes husholdningerne at foretage en rolig konsolide-
ring, hvor forbruget stiger lidt langsommere end indkomsterne, og forbrugskvoten derved igen 
falder lidt, jf. figur 4.12. Det forudsatte fald i forbrugskvoten vil bringe den et stykke under det 
historiske gennemsnit, men dog ikke ned på niveauet fra starten af 1990’erne. Det præcise 
tempo i konsolideringen kan afvige fra det forudsatte, og faldet i forbrugskvoten kan blive så-
vel større som mindre end det, der er lagt til grund for prognosen.  
 
De danske husholdninger har tradition for at anvende en ganske høj andel af deres indkomst 
på løbende forbrug sammenlignet med de øvrige europæiske lande. Den høje forbrugskvote i 
Danmark skal blandt andet ses i lyset af, at de danske pensionsformuer er blandt de højeste i 
Europa. Samtidig gør det effektive realkreditsystem det relativt billigt at finansiere boligkøb og 
anskaffelse af større forbrugsgoder ved optagelse af lån med sikkerhed i bolig. I midten af 
00’erne var forbrugskvoten i Danmark dog steget til et unormalt højt niveau. Siden 2008 er 
forbruget samlet set faldet i Danmark på trods af, at de danske husholdninger i europæisk 
perspektiv har haft en forholdsvis stor indkomstfremgang. Danmark er et af de lande, hvor 
husholdningerne har foretaget den største konsolidering målt som fald i forbrugskvoten, jf. 
boks. 4.3. 
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Boks 4.3 
Forbrugskvoter hos de europæiske husholdninger 

I næsten hele Europa har indkomsterne udviklet sig svagt siden 2008, jf. figur a. I de lande, der har været 

særligt ramt, siden krisen eskalerede i 2008, er indkomsterne faldet drastisk. Fx er husholdningernes ind-

komster i Grækenland og Letland faldet med omkring 20 pct. Det har også medført et stort fald i det private 

forbrug.  

 

I de nordeuropæiske lande er indkomsterne derimod generelt vokset. De lande, hvor der har været den stør-

ste indkomstfremgang, har der også været den største vækst i det private forbrug. Danmark har haft en 

vækst i indkomsterne, men alligevel er privatforbruget faldet. Det skal ses i lyset af, at de danske hushold-

ninger i 2008 brugte en meget stor andel af deres indkomst på privatforbrug. 

 
 

Figur a 
Udvikling i real disponibel indkomst og privat forbrug i europæiske lande 2008 til 2011  
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Figur b 
Ændring i forbrugskvote i europæiske lande 2008 til 2011 
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Boks 4.3 (fortsat)  
Forbrugskvoter hos de europæiske husholdninger 

 

Der er ikke en direkte sammenhæng mellem væksten i det private forbrug og væksten i indkomsterne i peri-

oden. Det skyldes blandt andet, at husholdningerne i nogle lande havde et større behov for at konsolidere 

deres økonomi end i andre lande. Der er en tendens til, at lande med den højeste forbrugskvote har haft en 

vækst i forbruget, der har været mindre end indkomsterne. Omvendt har fx Tyskland og Østrig, der havde 

den laveste forbrugskvote i udgangspunktet, haft en vækst i det private forbrug, der var lidt kraftigere end 

indkomstfremgangen og derved øget forbrugskvoten, jf. figur b. I Letland, Grækenland og Rumænien steg 

forbrugskvoten dog trods det høje udgangspunkt, hvilket skal ses i lyset af, at disse lande havde det største 

fald i indkomsterne, hvorfor nogle husholdninger kan have valgt at trække på en opsparing. 

 

Anm.: Eurostat har endnu ikke offentliggjort oplysninger for 2012. 
Kilde:  Eurostat. 

 

Figur 4.12 
Udvikling i husholdningernes forbrugskvote  
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Figur 4.13 
Opsparingskvote  
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Anm.: Opsparingskvoten i figur 4.13 er korrigeret for nettoindbetalinger til SP og DMP samt afkast i pen-
sionsordninger og de ekstraordinære transaktioner knyttet til omlægningen af kapitalpensionerne i 
2013 og 2014. Den stiplede linje i figuren viser den gennemsnitlige opsparingskvote i perioden 1970-
2012. Summen af husholdningernes forbrugskvote og opsparingskvote er større end 100, da hus-
holdningernes bruttoopsparing indeholder tilvæksten i pensionsformuerne, der ikke indgår i hus-
holdningernes disponible indkomst. 

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
 
Siden maj har nationalregnskabet revideret opgørelsen af husholdningernes disponible ind-
komst for årene 2009 til 2012. Det har medført, at indkomsterne nu er højere, end det var lagt 
til grund i maj, og forbrugskvoten derfor er lavere end lagt til grund i majvurderingen, jf. boks 
4.4. Husholdningernes økonomiske situation er derfor noget bedre, end oplysningerne pege-
de på i maj. 
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Boks 4.4 
Forbedret udgangspunkt for husholdningernes økonomi 

Nationalregnskabet reviderede i juni opgørelsen af husholdningernes indkomster for årene 2009 til 2012. Det 

øgede indkomster for årene 2010 til 2012 og medførte, at forbrugskvoten blev reduceret med ca. 1½ pct.-

point i 2012, jf. figur a. Husholdningernes økonomi fremstår således mere solid, end det de tidligere tal viste.  

 

Revisionerne af indkomsterne var i år større end de normale revisioner, da indarbejdelsen af det nye ar-

bejdstidsregnskab medførte en ekstraordinær revision af lønsummerne. Det medførte, at lønsummen steg 

betragteligt i årene 2010 til 2012, jf. figur b. De nye oplysninger om lønsummen viser, at husholdningernes 

samlede lønsum nu er godt 10 mia. kr. højere end i den tidligere opgørelse. Der var i 2008 en vis forskel på 

lønsummen i det nye og det gamle arbejdstidsregnskab, men da 2008 er et endeligt år i nationalregnskabet, 

vil disse nye oplysninger først blive indarbejdet i forbindelse med hovedrevisionen i 2014.  

 

Udover revisionen af lønsummerne blev der også indarbejdet nye oplysninger om alle øvrige indkomstkom-

ponenter. Det medførte sammenlagt, at husholdningernes indkomst blev øget med yderligere knap 4 mia. kr. 

Sammenlagt blev indkomsterne i 2012 således revideret op med godt og vel 14 mia. kr., hvilket svarer til lidt 

over 1½ pct. af den samlede disponible indkomst i 2012. 

 

Figur a 
Forbrugskvoten nu og i maj 
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Figur b 
Revisioner af husholdningernes indkomster  
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Anm.: Maj angiver forbrugskvoten i Økonomisk Redegørelse, maj 2013, mens august angiver den aktuelle op-
gørelse af forbrugskvoten. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Opsparingskvoten stiger lidt i løbet af prognoseårene, når der korrigeres for de ekstraordinæ-
re transaktioner knyttet til omlægningen af kapitalpensionerne, jf. figur 4.13. På længere sigt 
må ventes et mindre strukturelt fald i opsparingskvoten som følge af den igangværende om-
lægning af kapitalpensionerne. Det skyldes, at fremrykningen af beskatningen af kapitalpen-
sioner vil reducere opsparingskvoten, da husholdningerne vil have mindre indestående i pen-
sion, og tilvæksten i pensionsformuerne via forrentning således vil blive reduceret. Det har ik-
ke nogen betydning for den enkelte husholdnings økonomi, da beskatningen alternativt ville 
finde sted på udbetalingstidspunktet. 
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4.3 Boligmarkedet 
 

4.3.1 Boligpriser 
Der har været tegn på bedring af boligmarkedet i løbet af 2013 med stigende priser på både 
huse og ejerlejligheder, jf. figur 4.14. Handelsaktiviteten er dog fortsat lav, hvilket peger på en 
vis træghed på boligmarkedet. Med de stedfundne prisstigninger på ejerboliger i begyndelsen 
af året er der udsigt til prisstigninger i 2013 som helhed. Bedringen på boligmarkedet ventes 
at fortsætte ind i 2014 i takt med fremgang i dansk økonomi.  
 

Figur 4.14 
Boligpriser, månedsindeks  

 

 

Figur 4.15 
Boligsalg og udbud 
 

 

Anm.: Danmarks Statistiks boligpriser på månedsbasis opgøres kun siden 2006. Tal for 2004-05 er baseret 
på kvartalsdata. Egen sæsonkorrektion i figur 4.15 af kvartalsvise tal. De seneste observationer for 
antallet af bolighandler bliver typisk revideret betydeligt (i opadgående retning). 

Kilde: Danmarks Statistik, og Realkreditrådet. 
 
De seneste månedstal viser, at huspriserne er steget frem til sommerferien, understøttet af 
meget lave renter og en generel bedring i tilliden til de økonomiske udsigter, jf. figur 4.14. 
Samtidig var antallet af tvangsauktioner gennemsnitligt lavere i første halvår 2013 end i 2012, 
og den lave rente på realkreditlån har sammen med en stabil udvikling på arbejdsmarkedet 
bidraget til en lav restanceprocent. Størrelsen på nedslag i boligprisen ved salg er ligeledes 
reduceret sammenlignet med de seneste år.  
 
På ejerlejlighedsmarkedet har der været betydelige prisstigninger, og ifølge Danmarks Stati-
stiks månedlige opgørelse lå priserne på ejerlejligheder ca. 12½ pct. højere i maj 2013 sam-
menlignet med samme måned sidste år, jf. figur 4.14. Generelt har den seneste tids prisstig-
ninger på ejerlejlighedsmarkedet været drevet af udviklingen i København, hvor omkring to 
tredjedele af alle lejlighedshandler finder sted.  
 
Selvom situationen på boligmarkedet er blevet bedre i løbet af i år, er markedet fortsat præ-
get af træghed. Liggetiderne er lange, og antallet af bolighandler er lavt, jf. figur 4.15. Samti-
dig har der været en tendens til faldende boligudbud siden midten af 2011. Antallet af bolig-
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handler skal vokse betydeligt, før boligmarkedet kan siges at være kommet sig efter de sene-
re års store boligprisfald.  
 
Der er betydelige regionale forskelle på udviklingen i huspriserne, figur 4.16.1 I Region Ho-
vedstaden har priserne været stigende det seneste år. I Region Nordjylland, Midtjylland og 
Sjælland har prisudviklingen været noget mere afdæmpet, mens der endnu ikke er tegn på 
fremgang i huspriserne i Region Syddanmark. Generelt er der en tendens til, at priserne viser 
større udsving i Hovedstaden. Således steg priserne voldsomt i årene op til eskaleringen af 
finanskrisen, for så at falde kraftigt i årene efter.   
 

Figur 4.16 
Huspriser, regionalt fordelt 
 

Figur 4.17 
Forbrugertillid og udvikling i huspriser 
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Anm.: Data i figur 4.16 er fra Realkreditrådets Boligmarkedsstatistik. Boligmarkedsstatistikken fra Realkre-
ditrådet er ikke fuldt sammenlignelig med prisdata fra Danmarks Statistik, da de blandt andet ikke 
inkluderer tvangssalg og familieoverdragelser. I figur 4.17 er forbrugertilliden for 3. kvartal alene ba-
seret på juli og august observationerne. 

Kilde: Danmarks Statistik og Realkreditrådet. 
 
De danske forbrugere er blevet mere optimistiske omkring den økonomiske situation, hvilket 
ventes at have gunstig indflydelse på boligmarkedet, jf. figur 4.17. Samtidig påvirker bolig-
prisudviklingen i sig selv forbrugertilliden. Erfaringsmæssigt vender boligmarkedet ofte før de 
generelle konjunkturer. Det sås blandt andet, da boligpriserne begyndte at stige i starten af 
1990’erne, før ledigheden begyndte at falde. Ligeledes bremsede boligmarkedet betydeligt 
op i 2007, også før beskæftigelsen var stagneret. De stigende boligpriser i prognosen i 2013 
og 2014 er i tråd med dette historiske mønster. 
 

 

1 Bemærk at de regionale boligpriser er baseret på relativt få handler og dermed omgærdet med betydelig usikker-
hed.  
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I 2013 ventes huspriserne at stige 3 pct., svarende til en moderat fremgang i de reale bolig-
priser. Fremgangen forventes at fortsætte ind i 2014, hvor huspriserne ventes at stige 2½ pct.  
 

4.3.2 Boliginvesteringer 
Boliginvesteringerne ventes at falde i 2013 som helhed og fortsætter dermed nedgangen fra 
2012, jf. figur 4.18. Nybyggeriet ligger underdrejet, mens hovedreparationerne er holdt oppe, 
blandt andet understøttet af BoligJobordningen og udvidelsen af Landsbyggefondens inve-
steringsramme. Der ventes at komme lidt mere fart på boliginvesteringerne i 2014. Det skyl-
des blandt andet, at en moderat fremgang i boligpriserne langsomt vil gøre det attraktivt at 
bygge nyt igen.   
 

Figur 4.18 
Boliginvesteringer 
 

Figur 4.19 
Investeringer i og påbegyndt nybyggeri af  
beboelsesbygninger 

 

Anm.: Investeringer i alt består hovedsageligt af nybyggeri og hovedreparationer. Statistikken over byggeak-
tiviteten er korrigeret for forsinkelse, men der er alligevel nogen usikkerhed vedrørende omfanget af 
forsinkede indberetninger i de seneste kvartaler.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Færre påbegyndelser gennem 2012 og ind i 2013 trækker ned i nybyggeriet af både det pri-
vate og det støttede boligbyggeri, jf. figur 4.19. Det private nybyggeri forventes at stige lang-
somt i starten af 2014, i takt med at det generelle konjunkturbillede forbedres, og boligpriser-
ne stiger. Samtidig ventes renteniveauet at forblive lavt. Det støttede boligbyggeri øges lige-
ledes i 2014, og der ventes således en beskeden stigning i det samlede nybyggeri i 2014.   
Hovedreparationerne ventes at stige i både 2013 og 2014. Det skyldes blandt andet en ræk-
ke økonomisk-politiske tiltag gennem de sidste år, herunder forlængelsen og udvidelsen af 
BoligJobordningen samt udvidelsen af Landsbyggefondens investeringsramme i forbindelse 
med aftalerne om Vækstplan DK i maj.  
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Figur 4.20 
Boliginvesteringernes andel af BNP 
 

 

Figur 4.21 
Boliginvesteringer og den relative pris for  
enfamiliehuse 

 

 

Anm.: Den relative huspris er opgjort som forholdet mellem prisindekset for enfamiliehuse og et vægtet 
indeks af prisen på boliginvesteringer og prisen på byggegrunde. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Alt i alt ventes de samlede boliginvesteringer at falde 3½ pct. i 2013 for så at stige godt 3¼ 
pct. i 2014. Det indebærer, at investeringernes andel af BNP vil være omkring det historiske 
gennemsnit, jf. figur 4.20. Initiativerne i aftalerne om Vækstplan DK ventes isoleret set at 
trække de samlede boliginvesteringer op med ca. 3¼ pct.-point i 2013 og 1¾ pct.-point i 
2014, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2013. 
 
På langt sigt følger boliginvesteringerne udviklingen i den relative huspris (købsprisen i for-
hold til byggeprisen på et nyt hus). Siden 2008 har niveauet for boliginvesteringerne dog lig-
get lavere, end den relative huspris skulle tilsige. Det skyldes i høj grad, at der under bygge-
boomet i årene op til krisen blev bygget mere nyt, end markedet har kunnet absorbere i de 
følgende år. I takt med at boligpriserne stiger, og boligefterspørgslen tager til, ventes investe-
ringerne langsomt at følge med op. Over prognoseperioden ventes investeringsniveauet fort-
sat at være noget lavere, end den relative huspris umiddelbart skulle tilsige, jf. figur 4.21. 
 
 

4.4 Erhvervsmæssige investeringer 
 
Erhvervsinvesteringerne skønnes at øges med knap 6½ pct. i år. Det sker fra et lavt niveau, 
jf. figur 4.22. Næste år ventes en vækst i investeringerne på 1¾ pct. 
 
I begge år trækkes investeringerne op af politiske initiativer. Det gælder særligt investerings-
vinduet samt offentlige erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer og investeringer af-
ledt af øvrige politiske aftaler, herunder Vækstplan DK og energiaftalen (vindenergi, omstilling 
til biomasse mv.), jf. figur 4.23. Uden disse offentligt initierede investeringer ville der omtrent 
være tale om nulvækst i år.  
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Figur 4.22 
Erhvervsmæssige investeringer, årligt niveau 
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Figur 4.23 
Fordeling af investeringer 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Forventningen om stigende investeringer i år knytter sig til udviklingen i materielinvesterin-
gerne. I perioden 2009-11 var de samlede nettoinvesteringer (bruttoinvesteringer fratrukket 
afskrivninger) i materiel negative, og det samlede produktionsapparat blev således mindre, jf. 
figur 4.24. Sidste år var nettoinvesteringer i materiel igen positive, men dog på et meget lavt 
niveau. Virksomhederne vurderes derfor at have behov for at øge investeringerne i nyt og 
mere moderne produktionsapparat, når efterspørgslen og kapacitetsudnyttelsen øges.  
 
Samtidig har virksomhederne frem til udgangen af året mulighed for at udnytte investerings-
vinduet, som indebærer, at virksomheder kan foretage afskrivninger på 115 pct. af visse typer 
materielinvesteringer. Det giver et betydeligt incitament til at fremrykke investeringer, særligt 
med udsigten til at efterspørgslen på både hjemmemarkedet og eksportmarkederne kan 
komme op i fart igen i de kommende år.  
 
Mulighederne for finansiering af investeringerne er umiddelbart også gunstige. De ikke-
finansielle virksomheders opsparing har været på et historisk højt niveau de seneste tre år, jf. 
figur 4.25. Selv om det givetvis dækker over en stor variation mellem de enkelte virksomhe-
der, vidner det om, at egenfinansiering vil være en mulighed for mange virksomheder. 
 

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

12 13 14
Investeringsvinduet og energiaftalen
Femern, Metro, bane- og spildevandsinvesteringer
Øvrige erhvervsinvesteringer

Mia. kr. (2013-priser) Mia. kr. (2013-priser)



Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 
 

Økonomisk Redegørelse · August 2013 93 

Figur 4.24 
Nettoinvesteringernes andel af BVT i private 
erhverv (ekskl. bolig) 

Figur 4.25 
Investeringskvote for materiel og finansiel op-
sparing for ikke-finansielle selskaber 
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Anm.: Nettoinvesteringernes andel af bruttoværditilvæksten i private erhverv (ekskl. boligbenyttelse) er 
bruttoinvesteringerne fratrukket afskrivning af kapitalmængden. Investeringskvoten for materielin-
vesteringerne angiver, hvor meget investeringerne udgør af den samlede kapitalværdi for private er-
hverv (ekskl. boligbenyttelse). Virksomhedernes finansielle opsparing er beregnet som nettofor-
dringserhvervelsen i ikke-finansielle selskaber i forhold til BNP.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Virksomheder med lånebehov kan til gengæld nyde godt af det fortsat lave renteniveau. For-
udsætningen for flere lånefinansierede investeringer er dog, at virksomhederne er kreditvær-
dige, og at pengeinstitutterne er villige til at låne ud. Nationalbankens seneste udlånsunder-
søgelse peger på en marginal lempelse af kreditpolitikken for erhvervsvirksomheder i 3. kvar-
tal for første gang i to år. 
 
Materielinvesteringerne steg allerede sidste år, og både importen af maskiner mv. og hjem-
memarkedsomsætningen i investeringsgodeindustrien peger på, at udviklingen er fortsat ind i 
2013, jf. figur 4.26. I 2013 ventes en samlet årsvækst i materielinvesteringerne på 9 pct., jf. 
tabel 4.7. Næste år skønnes investeringerne i materiel kun at være lidt højere end i år. Det 
afspejler, at investeringsvinduet vurderes at medføre en væsentlig fremrykning af investerin-
ger fra 2014 til 2013. 
 
De erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer skønnes at falde 2½ pct. i år. Det af-
spejler primært lavere byggeinvesteringer. Omfanget af ledige erhvervslejemål er aktuelt me-
get højt, og antallet af påbegyndelser af erhvervsbyggeri har generelt været faldende i en 
længere årrække, jf. figur 4.27. 
 
Bygge- og anlægsinvesteringerne holdes i år oppe af offentlige erhvervsmæssige bygge- og 
anlægsinvesteringer, herunder særligt baneinvesteringer, Metro Cityringen, investeringer af-
ledt af energiaftalen, Femern Bælt-forbindelsen, spildevandssektorens investeringer i klima-
tilpasning og øvrige afledte effekter af Vækstplan DK.  

-2

0

2

4

6

8

-2

0

2

4

6

8

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

I alt Materiel Bygge og anlæg (ekskl. bolig)

Pct. af BVT Pct. af BVT



Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 
 

Økonomisk Redegørelse · August 2013 94 

Figur 4.26 
Import af maskiner mv. og investeringsgodein-
dustriens omsætning på hjemmemarkedet 

Figur 4.27 
Påbegyndt byggeri og ledige lejemål, erhverv  

 

 

Anm.: I figur 4.26 er anvendt 3-mdrs. glidende gennemsnit. For ledige lejemål er datagrundlaget ændret i 
august 2011, således at det ikke er muligt at sammenligne tallene fra den 1. oktober 2011, dvs. fra 4. 
kvartal, med foregående kvartaler. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I 2014 skønnes en vækst i bygge- og anlægsinvesteringerne på 6½ pct. Udviklingen ventes 
fortsat understøttet af offentlige erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer og investe-
ringer afledt af politiske aftaler. En del af væksten afspejler udskydelsen af en række anlægs-
investeringer, herunder baneinvesteringer, fra 2013 til 2014. Forsinkelsen af en række andre 
bygge- og anlægsinvesteringer i 2013, herunder investeringer afledt af energiaftalen, medvir-
ker isoleret set til at løfte væksten for 2014. 
 

Tabel 4.7 
Erhvervsmæssige investeringer 

 2012 
Gnst. 

1990-2012 2011 2012 2013 2014 

 Mia. kr. Årlig realvækst i pct. 

Samlede erhvervsinvesteringer 190,4 2,5 -0,7 0,0 6,4 1,8 

 - ekskl. boreplatforme, skibe og fly 187,7  6,3 -3,7   

Materiel 148,0 4,2 -1,5 2,9 9,0 0,6 

 - ekskl. boreplatforme, skibe og fly 145,3  7,7 -2,1   

Bygninger og anlæg 42,3 -2,3 1,5 -9,1 -2,5 6,5 
 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Bygge- og anlægsinvesteringernes andel af de samlede erhvervsinvesteringer er løbende 
blevet reduceret gennem årene, jf. figur 4.28. Siden statistikkens begyndelse i 1971 er de re-
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ale materielinvesteringer blevet ottedoblet, mens de reale investeringer i bygninger og anlæg 
derimod er faldet lidt, og niveauet har aldrig været lavere end i 2012. I prognoseperioden 
skønnes bygge- og anlægsinvesteringernes andel at aftage yderligere til ca. en femtedel. 
 

Figur 4.28 
Bygge- og anlægsinvesteringer samt materielinvesteringer, niveau og andel 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 

4.5 Udenrigshandel og betalingsbalance 
 
Væksten i udlandet har været svag ind i 2013. Det har sat sine spor i eksporten, som vurde-
res at have ligget noget lavere i første halvdel af 2013 end i andet halvår 2012. Det er med-
virkende til, at der nu kun ventes en meget beskeden årsvækst i eksporten i 2013 på ¼ pct. – 
det samme som i 2012 og ¾ pct.-point lavere end ventet i majredegørelsen, jf. figur 4.29. 
 
En konsekvens heraf er, at eksporten i år ventes at trække BNP-væksten ned, når der korri-
geres for importindholdet, jf. figur 4.30. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med en – 
efter historiske standarder – meget langsom vækst i eksporten af søtransport.  
 
Også udviklingen i vareeksporten ventes at dæmpe BNP i år, men i betydeligt mindre omfang 
end sidste år. Udover svag vækst i udlandet er vareeksporten udfordret af et akkumuleret tab 
af lønkonkurrenceevne gennem en årrække. Det gælder især for de eksportvarer, som har et 
relativt højt beskæftigelsesindhold, herunder fx industrieksporten. En styrket effektiv krone-
kurs svækker isoleret set lønkonkurrenceevnen i prognoseperioden. 
 
Der ventes en gradvis bedring i den globale økonomi i løbet af andet halvår, hvor også væk-
sten i Europa ventes at få fodfæste. Det giver potentiale for fremgang i eksporten fremover.  
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Figur 4.29 
Vækst i eksporten 
 

Figur 4.30 
Bidrag til BNP-væksten fra henholdsvis vare- 
og tjenesteeksporten (korrigeret for import) 

 

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. 
 
I 2014 ventes fremgangen på de danske eksportmarkeder at tage til. Der ventes på den bag-
grund en fremgang i eksporten på 3¾ pct., med lidt større stigning i tjenesteeksporten end i 
vareeksporten, jf. tabel 4.8. 
 
Importen ventes at stige med 1¾ pct. i år og godt 3¼ pct. i 2014. Den svage stigning i år skal 
især ses i sammenhæng med et forventet fald i tjenesteimporten. Korrigeret for importindhol-
det skønnes eksporten at bidrage med omtrent ¾ pct.-point til BNP-væksten i 2014. 
 

07 08 09 10 11 12 13 14
-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

August 2013 Maj 2013

Pct. Pct.

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

11 12 13 14

Vareeksport Tjenesteeksport

Pct.-point Pct.-point



Kapitel 4 Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel 
 

Økonomisk Redegørelse · August 2013 97 

Tabel 4.8 
Hovedtal for eksporten og importen 

 2012 2012 2013 2014 

   Maj Aug. Maj Aug. 

 Mia. kr. Pct. 

Eksport 991,8 0,2 0,9 0,2 3,7 3,7 

Vareeksport 608,4 -0,5 1,0 0,7 3,0 3,0 

- Landbrug 109,0 -1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 

- Energi 71,5 2,5 -4,5 -2,1 -5,0 -3,2 

- Industri 390,7 2,3 2,2 1,5 4,8 4,8 

Tjenesteeksport 383,3 1,5 0,7 -0,7 4,7 4,7 

- Søtransport 173,6 6,0 3,2 0,5 6,6 6,6 

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

- Øvrige tjenester 170,8 -1,6 -1,4 -2,5 3,3 3,3 

Import 901,3 1,0 2,2 1,7 3,3 3,3 

Vareimport 575,4 1,4 3,0 3,0 3,1 3,1 

Tjenesteimport 325,9 0,3 0,8 -0,5 3,6 3,6 

  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

4.5.1 Udviklingen i varehandlen 
Siden starten af 2011 har vareeksporten ligget stort set fladt på et niveau, der er lavere end 
før krisen, jf. figur 4.31. En vis bedring af de internationale konjunkturer i løbet af andet halvår 
i år og ind i næste år ventes dog efterhånden at trække vareeksporten op, og der skønnes en 
årsvækst på ¾ pct. i år og 3 pct. næste år. 
 
Udviklingen trækkes primært af industrieksporten. De øvrige varegrupper – landbrugsvarer, 
råvarer, energi samt skibe og fly mv. – ventes derimod kun i begrænset omfang at bidrage til 
væksten, jf. figur 4.32. Det afspejler både, at de udgør en relativt mindre andel af vareekspor-
ten, og at de såvel historisk som i prognoseperioden udviser ret beskedne vækstrater, jf. ta-
bel 4.8. 
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Figur 4.31 
Vareeksporten i nationalregnskabet 

Figur 4.32 
Bidrag til væksten i vareeksporten, 2008-14 

 

Anm.: Øvrige varer i figur 4.32 omfatter energi, råvarer samt skibe, fly og boreplatforme mv.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Ifølge kvantumindekset er den samlede industrieksport de senere år alene blevet trukket op 
af fremgang i eksporten af kemikalier og kemiske produkter, der hovedsageligt består af me-
dicinalprodukter, jf. figur 4.33. Derimod er eksporten af de øvrige industrivarer endnu ikke 
oppe på førkrise-niveauet. 
 
Kemikalier mv. udgør en stigende andel af industrieksporten, men stadig kun omkring en 
fjerdedel sidste år. Vedvarende fremgang i industrieksporten – og dermed i vareeksporten 
samlet set – afhænger derfor i høj grad af, at der også igen kommer vækst i de øvrige indu-
strivaregrupper. 
 
Det er hovedsageligt to forhold, der ligger til grund for den forskelligartede udvikling i hen-
holdsvis kemikalieeksporten og den øvrige industrieksport de senere år. For det første er ek-
sporten af kemikalier mv. i langt højere grad end de øvrige industrivaregrupper orienteret 
mod markeder med efterspørgselsfremgang. For det andet må eksporten af medicinalproduk-
ter forventes at være relativt mindre følsom over for konjunkturudsving og udsving i lønkon-
kurrenceevnen. 
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Figur 4.33 
Kvantumindeks for industrieksporten 

Figur 4.34 
Eksport af industrivarer fordelt på destination 

 

Anm.: Kvantumindekset for øvrig industri i figur 4.33 er dannet ved at sammenveje underindeksene for 
halvfabrikata, maskiner og transportmidler og bearbejdede varer med deres andel af den samlede industriek-
sport i perioden 2009-12. Industrivarer i figur 4.34 er eksklusive skibe og fly mv. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Knap 18 pct. af eksporten af kemikalier gik i 2012 til USA, og yderligere knap 10 pct. blev 
solgt til BRIK-landene, jf. figur 4.34. De tilsvarende andele var henholdsvis 7 pct. og 6 pct. for 
den øvrige industrieksport. Det er således også kemikalieeksporten, der i størst omfang står 
bag den drejning mod vækstmarkeder for den samlede industrieksport, som har fundet sted 
de senere år, jf. boks 4.5. 
 
Det giver et større potentiale for vækst i kemikalieeksporten på kort sigt, mens udsigterne for 
eksporten af den øvrige industri i udstrakt grad trykkes af svag vækst på nærmarkederne i år. 
Det skal ses i sammenhæng med, at eksportmarkedsvæksten er reduceret lidt i år i forhold til 
sidste år, og nu skønnes til beskedne 2½ pct., særligt på baggrund af fortsat svag efter-
spørgsel fra euroområdet, jf. tabel 4.9 og figur 4.35. 
 
Eksportmarkedsvæksten skønnes at tiltage til godt 5½ pct. i 2014. Der er fortsat tale om en 
relativt lav eksportmarkedsvækst set i et historisk perspektiv, men dog tilstrækkelig til også at 
give potentiale for vækst i de mere konjunkturfølsomme industrivaregrupper. 
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Boks 4.5 
Danske eksportører orienterer sig i stigende grad mod markeder med stærkere vækst 

Eksportmarkedsvæksten er et groft mål for væksten i udlandets efterspørgsel efter danske industrivarer. 

Den beskriver overordnet set den potentielle vækst i industrieksporten, som vækst i udlandet isoleret set gi-

ver anledning til.  

 

I hovedtræk opgøres eksportmarkedsvæksten ved at sammenveje et udtryk for væksten i industriimporten i 

33 af de lande, Danmark handler mest med, og som samlet set udgør 84 pct. af den samlede danske vare-

eksport. Sammenvejningen foretages på baggrund af den andel af dansk industrieksport, som landene af-

tager i et givet år. I prognoseperioden lægges vægtene fast på det seneste historiske år. 

 

I forbindelse med augustredegørelsen er vægtene blevet opdateret med historiske tal for 2012. Der har lø-

bende været en tendens til, at vækstmarkeder, som eksempelvis Kina, samt traditionelle markeder uden for 

EU, eksempelvis USA og Japan, har fået større vægt i den danske eksport, jf. figur a. Denne udvikling har 

især taget fart siden 2009 og afspejler, at danske eksportører i stigende grad har orienteret sig mod marke-

der med stærkere vækst, om end de stadig halter efter mange af vores nabolande. Det giver i sig selv an-

ledning til højere eksportmarkedsvækst, idet lande med højere vækstrater – og dermed større efterspørgsel 

efter danske industrivarer – nu indgår med højere vægt i sammenvejningen, jf. figur b. 

 

I et kontrafaktisk forløb, hvor vægtene i stedet fastholdes på gennemsnittet af 2004-07-vægtene, bliver eks-

portmarkedsvæksten 0,6 pct.-point lavere i 2013 og 0,4 pct.-point lavere i 2014. En beregning på ADAM-

modellen af sammenhængen mellem eksportmarkedsvæksten og eksporten viser, at væksten i eksporten 

isoleret set reduceres med 0,2 pct.-point i 2013 og 0,1 pct.-point i 2014 alene som følge af den lavere ek-

sportmarkedvækst. 

 
 

Figur a 
Vægte i eksportmarkedsvækstberegningen 
 

Figur b 
Eksportmarkedsvækst med og uden opdatere-
de vægte 

 

   

Anm.: I figur a udgøres nærmarkederne af Danmarks vigtigste handelspartnere i EU samt Norge, Schweiz 
og Island. Andre traditionelle markeder omfatter Australien, Canada, New Zealand, Japan USA og 
Korea. Vækstmarkederne omfatter Kina, Brasilien, Hong Kong, Indien, Rusland og Tyrkiet.  

Kilde: OECD Economic Outlook 93, maj 2013, Reuters EcoWin, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Figur 4.35 
Eksportmarkedsvækst for industrivarer 

Figur 4.36 
Lønkonkurrenceevne (akkumuleret) 

 

Anm.: Eksportmarkedsvæksten i figur 4.35 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. Enheds-
lønomkostningerne i figur 4.36 er beregnet som den relative udvikling i forholdet mellem lønsum og 
bruttoværditilvækst inden for fremstillingsvirksomhed eksklusive energiforsyning i Danmark og ud-
landet og korrigeret for udviklingen i kronekursen. Udlandet er sammenvejet på baggrund af vægte-
ne i det effektive kronekursindeks. For 2000-10 er anvendt tal fra OECD, mens der for 2011-12 er 
anvendt tal fra både OECD og Eurostat. 

Kilde: OECD Economic Outlook 93, Eurostat, Reuters EcoWin, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Lønkonkurrenceevnen i fremstillingserhvervet – målt ved de valutakurskorrigerede relative 
enhedslønomkostninger – er forbedret med godt 13 pct. siden 2008, jf. afsnit 5.3. Det afspej-
ler primært en bedre produktivitetsudvikling end i udlandet i de danske fremstillingserhverv, jf. 
figur 4.36. De senere års forbedringer er imidlertid ikke tilstrækkelige til at kompensere for et 
betydeligt akkumuleret tab siden årtusindskiftet som følge af relativt høje lønstigninger i 
Danmark, og lønkvoten er fortsat høj både historisk og set i forhold til andre lande.  
 
Den svækkede lønkonkurrenceevne udgør især en udfordring for den del af industriekspor-
ten, der er udsat for stærk international konkurrence. Det er formentlig en del af forklaringen 
på, hvorfor det kun er eksporten af kemikalier mv., der for alvor har rettet sig siden krisen. 
Udviklingen i danske markedsandele siden årtusindskiftet skal også anskues i det lys, jf. boks 
4.6. 
 
Der skønnes således en vækst i industrieksporten på 1½ pct. og 4¾ pct. i 2013 og 2014, 
hvilket indebærer et begrænset tab af markedsandele på ¾ pct. i begge år, jf. tabel 4.9. 
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Boks 4.6 
Udviklingen i markedsandele siden 2000 

Danmark ligger omtrent i midterfeltet blandt de industrialiserede lande, når der ses på udviklingen i mar-

kedsandele siden årtusindskiftet. Det gælder både i forhold til industrieksporten (i løbende priser) og den 

samlede eksport af varer og tjenester (målt i mængder). Markedsandele er et mål for et lands eksportfor-

måen i forhold til andre lande og beregnes grundlæggende som landets eksport i forhold til størrelsen af 

dets eksportmarkeder. Typisk vil der være en tendens til faldende markedsandele for lande som Danmark i 

takt med øget integration af nye vækstmarkeder i verdensøkonomien. 

 

Den danske markedsandel for industrien (målt i værdier) har været let aftagende i perioden 2000-11. Dansk 

industrieksport har således tabt 2 pct. markedsandele i 2000-11, jf. figur a. I forhold til lande, vi normalt 

sammenligner os med, placerer det Danmark i midtergruppen. Holland og Tyskland har således klaret sig 

betydeligt bedre med positiv vækst i deres markedsandele, ligesom Norge også har oplevet en lille frem-

gang. Sverige har til gengæld oplevet et større tab end Danmark. 

 

En del af forklaringen på det ret begrænsede tab af markedsandele skal formentlig findes i udviklingen i byt-

teforholdet, som for Danmarks vedkommende har været positiv i den betragtede periode, især for industri-

en. Det indikerer, at prisstigningerne på danske varer har været højere end prisstigningerne på de tilsva-

rende varer i vores samhandelslande, og er med til at forbedre udviklingen i Danmarks eksportmarkedsan-

del målt i værdier. Det modsatte har været tilfældet i fx Sverige. 

 

Hvis man zoomer ud og kigger på udviklingen i markedsandele for den samlede eksport af varer og tjene-

ster (målt i mængder), så tegner der sig et lidt andet billede. Ifølge disse tal har Danmark tabt 15 pct. af sine 

markedsandele siden 2000, jf. figur b. Også Holland og Sverige har tabt markedsandele, men i betydeligt 

mindre omfang, mens Tyskland er et af få vestlige lande, som har oplevet fremgang. 

 
 

Figur a 
Markedsandele for industrieksporten (værdier), 
2000-11 

Figur b 
Markedsandele for samlet eksport (mængder), 
2000-11 

 

    

Anm.: Markedsandele er beregnet som et lands eksport af industrivarer (SITC-gruppe 5-9) i forhold til en 
vægtet sum af industriimporten i landets samhandelslande. 

Kilde: OECD International Trade by Commodity Statistics og Economic Outlook 93 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 9,3 1,8 -10,2 8,8 6,5 2,4 2,3 5,6 

Industrieksport 4,8 3,3 0,2 -14,0 5,5 7,8 2,3 1,5 4,8 

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

Arb. omk. pr. time           

- Danmark 3,8 4,7 4,3 3,2 3,1 1,9 2,5 2,0 2,0 

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

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

Relativ lønudvikling  
korrigeret for valutakurs -0,8 -2,8 -3,0 -2,0 2,1 1,3 3,2 -1,6 0,0 

Lønkonkurrenceevne 0,2 -4,4 -3,8 1,6 2,6 1,1 7,8 … … 

  

Anm.: Industrieksporten er opgjort eksklusive skibe og fly mv. Markedsandele måler væksten i industriek-
sporten i forhold til eksportmarkedsvæksten og er et udtryk for udviklingen målt i mængder. Der er 
anvendt vægte fra den effektive kronekurs til sammenvejning af lønudviklingen i udlandet, der udgø-
res af 21 OECD-lande. I prognoseperioden er det antaget, at væksten i de samlede arbejdsomkost-
ninger for industrien er de samme som lønstigningstakten i det respektive land. For Danmark er 
skønnene for udviklingen i arbejdsomkostninger for DA-området, mens de historiske tal kun dækker 
fremstillingsindustrien. Lønkonkurrenceevnen angiver udviklingen i de relative enhedslønomkost-
ninger korrigeret for valutakursudviklingen.  

Kilde: OECD Economic Outlook 93, Eurostat, Reuters EcoWin, DA, Danmarks Statistik og egne beregnin-
ger. 

 
Vareimporten ventes at vokse med omtrent 3 pct. i 2013 og 2014. I år er skønnet forholdsvist 
højt i lyset af den begrænsede fremgang i den samlede efterspørgsel. Det skal ses i sam-
menhæng med, at investeringsvinduet ventes at medføre en stigning i erhvervenes materiel-
investeringer, som traditionelt har et ret højt importindhold, og at det kolde vejr i starten af 
året vurderes at trække energiimporten op. Næste år gør disse forhold sig ikke længere gæl-
dende, hvilket giver anledning til en relativt lav vækst i vareimporten i forhold til efterspørg-
selsudviklingen. Udviklingen indebærer, at vareimportkvoten stiger fra 31½ pct. af BNP i 
2012 til 32½ pct. af BNP ved udgangen af prognoseperioden. 
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Boks 4.7 
Udsigt til svag vækst i basisvareeksporten 

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

steget langsomt i år efter et kraftigt fald ved udgangen af 2012, jf. figur a. Basisvareeksporten lå dog kun 

1¾ pct. højere i første halvår i år end i sidste halvdel af 2012, jf. figur b. Væksten har særligt været trukket 

af fremgang i eksporten til lande uden for EU. 

 

Væksten i basisvareeksporten (i værdier) skønnes til 2 pct. i år og 5¼ pct. næste år. Særligt i år skønnes 

prisudviklingen at være langsom som følge af en styrket effektiv kronekurs. Set i en historisk sammenhæng 

er der tale om en ret begrænset stigning i værdien af basisvareeksporten i begge år. 

 
 

Figur a 
Basisvareeksporten 
 
 

Figur b 
Væksten i basisvareeksporten til udvalgte lan-
de, første halvår 2013 i forhold til andet halvår 
2012 

 
    
 

Anm.: 3-måneders glidende gennemsnit i figur a. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

 

4.5.2 Udviklingen i handlen med tjenester 
Tjenesteeksporten sluttede 2012 svagt og er foreløbigt kun steget marginalt i år, jf. figur 4.37. 
Udgangspunktet for vækst i tjenesteeksporten er dermed så lavt, at der nu samlet set er ud-
sigt til et fald i tjenesteeksporten i år i forhold til sidste år. Næste år forudsættes en vis bed-
ring i de internationale konjunkturer at trække en fremgang i tjenesteeksporten på 4¾ pct. 
 
Størstedelen – ca. 90 pct. – af tjenesteeksporten udgøres dels af søtransport (ca. 45 pct.) og 
dels af en lang række andre serviceydelser, betegnet ”øvrige tjenester” (ca. 45 pct.). Øvrige 
tjenester er fx varetilknyttede tjenester som grossistvirksomhed og provisioner samt en lang 
række forskellige former for rådgivning og reklame mv. Turisme står for de resterende 10 pct. 
af tjenesteeksporten. Mens eksporten af søtransport i sin natur er meget globalt orienteret, 
afsættes de øvrige tjenester i langt overvejende grad på nærmarkederne, jf. figur 4.38.  
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Eksporten af søtransport er således i højere grad rettet mod markeder med større vækst, 
hvilket delvist kompenserer for den begrænsede europæiske efterspørgsel i år. Udsigterne 
skal dog også ses i sammenhæng med, at der stadig ser ud til at være en betydelig overka-
pacitet på fragtmarkedet og dermed skærpet international konkurrence. Sammen med fortsat 
lave fragtrater har det betydet, at en række rederier har haft vanskeligt ved at finde likviditet til 
at holde den daglige drift i gang, hvilket indebærer en skærpet risiko for, at de går glip af or-
drer. Da væksten i den allerede forløbne del af 2013 har været meget svag (målt i værdier), 
ventes eksporten af søtransport kun at vokse meget lidt i 2013.  
 
Den øvrige tjenesteeksport er i høj grad rettet mod virksomheder og afsættes for to tredjede-
les vedkommende på nærmarkederne i Europa, hvor efterspørgslen især i år er svag. Det 
skal også ses i sammenhæng med, at mange europæiske virksomheder må formodes at ha-
ve fokus på at nedbringe omkostningerne, og at de kun investerer i begrænset omfang. Som 
følge heraf ventes eksporten af øvrige tjenester at falde i år, mens der igen er udsigt til vækst 
i 2014 under forudsætning af en gradvis realøkonomisk fremgang i Europa. 
 
 

Figur 4.37 
Tjenesteeksporten og -importen ifølge natio-
nalregnskabet 

 

Figur 4.38 
Tjenesteeksporten fordelt på destination, 2011 
 

 

Anm.: Destinationen i figur 4.38 er det land, hvor tjenesten er faktureret. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Tjenesteimporten følger i stor udstrækning tjenesteeksporten, hvilket blandt andet skyldes et 
højt importindhold i eksporten af søtransport (herunder i form af chartring af skibe), jf. figur 
4.37. Ligesom tjenesteeksporten faldt tjenesteimporten ved udgangen af 2012, hvilket sam-
men med de nedjusterede forventninger til udviklingen i tjenesteeksporten medfører, at der 
nu skønnes et fald på ½ pct. i 2013 som helhed. Næste år ventes tjenesteimporten igen at 
stige – parallelt med en fornyet fremgang i tjenesteeksporten – og der skønnes en vækst på 
3½ pct. i 2014. 
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4.5.3 Betalingsbalancens løbende poster og Danmarks nettoaktiver 
over for udlandet 

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster skønnes i 2013 for fjerde år i træk at ud-
gøre over 100 mia. kr., jf. tabel 4.10. Overskuddet ventes dog at falde lidt tilbage i forhold til 
2012, hvilket primært afspejler et lidt reduceret overskud fra handlen med varer. Det skal ses 
i sammenhæng med højere vækst i vareimporten end i vareeksporten målt i mængder, som 
kun til dels modsvares af, at bytteforholdet – lige som det har været tilfældet historisk – ven-
tes at blive forbedret i år, jf. boks 4.8.  
 

Boks 4.8 
Hvad har drevet bytteforholdsforbedringen? 

Ifølge nationalregnskabet har bytteforholdet udviklet sig gunstigt gennem en længere periode. Eksportpri-

serne er steget med over 30 pct. i perioden 1995-2012, mens importpriserne er steget med mere beskedne 

20 pct. Det har samlet set givet anledning til en forbedring af bytteforholdet på 10 pct. i perioden 1995-2012 

og på 7 pct. i 2000-12. 

 

Udviklingen har i meget høj grad været drevet af priserne på handlen med industrivarer, jf. figur a. Af de fire 

primære grupper af industrivarer har der først og fremmest været en markant forbedring af bytteforholdet for 

maskiner og transportmidler (eksklusive skibe, fly og boreplatforme), som udgør over en tredjedel af den 

samlede handel med industrivarer, jf. figur b. Det afspejler et meget stort fald i importpriserne, hvorimod de 

tilsvarende eksportpriser kun er faldet ganske lidt. Udviklingen skal ses i lyset af dels stigende import fra 

lande med lavt omkostningsniveau, fx Kina, og dels den generelle tendens til svagere prisudvikling på fx IT-

udstyr, som Danmark importerer i stort omfang. Det gælder blandt andet kontormaskiner og automatisk da-

tabehandlingsudstyr samt elektriske maskiner og apparater. De faldende priser på teknologi har altså spillet 

en betydelig rolle for udviklingen i bytteforholdet. 

 
 

Figur a 
Bidrag til udviklingen i bytteforholdet 
 

 

Figur b 
Udviklingen i bytteforholdet for udvalgte indu-
strivaregrupper 

 

    
 

Anm.: I figur a er bidragene beregnet på løbende vægte. Der foreligger ikke oplysninger om prisudviklingen 
fordelt på industrivaregrupper efter 2010. Maskiner og transportmidler er eksklusive skibe og fly mv. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Fornyet fremgang særligt i eksporten af tjenester medvirker til, at overskuddet på vare- og 
tjenestebalancen igen vurderes at vokse næste år. I takt hermed ventes overskuddet på be-
talingsbalancen at tiltage til 108½ mia. kr. Nettoformueindkomsten2 forventes i hele progno-
seperioden at ligge på et højt niveau som følge af den betydelige danske nettoformue over 
for udlandet, og den skønnes at udgøre 63¼ mia. kr. i begge år. Foreløbigt ser det også ud 
til, at nettoformueindkomsten i år vil være højere end sidste år, jf. figur 4.39.  
 

Figur 4.39 
Løn- og formueindkomst 
 
 

 

Figur 4.40 
Relativ indenlandsk efterspørgsel i Danmark i 
forhold til vores samhandelslande og vare- og 
tjenestebalancen 

 

Anm.: Den relative indenlandske efterspørgsel i figur 4.40 er et sammenvejet indeks for den indenlandske 
efterspørgsel i landene i det effektive kronekursindeks (dog ikke Kina, Tjekkiet, Hongkong, Ungarn 
og Grækenland), baseret på vægtene i det effektive kronekursindeks, i forhold til indeks for den dan-
ske indenlandske efterspørgsel. 

Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. 
 
Overskuddet på betalingsbalancen har ligget på et meget højt niveau de seneste år, hvilket 
skal ses i lyset af et stort opsparingsoverskud i den private sektor. Det afspejler i høj grad, at 
den indenlandske efterspørgsel ligger underdrejet i disse år. Set i forhold til udlandet har den 
danske efterspørgsel udviklet sig svagere end hos vores samhandelspartnere, hvor fx Tysk-
land og Sverige vægter tungt, hvilket har givet sig udslag i et stigende overskud på vare- og 
tjenestebalancen, jf. figur 4.40. Overskuddet kan således ikke ses som et udtryk for god kon-
kurrenceevne hos danske virksomheder. 

 

2 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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Tabel 4.10 
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 33,0 25,0 26,2 

D.o. i pct. af BNP 0,5 -0,5 -0,6 2,2 2,3 2,3 1,8 1,4 1,4 

 - Landbrugsvarer 40,2 37,8 36,5 38,4 42,4 42,3 43,6 41,9 40,3 

 - Energivarer 7,9 0,8 -14,5 -6,2 -14,4 -32,7 -35,3 -42,5 -49,8 

 - Industrivarer -12,4 -15,8 -1,7 30,1 28,2 32,5 33,6 34,8 45,8 

 - Andre varer -27,6 -31,2 -31,0 -26,1 -15,8 -1,4 -8,9 -9,2 -10,1 

Tjenestebalancen 43,8 47,1 66,3 28,8 57,8 52,9 57,5 58,8 64,7 

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

 - Øvrige tjenester 42,2 48,8 67,6 32,8 61,1 54,9 59,0 60,3 66,4 

Vare- og tjenestebalancen 51,9 38,7 55,6 65,0 98,3 93,6 90,4 83,8 90,9 

D.o. i pct. af BNP 3,2 2,3 3,2 3,9 5,6 5,2 5,0 4,5 4,8 

Formueindkomst, netto 29,7 25,4 37,2 32,2 46,2 49,3 59,9 63,2 63,2 

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

EU-betalinger, netto -8,4 -9,4 -9,9 -9,5 -10,5 -10,6 -12,4 -13,4 -12,0 

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

Løbende poster, i alt 48,6 23,0 50,5 56,5 103,6 101,2 105,0 100,4 108,4 

D.o. i pct. af BNP  3,0 1,4 2,9 3,4 5,9 5,6 5,8 5,4 5,7 

Nettoaktiver, ultimo -30,5 -96,0 -91,5 68,5 226,5 485,7 636,2 735,5 845,0 

D.o. i pct. af BNP -1,9 -5,7 -5,2 4,1 12,9 27,1 34,9 39,7 44,3 

Værdireguleringer -130,3 -88,9 -46,3 103,7 53,9 153,3 44,5 -2,2 0,0 

  

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. Ud over overskuddet på betalingsbalancens løbende poster og værdi-
reguleringer påvirkes nettoaktiverne også af nettooverskuddet på kapitalkontoen. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster skønnes at udgøre knap 5½ pct. af BNP 
i år og 5¾ pct. af BNP i 2014. Parallelt hermed ventes Danmarks nettoaktiver over for udlan-
det at øges fra 35 pct. af BNP i 2012 til 44¼ pct. af BNP i 2014. 
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5. Produktion, 
arbejdsmarked, ledighed 
og kapacitetspres 

Nyt kapitel 
 

Produktionen ventes at få mere fart fra andet halvår, hvor den økonomiske politik i stigende 
grad vil slå igennem på væksten. Den primære drivkraft i 2013 er de private investeringer, 
som understøttes af investeringsvinduet og aftalerne om Vækstplan DK. Bedringen i udlandet 
betyder, at eksporten gradvist kan vende tilbage som en vigtig drivkraft i dansk økonomi i 
2014 og understøtte et mere selvbærende opsving. BNP i Danmark skønnes at vokse med 
0,2 pct. i år og 1,6 pct. næste år.  
 
Arbejdsmarkedet har været forholdsvis stabilt siden starten af 2010 trods svage konjunkturer. 
Det skal blandt andet ses i lyset af tidligere reformer, stor fleksibilitet på arbejdsmarkedet, og 
at der har været råderum i den økonomiske politik til at understøtte arbejdsmarkedet. Men 
det afspejler også en stærkere fremgang i produktionen i de beskæftigelsesintensive private 
erhverv end i BNP.   
 
Den ventede fremgang i produktionen vurderes at være stærk nok til at sikre en gradvis sti-
gende beskæftigelse i andet halvår 2013 og gennem 2014. Som følge af udviklingen i slut-
ningen af 2012 og starten af 2013 skønnes den samlede beskæftigelse på årsbasis dog at 
ligge 6.000 personer lavere i år end sidste år. I 2014 ventes beskæftigelsen at vokse med 
9.000 personer.  
 
Bruttoledigheden er reduceret med næsten 10.000 personer gennem første halvår 2013. Det 
hænger blandt andet sammen med dagpengereformen og dermed forhold, som ikke er tæt 
knyttet til de overordnede beskæftigelsesmuligheder. Ledigheden ventes at fortsætte med at 
falde i prognoseperioden, så den gennemsnitlige ledighed udgør 154.000 personer i 2013 og 
148.000 personer i 2014. 
 
I den private sektor er lønstigningerne øget noget i første halvår 2013, men lønstigningstak-
ten er fortsat meget lav i et historisk perspektiv. Lønstigningerne inden for de særligt konkur-
renceudsatte fremstillingserhverv har været lavere end i udlandet de sidste par år, og det 
ventes fortsat at være tilfældet over prognoseperioden, hvor de private lønninger skønnes at 
stige med henholdsvis 1,8 og 2,0 pct. i år og næste år. Fremstillingsvirksomhederne vurderes 
imidlertid fortsat at være udfordrede på lønkonkurrenceevnen.   
 
På trods af lave lønstigninger ventes der reallønsfremgang i prognoseperioden for første 
gang siden 2010. Det skyldes, at stigningstakten i forbrugerpriserne er aftaget markant i før-
ste halvdel af året. Den lave inflation i år og næste år kommer efter, at prisstigningstakten i 
årene frem til 2012 var nået op på det højeste niveau i ca. 20 år. Den lave inflation er med til 
at understøtte realindkomstudviklingen og derigennem det private forbrug. 
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5.1 Produktion 
 
Udviklingen i produktionen vurderes samlet set at have været træg i første halvår 2013, og 
der ventes først en vending i andet halvår.  
 
I 1. kvartal var BNP uændret, jf. figur 5.1. Det dækker over en fremgang i den private sek-
tor, mens BVT i den offentlige sektor faldt. Det afspejler en nedgang i det offentlige forbrug 
i 1. kvartal, og at produktionen i den private sektor primært blev lagt på lager. Det kan både 
være et udtryk for, at virksomhederne har forventninger om stigende omsætning, eller for-
mentlig mere sandsynligt, at der var en svigtende efterspørgsel i starten af året.  
 
De seneste indikatorer peger på, at udviklingen ind i 2. kvartal også har været svag. Firmaer-
nes samlede salg viste et mindre fald, mens industriproduktionen steg svagt, jf. figur 5.2. 
Samlet set har BNP været omtrent uændret i tre år siden midten af 2010.  
 
Udviklingen i BNP de seneste år dækker imidlertid over en meget forskelligartet udvikling i de 
forskellige erhverv. Ser man på den private sektor ekskl. råstofudvinding og finansiel virk-
somhed steg BVT med 1,1 pct. i 2012 og er nu ca. 7 pct. højere end bunden i 2. kvartal 2009, 
jf. figur 5.1. Det er med til at forklare, hvorfor beskæftigelsen har været omtrent uændret si-
den 2010 på trods af stagnerende BNP1, jf. kommende økonomisk analyse om sammen-
hængen mellem vækst og beskæftigelse.  
 
 

Figur 5.1 
Udviklingen i BNP og BVT i privat sektor ekskl. 
råstofudvinding og finansiel virksomhed 

Figur 5.2 
Industriproduktionen og firmaernes samlede 
salg  

 

Anm.: Firmaernes samlede salg i figur 5.2 er deflateret med prisindekset for industriens omsætning.  
Kilde: Danmarks Statistik. 

 

 

1 Normalt vil stagnerende BNP over længere tid medføre et fald i beskæftigelsen på grund af den underliggende 
produktivitetsfremgang. 
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I lighed med majvurderingen ventes mere fart på økonomien i anden halvdel af året. Stigende 
forventninger til den fremtidige omsætning i erhvervene de seneste måneder styrker forud-
sætningen om tiltagende vækst, jf. figur 5.3. Den lidt større optimisme i virksomhederne knyt-
ter sig formentlig i nogen grad til tegn på bedring i udlandet, som vil styrke eksportmulighe-
derne. Samlet ventes en årsvækst i BNP på ¼ pct. i 2013 og på godt 1½ pct. i 2014. For 
2013 er der tale om en lille nedjustering på ¼ pct.-point i forhold til Økonomisk Redegørelse, 
maj 2013. Det skyldes en svagere udvikling hen over årsskiftet og ind i 2013 end forudsat i 
maj.  
 
Den relativt beskedne årsvækstrate dækker over en noget større fremgang i løbet af året – 
som helt overvejende ligger i andet halvår – således at BNP i 4. kvartal 2013 er i omegnen af 
1½ pct. højere end i samme kvartal året før, jf. figur 5.4. 
 

Figur 5.3 
Forventninger til fremtidig omsætning eller 
produktion de kommende tre måneder 

Figur 5.4 
Vækst i BNP  
 

 

Anm.: Figur 5.3 er 3-mdrs. løbende gennemsnit. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
En tilsvarende udvikling er set i tidligere perioder med omslag i økonomien. Fx i 1993, hvor 
vendingen også skete i andet halvår og fortsatte ind i 1994. Årsniveauet for BNP i 1993 var 
imidlertid lavere end året før, fordi BNP faldt i første halvår 1993. Også i 2003 kom der noget 
mere momentum i andet halvår, mens årsvækstraten kun var svagt positiv. I forhold til de to 
tidligere perioder med omslag i dansk økonomi er den forventede vending fra andet halvår 
2013 forholdsvis afdæmpet, jf. figur 5.5.  
 
Den træge udvikling i BNP har medført, at outputgabet er blevet udvidet til 2¾ pct. i 2012, jf. 
figur 5.6. Forventningerne til væksten i efterspørgslen er ikke nok til at indsnævre outputga-
bet, som ventes at være uændret i 2014 i forhold til 2012, jf. afsnit 5.2.3. Der vil næste år så-
ledes fortsat være en betydelig afvigelse mellem faktisk og potentiel produktion i historisk 
perspektiv. 
 
 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

07 08 09 10 11 12 13

Industri Service Bygge og anlæg

Nettotal Nettotal

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

K2/K2 K4/K4 år/år K2/K2 K4/K4 år/år

Pct. Pct.

2012       2013 2013       2014



Kapitel 5 Produktion, arbejdsmarked, ledighed og kapacitetspres 
 

Økonomisk Redegørelse · August 2013 114 

Figur 5.5 
Vending i udviklingen i BNP nu i forhold til tid-
ligere vendinger 
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Figur 5.6 
Outputgab 
 

 

Anm.: H1 og H2 i figur 5.5 står for henholdsvis første og andet halvår. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Den primære drivkraft for væksten i 2013 er de private investeringer, som ventes at bidrage 
med 0,2 pct.-point (korrigeret for importindhold), jf. tabel 5.1. Virksomhederne ventes at ud-
nytte de forbedrede afskrivningsmuligheder i 2013 til at investere i ny produktionskapacitet 
som maskiner og transportmidler. Offentlige erhvervsmæssige investeringer understøtter og-
så investeringerne, herunder særligt baneinvesteringer, Metro Cityringen, energiaftalen, Fe-
mern Bælt-forbindelsen, spildevandssektorens investeringer i klimatilpasning og øvrige afled-
te effekter af Vækstplan DK. De kraftige lagerinvesteringer i 1. kvartal er medvirkende til, at 
lagerinvesteringerne bidrager med 0,1 pct.-point til væksten. 
 
På trods af de relativt lave lønstigninger ventes skattelettelser, lavere renteudgifter og en 
svag stigning i forbrugerpriserne at sikre husholdningerne en fremgang i real disponibel ind-
komst. Det vil trække en stigning i det private forbrug, som vil hæve væksten i BNP med 0,1 
pct.-point i år. 
 
Prognosen er baseret på, at det offentlige forbrug bliver som budgetteret for 2013 og 2014. 
Dog vil lærerlockouten formentlig trække ned i forbrug og BVT i den offentlige sektor i 2. kvar-
tal, jf. boks 5.1. Det lave niveau for det offentlige forbrug i 1. kvartal i forhold til det budgette-
rede for året giver anledning til en stor stigning i forbruget i resten af året. Det vil bidrage væ-
sentligt til den samlede vækst frem mod udgangen af 2013. De offentlige investeringer påbe-
gynder derimod en normalisering i 2013 efter at have ligget på det højeste niveau siden 
1980. Det direkte vækstbidrag fra den offentlige efterspørgsel udgør henholdsvis 0,0 og 0,2 
pct.-point i 2013 og 2014. 
 
Den svage vækst i Europa ventes – ligesom sidste år – at lægge en kraftig dæmper på ek-
sporten i 2013, og samlet trækker eksporten (korrigeret for importindhold) ned i BNP-væksten 
med 0,2 pct.-point i 2013. Stabiliseringen på de finansielle markeder ventes – som i majrede-
gørelsen – at styrke den europæiske økonomi i løbet af andet halvår 2013 og ind i 2014. Til-
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tagende aktivitet i udlandet vil forbedre afsætningsmulighederne for de danske virksomheder, 
og eksporten vil dermed bidrage med 0,7 pct.-point til væksten i BNP i 2014. 
 

Boks 5.1  
Hvad betyder lærerlockouten for BNP i 2. kvartal? 

Lærerlockouten i foråret betød et tab af produktion og bruttoværditilvækst inden for undervisning i den of-

fentlige sektor. Det vil afspejles i nationalregnskabet for 2. kvartal. De lockoutede lærere var stadig beskæf-

tigede, så den samlede offentlige beskæftigelse berøres ikke. Men da de producerer færre undervisnings-

ydelser, vil bruttoværditilvæksten i den offentlige sektor falde. Et usikkert skøn er, at BVT i den offentlige 

sektor vil reduceres med ca. 1 pct. i 2. kvartal som følge af lockouten. I nationalregnskabet vil de lockoutede 

lærere desuden blive indregnet under beskæftigede personer på orlov. Beskæftigelsen ekskl. orlov – som 

er det mål for beskæftigelsen, der anvendes i Økonomisk Redegørelse – vil derfor isoleret set falde, for-

mentlig med i omegnen af 15.000 personer i 2. kvartal. I forbindelse med strejken i 2. kvartal 2008 var der 

tilsvarende et fald i den offentlige beskæftigelse ekskl. orlov, mens den samlede offentlige beskæftigelse 

var omtrent uændret, jf. figur a. 
 

Betydningen for BNP og den samlede beskæftigelse ekskl. orlov kan være mindre end den direkte virkning 

på offentlig BVT og beskæftigelse ekskl. orlov. Det skyldes, at det offentlige varekøb kan være øget. Det så 

man fx i forbindelse med strejken i 2. kvartal 2008 hvor der var et fald i BVT i den offentlige sektor, mens 

produktionen i den offentlige sektor rent faktisk steg, jf. figur b.  

 

Der er således nogen usikkerhed om betydningen for BNP i 2. kvartal af lockouten. Et groft bud er, at BNP-

væksten i 2. kvartal dæmpes med 0,1-0,2 pct.-point. Der vil imidlertid være et større positivt bidrag til væk-

sten i 3. kvartal. De udsving i BNP, som lockouten måtte give anledning til, vil ikke være udtryk for den un-

derliggende konjunkturudvikling i dansk økonomi.  

 

Figur a 
Offentlig beskæftigelse 

Figur b 
BVT og produktion i den offentlige sektor 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

I takt med at eksporten tiltager, forventes væksten i produktionen at blive mere selvbærende. 
Fremgangen i eksporten vil øge beskæftigelsen og husholdningernes indkomst. Det vil stimu-
lere privatforbruget, som ventes at bidrage med 0,3 pct.-point til væksten i 2014. De forbed-
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rede afskrivningsmuligheder for materialeinvesteringer i 2013 vil betyde, at virksomhederne 
fremrykker investeringer fra 2014 til 2013, hvilket gør, at der ikke ventes stigninger i materia-
leinvesteringerne i 2014. Omvendt bidrager offentlige erhvervsinvesteringer til at trække op i 
bygge- og anlægsinvesteringer. Samtidig vil stigende boligpriser og fortsat lave renter gøre 
det mere fordelagtigt at investere i nybyggeri af boliger og derudover skabe luft i husholdnin-
gernes økonomi til renovering af boligen. Samlet ventes de private investeringer at trække 
godt ¼ pct. af væksten i 2014. 
 

Tabel 5.1 
Vækstbidrag 

Pct.-point  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

- offentlig efterspørgsel 0,3 0,3 -0,4 0,2 0,0 0,2 

- eksport -1,7 0,5 1,0 -0,3 -0,2 0,7 

- private investeringer -2,1 -0,1 0,9 -0,5 0,2 0,3 

- lagerinvesteringer -0,3 0,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 

BNP-vækst, pct. -5,7 1,6 1,1 -0,4 0,2 1,6 

  

Anm.: Vækstbidragene er beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode, hvor bidraget fra fx ek-
sporten bliver korrigeret for både det direkte og indirekte importindhold heri, jf. Økonomisk Redegørel-
se, december 2006, boks 4.1. På grund af afrunding kan summerne afvige fra totalen. Vækstbidragene 
er korrigeret for eksporten af en boreplatform i 2011. På trods af en fremgang i den samlede eksport 
giver eksporten et negativt vækstbidrag i 2012, fordi eksporten af fly (som er uden import det sam-
me år) var ca. 5 mia. kr. lavere i 2012 end i 2011. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Bruttoværditilvæksten (BVT) vurderes at stige med godt 0,1 pct. i 2013, jf. tabel 5.2. BVT i 
den private sektor trækkes ned af et fortsat fald i udvindingen af olie og gas i Nordsøen, og 
ses der alene på de private byerhverv, ventes BVT at vokse med ¾ pct. De private investe-
ringer og privatforbruget vil trække en fremgang i serviceerhvervene, som vokser med 0,8 
pct. i 2013. En svag fremgang i vareeksporten medfører en begrænset vækst i industrien i 
2013.  
 
I 2014 ventes BVT i de private byerhverv at stige med 2¼ pct. Eksporten og privatforbruget 
vil medvirke til en fremgang i industrien og i de private serviceerhverv, mens bygge- og an-
lægsinvesteringer og større boliginvesteringer vil medvirke til fremgang i bygge- og anlægs-
erhvervene.  
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Tabel 5.2 
Vækst i BVT i erhvervene 

  Andel Gnst.      

 2011 95-08 95-12 2010 2011 2012 2013 2014 

  Realvækst i pct. 

BVT i alt 100 1,9 1,3 1,4 1,2 -0,3 0,1 1,6 

BVT ekskl. råstofudvinding 96 1,9 1,4 1,6 1,6 0,1 0,4 1,7 

Landbrug 1 -1,1 -1,1 -1,8 -5,6 -2,7 -1,8 0,2 

Udvinding af olie og gas mv. 4 3,3 0,4 -5,7 -10,9 -9,8 -7,6 -1,1 

Bygge- og anlægsvirksomhed 5 2,0 0,4 -14,4 8,7 -1,9 0,6 4,2 

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

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

Offentlige tjenester 22 1,2 0,9 0,9 -1,2 -0,5 -0,3 0,2 

Øvrige erhverv 10 2,2 1,7 0,7 2,3 -0,5 0,2 1,5 

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

Private byerhverv 63 2,2 1,6 2,0 2,7 0,5 0,7 2,2 

BNP-vækst  2,0 1,3 1,6 1,1 -0,4 0,2 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. 
 
Væksten i produktionen ventes at være stærk nok til at trække en fremgang i den private be-
skæftigelse fra andet halvår 2013. På grund af en reduktion af antallet af medarbejdere i 
slutningen af 2012 som følge af den svage produktion vil det gennemsnitlige årsniveau imid-
lertid være 6.000 personer lavere end i 2012. Det lavere årsniveau afspejler et fald i industri-
en og de private serviceerhverv med henholdsvis 4.000 og 3.000 personer, mens beskæfti-
gelsen i bygge- og anlægserhvervet vil være 2.000 personer højere, jf. tabel 5.3. 
 
I 2014 ventes den samlede beskæftigelse at stige med 9.000 personer. Det afspejler en 
fremgang i henholdsvis den private og offentlige beskæftigelse på 7.000 og 2.000 personer.  
 
Produktivitet 
Produktiviteten i de private byerhverv ventes at vokse med 1 pct. i 2013 og 1½ pct. i 2014, jf. 
figur 5.7. Det er ca. på niveau med den gennemsnitlige vækstrate siden 1995. Da tilbagesla-
get ramte i 2008 var virksomhederne tilbageholdende med at afskedige medarbejdere, hvilket 
betød, at produktiviteten faldt. Ligeledes var virksomhederne tilbageholdende med at ansæt-
te, da efterspørgslen igen steg. Denne konjunkturbetingede tilpasning i produktiviteten vurde-
res at være omtrent overstået i de fleste erhverv, jf. figur 5.8. Derfor ventes en produktivitets-
vækst omkring den historiske i både serviceerhvervene og industrien. 
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Tabel 5.3 
Ændring i beskæftigelsen i udvalgte erhverv 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ændring, 1.000 personer    

Privat sektor 54 -121 -81 6 2 -6 7 

Offentlig sektor -10 27 11 -11 -9 0 2 

I alt 44 -94 -70 -5 -7 -6 9 

Landbrug mv. 0 -2 -4 -1 1 -1 -1 

Bygge- og anlægsvirksomhed 1 -21 -15 1 1 2 5 

Industri 8 -44 -29 -1 -3 -4 -3 

Private serviceerhverv 44 -52 -29 8 1 -3 7 

Offentlige tjenester -9 25 8 -11 -8 0 2 

  

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

 
 

Figur 5.7 
Vækst i mandeproduktivitet i private  
byerhverv 
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Figur 5.8 
Mandeproduktivitet i forskellige erhverv 
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Anm.: Den stiplede linje i figur 5.7 angiver den gennemsnitlige årlige vækst i produktiviteten i private byer-
hverv fra 1995 til 2006, som er på 1,2 pct. I figur 5.8 er det BVT i kædede 2005-priser. Øvrig service 
er samlet service eksklusiv søtransport og finansiel virksomhed. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

I forbindelse med juni-revisionen af nationalregnskabet blev det samlede antal arbejdede ti-
mer kraftigt nedjusteret, jf. afsnit 5.2. Det har hævet niveauet for timeproduktiviteten i alle år 
siden 1966, jf. figur 5.9. Da det primært er en niveauforskydning, har Danmark stadig en ud-
fordring med væksten i timeproduktiviteten relativt til andre lande, jf. figur 5.10. Før revisionen 
var den gennemsnitlige årlige vækst i timeproduktiviteten i de private byerhverv 0,9 pct. i pe-
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rioden 1995-2012, mens stigningen nu er opgjort til 1,0 pct. efter revisionen. Det er specielt 
væksten i timeproduktiviteten i de øvrige serviceerhverv – som beskæftiger ca. 65 pct. af de 
privatansatte – der halter, jf. boks 5.2. Den træge vækst i produktiviteten påvirker vækstpo-
tentialet i Danmark og dermed mulighederne for at øge husholdningernes indkomster og den 
offentlige velfærd.  
 
 

Figur 5.9 
Timeproduktiviteten i private byerhverv 
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Figur 5.10 
Produktivitetsvækst, 1995-2011 

 

Anm.: BVT er i kædede 2005-priser i figur 5.9. Figur 5.10 viser den gennemsnitlige vækst i timeproduktivi-
teten i den samlede økonomi. 

Kilde: OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 
 

Boks 5.2  
Servicesektoren bidrager næsten ikke til den samlede produktivitetsvækst 

Tre forhold påvirker den samlede udvikling i timeproduktiviteten i hele økonomien. For det første væksten i 

timeproduktiviteten i de enkelte erhverv og for det andet erhvervets andel af den samlede økonomi. Det 

tredje forhold er, at beskæftigelsen flytter mellem erhvervene, hvor produktivitetsniveauet er forskelligt. Den 

sidste effekt har gennemsnitlig trukket ned i den årlige vækst i timeproduktiviteten med knap 0,1 pct.-point 

siden 1995, jf. figur b. Før 1995 bidrog forskydninger med knap 0,2 pct.-point til væksten, og det er dermed 

ikke den primære årsag til den dårlige udvikling siden 1995.  

 

Hovedparten af industrien er i direkte konkurrence med udenlandske virksomheder og er blandt andet der-

for presset til at øge deres produktivitet. Muligheden for eksport har samtidig øget stordriftsfordele. I takt 

med at erhvervet beskæftiger en mindre andel af den samlede beskæftigelse, bliver bidraget til den samle-

de produktivitet mindre, hvilket er medvirkende til at forklare industriens lavere bidrag siden 1995, jf. figur a. 

 

Omtrent 65 pct. af de privatansatte arbejder i øvrige serviceerhverv mod 43 pct. i 1970. Bidraget fra de øv-

rige serviceerhverv til den samlede produktivitetsfremgang siden 1995 har været sløj, da væksten i time-

produktiviteten i erhvervet har været svag, jf. figur a. Samtidig er produktivitetsniveauet lavere i erhvervet 

end den generelle økonomi. Det er medvirkende til at trække ned i den samlede produktivitet, jf. figur b. 
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Boks 5.2 (fortsat) 
Servicesektoren bidrager næsten ikke til den samlede produktivitetsvækst 

Hvis Danmarks samlede produktivitetsvæksts skal være højere, skal produktivitetsvæksten i de øvrige ser-

viceerhverv stige på grund af erhvervets store andel af den samlede beskæftigelse. Ifølge Produktivitets-

kommissionen kan det meste af det efterslæb, Danmark har i forhold til udlandet, forklares med en lav 

vækst i produktiviteten inden for de private serviceerhverv. Produktivitetskommissionens anbefalinger går 

blandt andet på at forbedre konkurrenceintensiteten igennem større international konkurrence, forbedrede 

eksportmuligheder, mindre regulering, en forbedret konkurrencelovgivning og lovgivning om arbejdsmar-

kedsklausuler samt en bedre implementering af servicedirektivet i EU, som allerede har haft en mærkbar 

positiv effekt.  

 

Finansiel virksomhed har bidraget til produktivitetsvæksten siden 1980. Det gælder specielt i perioden fra 

2002 til 2008, hvor knap 60 pct. af væksten i den samlede timeproduktivitet i de private erhverv blev skabt i 

finansiel virksomhed. Siden da har finansiel virksomhed trukket ned i produktivitetsvæksten.  

 
 

Figur a 
Erhvervenes bidrag til væksten i den samlede 
timeproduktivitet i de private erhverv 

Figur b 
Årligt bidrag til timeproduktiviteten i de private 
erhverv fra forskydninger af beskæftigelse 
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Anm.: De private erhverv er eksklusive råstofudvinding og bolig. Produktivitetsudviklingen i bygge- og an-
lægssektoren er opgjort med nogen usikkerhed, da prisindekset ikke fanger kvalitetsforbedringerne. 
Det samme kan være tilfældet i dele af serviceerhvervet, men Produktivitetskommissionen viser, at 
erhvervet også i nominel BVT har klaret sig dårligere end sammenlignelige lande siden 1995. Land-
brugets bidrag til produktiviteten i grupperingen fra 1995 til 2012 kan først vurderes efter hovedrevi-
sionen af nationalregnskabet i 2014. Øvrig service er den samlede service eksklusiv søtransport og 
finansiel virksomhed. I figur b er beskæftigelsen målt i antal timer. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel 5.4 
Produktiviteten i udvalgte erhverv  

 Gnst. Gnst.   

Realvækst i pct.           95-07 95-12 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mandeproduktivitet   

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

Private sektor 1,1 0,9 -1,2 5,6 1,6 -0,3 0,5 1,4 

Private byerhverv 1,0 0,9 -1,5 6,1 2,4 0,5 1,0 1,6 

Service 1,1 1,0 -1,7 5,3 2,7 0,3 1,0 1,7 

Service, ekskl. søtransport 0,9 0,8 -1,2 6,2 1,2 0,4 1,1 1,5 

Fremstilling 2,3 2,3 -1,9 14,4 0,8 3,3 1,7 2,1 

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

Timeproduktivitet    

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

Private sektor 1,3 1,1 -0,9 6,8 0,5 0,1 0,5 1,4 

Private byerhverv 1,0 1,0 -1,5 7,1 1,2 0,9 1,1 1,4 

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

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

Fremstilling 2,3 2,2 -2,4 14,9 -1,2 3,4 1,8 2,0 

Bygge- og anlæg -0,4 -0,3 -1,2 -5,4 8,0 -1,5 -0,5 0,9 

      

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

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 

5.2 Beskæftigelse, arbejdsstyrke, ledighed og 
kapacitetspres 

 
Beskæftigelsen har været svagt aftagende gennem første halvår 2013. Udviklingen ventes at 
vende i andet halvår, så beskæftigelsen gradvist stiger gennem efteråret og i 2014 i takt med, 
at konjunktursituationen langsomt forbedres. Udsigterne for væksten i beskæftigelsen er der-
med stort set uændret i forhold til vurderingen i majredegørelsen. Danmarks Statistik har dog 
nedjusteret niveauet for beskæftigelsen i årene 2009-12, hvilket indebærer, at den samlede 
beskæftigelse ligger lavere end i det tidligere nationalregnskab, som lå til grund for Økono-
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misk Redegørelse, maj 2013, jf. figur 5.11. Til trods for den foreløbige nedrevision ligger be-
skæftigelsen stadig lidt højere end i starten af 2005, inden højkonjunkturen for alvor satte ind.  
 
Bruttoledigheden har været faldende gennem første halvdel af 2013, og det ventes at fort-
sætte året ud og i 2014, om end med en noget svagere styrke end i de første måneder af 
2013, jf. figur 5.12. Udviklingen i ledigheden i første halvår er blandt andet påvirket af indfas-
ningen af dagpengereformen og dermed af forhold, som ikke er tæt knyttet til de overordnede 
beskæftigelsesmuligheder.  
 
Med forlængelsen af den særlige uddannelsesydelse til udgangen af 2013 og indførelsen af 
den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i 2014 er der sikret et midlertidigt indtægtsgrundlag 
for de ledige, der står til at opbruge dagpengeretten som følge af afkortningen af dagpenge-
perioden. Det øger isoleret set den gennemsnitlige bruttoledighed i 2013 og 2014, men på-
virker ikke beskæftigelsen eller de langsigtede positive strukturelle effekter af dagpengere-
formen.   
 

Figur 5.11 
Samlet beskæftigelse ekskl. orlov  
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Figur 5.12 
Bruttoledighed  
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Anm.: Det lavere beskæftigelsesniveau fra 2009 og frem skyldes revisioner af nationalregnskabet, jf. boks 5.3. 
I skønnet for bruttoledigheden i majredegørelsen var der ikke taget højde for Aftale om midlertidig ar-
bejdsmarkedsydelse, da den blev indgået efter afslutning af dataarbejdet til prognosen.     

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn.
 

5.2.1 Beskæftigelse og arbejdsstyrke 
Den private beskæftigelse vurderes at ligge lidt lavere i første halvår 2013 end sidste år. Det 
skal ses i sammenhæng med den svage udvikling i produktionen i andet halvår 2012 og star-
ten af 2013, som påvirker beskæftigelsen med en vis forsinkelse.  
 
Det foreløbige nationalregnskab (som endnu kun foreligger frem til 1. kvartal), lønmodtager-
beskæftigelsen og den stikprøvebaserede AKU-statistik peger samlet set på, at den private 
beskæftigelse er faldet svagt i første halvår, jf. figur 5.13.  
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Figur 5.13 
Privat beskæftigelse  
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Figur 5.14 
Beskæftigelsesforventninger til de kommende 
tre måneder 
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Anm.: Private lønmodtagere i lønmodtagerbeskæftigelsen dækker offentlige og private virksomheder samt 
private non-profit organisationer. Privat beskæftigelse ekskl. orlov i nationalregnskabet. Privat AKU-
beskæftigelse afspejler samlet AKU-beskæftigelse fratrukket beskæftigelse i ”offentlig administration, 
undervisning og sundhed” (egen sæsonkorrektion). Der er betydelig usikkerhed knyttet til AKU-be-
skæftigelsen, der er interviewbaseret. Sidste observation i figur 5.14 viser beskæftigelsesforventninger 
til perioden juli-september i forhold til april-juni.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Udsigterne for den private beskæftigelse er samlet set stort set uændrede i forhold til Øko-
nomisk Redegørelse, maj 2013. Industrien er blevet noget mere positiv i sine forventninger til 
den fremadrettede udvikling i beskæftigelsen, men inden for bygge og anlæg samt serviceer-
hvervene er forventningerne stadig forholdsvis negative, jf. figur 5.14. Der har dog historisk 
været en del afvigelser mellem erhvervenes forventninger til udviklingen og den faktiske ud-
vikling i beskæftigelsen i nationalregnskabet.  
 
Antallet af større varslede afskedigelser i den private sektor har været svagt aftagende gen-
nem de seneste måneder, og med ca. 700 private varslinger i gennemsnit i maj-juli ligger an-
tallet i underkanten af gennemsnittet for perioden siden starten af 2010, jf. figur 5.15. Antallet 
af ledige stillinger har ligget mellem 20-23.000 gennem de seneste tre måneder, hvilket er 
mere end i de foregående år. Den svagt aftagende tendens i de private varslinger og den 
svagt stigende tendens i ledige stillinger peger mod en vis bedring på arbejdsmarkedet i an-
det halvår. 
 
Den ventede fremgang i den private produktion vurderes at være stærk nok til at kunne træk-
ke en gradvis stigning i den private beskæftigelse i løbet af andet halvår 2013 og ind i 2014, 
jf. figur 5.16. Den økonomiske politik bidrager til at holde hånden under arbejdsmarkedet i 
disse år. Samlet set vurderes den økonomiske politik at løfte beskæftigelsen i den private 
sektor med knap 15.000 personer i både 2013 og 2014, jf. kapitel 6. Inkl. tilpasningen i den 
offentlige beskæftigelse i forhold til niveauet i 2011 vurderes finanspolitikken og øvrige initia-
tiver at øge den samlede beskæftigelse med ca. 5.000 personer i 2013 og 7.000 personer i 
2014. 
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Den private beskæftigelse skønnes at aftage med 6.000 personer på årsbasis i 2013 i forhold 
til det gennemsnitlige niveau i 2012. Det skal ses i sammenhæng med faldet i beskæftigelsen 
i slutningen af 2012 og starten af 2013 og forventningen om en beskeden stigning i andet 
halvår. I 2014 ventes beskæftigelsen i den private sektor på årsbasis at vokse med 7.000 
personer som følge af den forventede fremgang i virksomhedernes produktion.  
 

Figur 5.15 
Varslede afskedigelser i den private sektor og 
ledige stillinger 
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Figur 5.16 
Privat beskæftigelse ekskl. orlov 
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Anm.: Antallet af varslede afskedigelser i den private sektor og antallet af ledige stillinger i figur 5.15 afspej-
ler 3-måneders glidende gennemsnit baseret på egen sæsonkorrektion af serierne.  

Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik samt egne beregninger og skøn. 
 
Den offentlige beskæftigelse skønnes uændret i 2013 i forhold til 2012, mens der ventes en 
stigning på 2.000 personer på årsbasis i 2014. Udviklingen i den offentlige beskæftigelse skal 
ses på baggrund af en forventet realvækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. i 2013 og 0,5 
pct. i 2014, jf. kapitel 6.  
  
Den samlede beskæftigelse skønnes dermed at aftage med 6.000 personer på årsbasis i 
2013 og vokse med 9.000 personer i 2014. Ændringerne i beskæftigelsen er nedjusteret med 
ca. 4.000 personer i 2013 i forhold til majvurderingen, mens skønnet for 2014 er stort set 
uændret. Nedjusteringen i 2013 skyldes primært en lavere vækst i den offentlige beskæftigel-
se, der blandt andet afspejler en forventning om lavere vækst i det offentlige forbrug i 2013 
end lagt til grund i maj (som følge af blandt andet et højere offentligt forbrugsniveau i 2012).  
 
Overordnet set er udsigterne for udviklingen i beskæftigelsen i 2013 og 2014 omtrent på linje 
med majvurderingen. Som følge af Danmarks Statistiks foreløbige revisioner af beskæftigel-
sen for perioden 2009-12 ligger niveauet for den samlede beskæftigelse dog 29.000 perso-
ner lavere i 2012 end i det tidligere nationalregnskab, der lå til grund for majredegørelsen. 
Den private beskæftigelse ligger godt 33.000 personer lavere i 2012 end i den tidligere opgø-
relse. Revisionerne skyldes primært indarbejdelsen af det nye arbejdstidsregnskab, som og-
så medfører en betydelig nedjustering af antallet af arbejdstimer, jf. boks 5.3.  
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Danmarks Statistik har nedjusteret beskæftigelsen inden for alle tre private hovederhverv i 
2009-12, jf. figur 5.17. Revisionerne ændrer dog ikke på det overordnede billede af, at be-
skæftigelsen i de tre hovederhverv har udviklet sig stabilt gennem de sidste tre år, efter de 
betydelige fald i forlængelse af tilbageslaget i 2008-09.  
 

Figur 5.17 
Beskæftigelsen fordelt på hovederhverv  

 

Figur 5.18 
Offentlig beskæftigelse  

 

Anm.: Ekskl. orlov. Faldet i den offentlige beskæftigelse ekskl. orlov i 2008 skyldes strejken i foråret 2008. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

 
Niveauet for den offentlige beskæftigelse er opjusteret svagt i 2009-12, men nationalregn-
skabet viser fortsat, at den offentlige beskæftigelse har været aftagende siden midten af 2010 
efter at være steget i de foregående år. Set over en længere periode har den offentlige be-
skæftigelse dog ligget forholdsvis konstant sammenlignet med de private erhverv, jf. figur 
5.18.  
 
Udviklingen i beskæftigelsen skal ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af præstere-
de timer for at få et samlet billede af arbejdskraftudnyttelsen i de enkelte erhverv. I den of-
fentlige sektor er antallet af præsterede timer steget siden starten af 00’erne, hvilket indebæ-
rer, at den gennemsnitlige arbejdstid i dag ligger noget højere end for ti år siden, jf. figur 5.19. 
Modsat har den private sektor generelt oplevet et fald i den gennemsnitlige arbejdstid i sam-
me periode. Dermed ligger den gennemsnitlige arbejdstid i den private og offentlige sektor i 
dag væsentligt tættere på hinanden, end det var tilfældet for ti år siden.  
 
I den private sektor har alle tre hovederhverv oplevet en faldende gennemsnitlig arbejdstid 
siden starten af 00’erne, jf. figur 5.20. Inden for serviceerhvervene skyldes det, at beskæfti-
gelsen er steget betydeligt mere end antallet af præsterede timer fra 2000 til 2012. I industri-
en og bygge- og anlægserhvervene skyldes udviklingen i stedet, at antallet af præsterede ti-
mer er faldet mere, end beskæftigelsen er faldet i perioden. Serviceerhvervene aftager såle-
des fortsat en stadig større del af arbejdskraftudbuddet – både målt på beskæftigelsen og an-
tallet af arbejdstimer.   
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Figur 5.19 
Gennemsnitlig arbejdstid privat og offentlig 

Figur 5.20 
Gennemsnitlig arbejdstid i hovederhverv 
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Anm.: Gennemsnitlig arbejdstid er målt som det samlede antal præsterede timer i forhold til det samlede 
antal beskæftigede ekskl. orlov. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 

Boks 5.3 
Revision af beskæftigelse og arbejdstid i nationalregnskabet  

Arbejdstidsregnskabet (ATR) er nationalregnskabets (NR) hovedkilde til opgørelse af beskæftigelse, løn og 

præsterede timer. I december 2012 blev der offentliggjort et hovedrevideret ATR, som er baseret på e-

Indkomst, for årene 2008 og frem. Det nye kildegrundlag og metodeændringer medførte revisioner af både 

niveau og udvikling i løn, beskæftigelse og præsterede timer i ATR. Det nye ATR blev delvist indarbejdet i 

nationalregnskabet i juni.  

 

Antallet af præsterede timer blev nedjusteret markant i ATR, hvilket især kan henføres til, at der med over-

gangen til e-Indkomst blandt andet opnås mere præcise oplysninger om start- og slutdato for et givet job og 

omfanget af betalte arbejdstimer. I de tidligere anvendte kilder (som blandt andet omfatter den årlige lønsta-

tistik og månedlige indberetninger af A-indkomstdata fra SKAT) manglede der især præcise oplysninger om 

job med få timer, job af kortere varighed og job i mindre virksomheder.   

 

Det nye ATR skulle først være indarbejdet i nationalregnskabet i forbindelse med den kommende hovedre-

vision i september 2014. Som følge af den betydelige revision af arbejdstimerne i ATR er indarbejdelsen af 

det nye timeniveau dog blevet fremrykket til nationalregnskabets juni 2013-version.  
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Boks 5.3 (fortsat) 
Revision af beskæftigelse og arbejdstid i nationalregnskabet  

2008 er det seneste endelige år i nationalregnskabet. Det nye timeniveau er derfor indarbejdet med ud-

gangspunkt i 2008. Timeniveauet er tilbageskrevet til 1966 ved brug af de hidtidige vækstrater i NR. Med 

udgangspunkt i det nye timeniveau i 2008 er serien fremskrevet med årsvækstraterne fra det nye ATR. Der-

udover er der introduceret et tillæg for ubetalt overtid for lønmodtagere, som er beregnet på baggrund af da-

ta fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), og der er ændret i beregningen af ikke-residente (primært grænse-

pendlere). Da ATR opgør betalte, præsterede timer, er det centralt at inkludere ubetalt overarbejde.   

 

Revisionen indebærer, at niveauet for det samlede antal præsterede timer er nedjusteret med i gennemsnit 

godt 5 pct. årligt i perioden 1966-2012, svarende til i størrelsesordenen knap 140.000 fuldtidsbeskæftigede, 

jf. figur a. Timerne er nedjusteret med gennemsnitligt godt 4 pct. årligt i den private sektor og ca. 9 pct. årligt 

i den offentlige sektor. Timerne er nedjusteret mest inden for de private serviceerhverv med i gennemsnit 

knap 8 pct. årligt, jf. figur b. I industrien er timerne nedjusteret med gennemsnitlig ca. 3 pct. årligt, mens de i 

bygge- og anlægssektoren er opjusteret med godt 4 pct. årligt. 

 

Beskæftigelsen i nationalregnskabet er i denne omgang ikke revideret på baggrund af det nye niveau i ATR, 

da niveauforskellen i beskæftigelsen i det nye og gamle ATR er begrænset i det overlappende år (2008). 

Med udgangspunkt i de endelige niveauer for NR-beskæftigelsen i 2008 er beskæftigelsen fremskrevet med 

årsvækstraterne i det nye ATR. Dermed svarer udviklingen i NR til udviklingen i det reviderede ATR, men 

der er ikke taget højde for, at beskæftigelsesniveauet i det nye ATR ligger ca. 14.000 personer højere i 2008 

end før. Hovedrevisionen af NR i 2014 vil omfatte en fuld indarbejdelse af det nye ATR i beskæftigelsen til-

bage til 1966, herunder niveaurevisionen i 2008. 

 

De foreløbige revisioner i NR indebærer, at niveauet for den samlede beskæftigelse (ekskl. orlov) er nedju-

steret med i gennemsnit 31.000 personer i årene 2009-12, svarende til godt 1 pct. Den private beskæftigelse 

er nedjusteret med gennemsnitlig ca. 34.000 personer i perioden (godt 1,7 pct.), mens den offentlige be-

skæftigelse er opjusteret med knap 3.000 personer (godt 0,3 pct.). Samtidig er der foretaget revisioner af de 

kvartalsvise udviklinger. I den private sektor er beskæftigelsen nedrevideret i alle tre hovederhverv, dog ikke 

i samme størrelsesorden. Beskæftigelsen er i 2009-12 nedjusteret med i gennemsnit ca. 2,8 pct. årligt i in-

dustrien, ca. 2,4 pct. i bygge- og anlægserhvervene og ca. 1 pct. inden for serviceerhvervene.   

 

Figur a 
Revision af præsterede timer  

 

Figur b 
Revision af præsterede timer på hovederhverv 
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Boks 5.3 (fortsat) 
Revision af beskæftigelse og arbejdstid i nationalregnskabet  

De foreløbige revisioner indebærer, at faldet i beskæftigelsen efter tilbageslaget nu er større. Den samlede 

beskæftigelse (ekskl. orlov) er reduceret med 175.000 personer fra 2008 til 2012 (på årsniveau) mod tidlige-

re 146.000 personer. Danmarks Statistik reviderer løbende beskæftigelsen, og nationalregnskabet forsøger i 

videst mulig omfang at afspejle de oplysninger, der til enhver tid er tilgængelige. I juni 2012 blev niveauet for 

beskæftigelsen fx opjusteret betydeligt for perioden 2009-11, hvilket indebar et mindre fald i beskæftigelsen 

efter tilbageslaget end i den tidligere opgørelse. Med juni 2013-revisionen svarer ændringen i beskæftigel-

sen i 2008-11 nogenlunde til ændringen før revisionen i juni 2012, jf. figur c. Ændringen i NR-beskæftigelsen 

svarer også nogenlunde til udviklingen i andre beskæftigelsesstatistikker.     

 

Som følge af revisionerne af arbejdstimerne og beskæftigelsen ligger det gennemsnitlige antal arbejdstimer 

pr. beskæftiget ca. 5-6 pct. lavere i det reviderede NR end i det tidligere NR, jf. figur d. Revisionerne har 

overordnet set ikke ændret på udviklingen over tid. Den gennemsnitlige arbejdstid har ligget forholdsvis sta-

bilt siden starten af 1990’erne efter at have været faldende i årtierne forinden.   

 

Figur c 
Ændring i samlet beskæftigelse 2008-11 

 

Figur d 
Revisioner af gennemsnitlig arbejdstid 

 
 

Anm.: Figur c viser procentvis ændring i årsniveauer fra 2008 til 2011. For RAS er dog vist ændring fra 
2009 til 2012, da RAS opgør beskæftigelsen på sidste arbejdsdag i november året før, dvs. fra no-
vember 2008 til november 2011. Der er ikke sammenlignelige RAS-data for 2008 grundet databrud 
mellem 2008 og 2009. Ændringen i RAS kan derfor ikke direkte sammenholdes med de andre stati-
stikker.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger.  
 
 

Regeringen har gennemført en række reformer, der styrker den enkeltes tilskyndelse til at 
være i beskæftigelse og gøre en ekstra arbejdsindsats. Skattereformen fra 2012 øger alene 
arbejdsudbuddet svarende til ca. 16.000 fuldtidspersoner på sigt. De positive effekter opstår, 
fordi gevinsten ved at være i beskæftigelse øges, og fordi skatten på den sidst tjente krone 
sænkes, så det bedre kan betale sig at øge sin arbejdstid eller på anden vis gøre en ekstra 
indsats, jf. boks 5.4.   
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Boks 5.4 
Reformer – styrket tilskyndelse til beskæftigelse og en ekstra indsats  

Regeringen har gennemført en række markante reformer på skatte- og ydelsesområdet, der styrker den en-

keltes tilskyndelse til at være i beskæftigelse og gøre en ekstra indsats. Det gælder fx skattereformen og re-

formen af førtidspension og fleksjob fra 2012 samt reformerne af SU og kontanthjælp. Efterlønsreformen 

styrker ligeledes tilskyndelsen til at være i beskæftigelse. 

 

Skattereformen skønnes alene at øge arbejdsudbuddet svarende til ca. 16.000 fuldtidspersoner, når den er 

fuldt indfaset. Sammenlagt skønnes reformerne fuldt indfaset at løfte arbejdsudbuddet svarende til godt 

40.000 fuldtidspersoner, jf. figur a. 

 

Skattereformens bidrager til at øge arbejdsudbuddet på to måder. For det første medfører reformen en styr-

ket økonomisk gevinst ved at deltage aktivt på arbejdsmarkedet frem for at modtage indkomsterstattende 

ydelser. Det skyldes især højere beskæftigelsesfradrag. Det generelle beskæftigelsesfradrag bliver næsten 

fordoblet, og enlige forsørgere får mere end en tredobling. For det andet sikrer lavere skat på den sidst tjen-

te krone (marginalskatten) en styrket tilskyndelse til at øge arbejdstiden eller på anden vis gøre en ekstra 

indsats på arbejdsmarkedet.  

 

Antallet af personer med en svag økonomisk tilskyndelse til at deltage på arbejdsmarkedet (personer med 

en nettokompensationsgrad over 80 pct.) vil være reduceret fra ca. 400.000 i 2005 til ca. 250.000, når skat-

tereformen er fuldt indfaset. Andelen af fuldtidsbeskæftigede, der betaler den højeste marginalskat af ar-

bejdsindkomst – topskat – vil være reduceret fra ca. 35 pct. i 2011 til ca. 20 pct., når skattereformen er fuldt 

indfaset, jf. figur b. Når skattereformen er fuldt indfaset, vil marginalskatten på arbejdsindkomst for langt de 

fleste fuldtidsbeskæftigede således være reduceret til omtrent gennemsnittet blandt OECD-landene. 

 

Figur a 
Reformbidrag til arbejdsudbuddet 

 

Figur b 
Fuldtidsbeskæftigede, der betaler topskat 

 

. 

Anm.: Oveni reformbidraget til arbejdsudbuddet i figur a kommer virkningen af tilbagetrækningsaftalen, 
som skønnes til 65.000 personer i 2020 og 35.000 personer i 2040. Figur b viser 30-59-årige fuld-
tidsbeskæftigede lønmodtagere, der betaler topskat af deres arbejdsindkomst. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM og egne beregninger på lovmodellen. 
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Boks 5.4 (fortsat) 
Reformer – styrket tilskyndelse til beskæftigelse og en ekstra indsats 

Der vil dog stadig være en mindre gruppe, der økonomisk set har meget lidt ud at gøre en ekstra indsats. 

Det gælder specielt for mange enlige forsørgere, hvilket skyldes, at gruppen ofte oplever, at indkomstaf-

hængige ydelser som boligstøtte og tilskud til daginstitutionsbetaling bliver aftrappet, hvis de gør en ekstra 

indsats og dermed får en højere arbejdsindkomst. Det særlige beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 

sikrer, at tilskyndelsen til at deltage på arbejdsmarkedet bliver styrket markant. Enlige forsørgere kan dog 

fortsat stå over for en svag tilskyndelse til at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet på grund af aftrap-

ningen af indkomstafhængige ydelser, der kan betyde, at den sammensatte marginalprocent ligger betyde-

ligt over marginalskatten for fx topskatteydere. 

 

Knap 30.000 fuldtidsbeskæftigede skønnes at have en sammensat marginalprocent over 60 og dermed en 

forholdsvis lille økonomisk gevinst ved fx at øge arbejdstiden, selv når skattereformen er fuldt indfaset. Heraf 

udgør enlige forsørgere 12.000 personer, jf. figur c.  

 

Når enlige forsørgere udgør så stor en del af den samlede gruppe af fuldtidsbeskæftigede med høje sam-

mensatte marginalprocenter, skal det ses i lyset af, at ca. 16 pct. af de enlige forsørgere har en sammensat 

marginalprocent over 60. For andre grupper ar andelen omkring 1 pct., jf. figur d. 

 

Hvis man ser på årsagerne til høje sammensatte marginalprocenter, viser der sig lidt forskellige billeder, alt 

efter hvilke familiekategorier, man ser på. For enlige forsørgere kommer det væsentligste bidrag til høje 

sammensatte marginalprocenter fra aftrapningen af boligstøtte, men gruppen er desuden kendetegnet ved, 

at de ofte er berørt af mere end én type af aftrapning. En væsentlig årsag til, at enlige forsørgere i mange til-

fælde får en høj sammensat marginalprocent, er således, at de både er berørt af aftrapning af boligstøtte og 

af tilskud til daginstitutionsbetaling. For enlige uden børn er det aftrapningen af boligstøtte, der trækker de 

høje sammensatte marginalprocenter, mens det for par uden børn hovedsageligt er aftrapningen af ægte-

fælles eller samlevers sociale pension, der bidrager til høje sammensatte marginalprocenter. For par med 
børn er billedet mere sammensat, men det væsentligste bidrag kommer fra aftrapningen af boligstøtte. 

 

Figur c 
Fuldtidsbeskæftigede med svag økonomisk til-
skyndelse til at yde en ekstra indsats 

Figur d 
Fuldtidsbeskæftigede med høj sammensat 
marginalprocent efter familiekategori  
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Anm.: Figurerne viser fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere og selvstændige (ekskl. personer over 64 år) med 
en sammensat marginalprocent over 60, når skattereformen er fuldt indfaset. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellen. 
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Boks 5.4 (fortsat) 
Reformer – styrket tilskyndelse til beskæftigelse og en ekstra indsats 

Der henvises i øvrigt til Fordeling og Incitamenter 2013 og Økonomisk Analyse nr. 10, august 2013, for en 

nærmere belysning af grupper med svag økonomisk tilskyndelse til at arbejde, herunder samspillet mellem 

skattesystemet og ydelsessystemerne.  

 

Ovenstående beregninger vedrører høje sammensatte marginalprocenter for beskæftigede i de erhvervsak-

tive aldre (lønmodtagere og selvstændige) med fokus på enlige forsørgere. En anden gruppe, hvor samspil-

let mellem skatte- og ydelsessystemerne i markant omfang kan svække den økonomiske tilskyndelse til at 

arbejde, er pensionister. Denne problemstilling er blandt andet belyst i Dansk Økonomi, forår 2013 (De 
Økonomiske Råd). 

 
Arbejdsstyrke 
Arbejdsstyrken vurderes at være skrumpet lidt i første halvår 2013, da både nettoledigheden 
og beskæftigelsen er faldet.2 Som følge af den forventede udvikling i den samlede beskæfti-
gelse og nettoledigheden ventes arbejdsstyrken at aftage med ca. 8.000 personer på årsba-
sis i 2013 og stige med ca. 9.000 personer i 2014, jf. figur 5.21.  
 
Arbejdsstyrken har generelt været aftagende over de senere år. Fra 2008 til 2012 er den re-
duceret med over 100.000 personer, hvilket især afspejler, at der er kommet flere uddannel-
sessøgende uden lønindkomst, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2013. Der er dog fx også 
sket en stigning i antallet af ikke-jobklare modtagere af kontanthjælp og antallet af aktiverede.  
 
Udviklingen i arbejdstyrken er i høj grad betinget af konjunkturudviklingen. Når jobmulighe-
derne forringes, vil flere personer i den arbejdsdygtige alder midlertidigt trække sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet, blandt andet for at tage en uddannelse. Der har således også været en 
markant stigning i studieaktiviteten siden 2008. Antallet af personer, der er startet på en ud-
dannelse, er steget med ca. 40.000 elever fra 2008 til 2012, svarende til en stigning på godt 
21 pct., jf. figur 5.22. Det dækker både over øget tilgang til gymnasier og videregående ud-
dannelser. Tilgangen af elever på mellemlange videregående uddannelser er fx steget med 
over 50 pct. fra 2008 til 2012, mens tilgangen på korte videregående uddannelser er steget 
med godt 30 pct. Antallet af elever, der har påbegyndt en erhvervsuddannelse (eller et er-
hvervsfagligt grundforløb), har til gengæld ligget forholdsvis konstant.    
 
En større uddannelsesaktivitet trækker på kort sigt ned i arbejdsstyrken (i det omfang, de ikke 
har et studiejob), men på længere sigt vil det indebære en bedre uddannet arbejdsstyrke, 
hvilket kan forventes at øge produktiviteten.    
 

 

2 Arbejdsstyrken er defineret som det samlede antal beskæftigede ekskl. orlov ifølge nationalregnskabet tillagt an-
tallet af nettoledige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Ifølge AKU-statistik-
ken er AKU-arbejdsstyrken omtrent uændret i første halvår 2013, idet den samlede beskæftigelse stort set er ste-
get lige så meget, som ledigheden er faldet. 
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Figur 5.21 
Arbejdsstyrken  
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Figur 5.22 
Tilgang af elever til uddannelse 

 

Anm.: Arbejdsstyrken i figur 5.21 er defineret som det samlede antal beskæftigede ekskl. orlov ifølge natio-
nalregnskabet tillagt antallet af nettoledige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere. Tilgang af elever i figur 5.22 dækker alle uddannelser, herunder også gymnasier og 
erhvervsgymnasier. Der foreligger endnu ikke tal for forskeruddannelser i 2012, og der er antaget 
uændret tilgang i forhold til 2011.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 

5.2.2 Ledighed 
Bruttoledigheden er reduceret med i alt godt 9.500 fuldtidspersoner gennem første halvdel af 
2013.3 Ledigheden udgjorde dermed ca. 153.000 fuldtidspersoner i juni, hvilket er det laveste 
niveau siden efteråret 2009, jf. figur 5.23. Antallet af langtidsledige er ligeledes reduceret 
gennem første halvdel af 2013. 
 
Udviklingen i ledigheden i første halvår er blandt andet påvirket af indfasningen af dagpenge-
reformen og dermed af forhold, som ikke er tæt knyttet til de overordnede beskæftigelsesmu-
ligheder.  
 
Dagpengereformen betyder, at flere ledige end tidligere opbruger dagpengeretten i 2013. I 
perioden januar-maj var der ifølge Jobindsats.dk i alt godt 18.000 personer, der opbrugte 
dagpengeretten.4 Over halvdelen af disse er enten overgået til den særlige uddannelsesord-
ning eller kommet på kontanthjælp, og de vil dermed fortsat indgå i bruttoledigheden. De re-
sterende personer, som opbrugte dagpengeretten i januar til maj, er kommet i seniorjob, or-
dinær beskæftigelse, på andre ydelser eller har hverken ydelse eller lønindkomst, jf. figur 
5.24.  
 

 

3 Bruttoledigheden er defineret som ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere samt arbejdsmar-
kedsparate aktiverede personer. 
4 Opgørelsen afspejler antal berørte personer og ikke antal fuldtidspersoner, som bruttoledigheden opgøres i.  
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Figur 5.23 
Bruttoledige fuldtidspersoner  

 

Figur 5.24 
Personer der har opbrugt dagpengeretten i     
januar-maj 

 

Anm.: Bruttoledigheden er opgjort i fuldtidspersoner. Andre ordninger i figur 5.24 dækker sygedagpenge, 
jobrotation og personer, der har genoptjent dagpengeretten. For januar, februar, marts og april er ar-
bejdsmarkedsstatus opgjort henholdsvis 4, 3, 2 og 1 måned efter, at de ledige har opbrugt dagpenge-
retten, mens maj er opgjort i samme måned. 

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger. 
 
Effekten af dagpengereformen afspejler sig i sammensætningen af både bruttoledigheden og 
langtidsledigheden, idet færre ledige modtager dagpenge og flere uddannelsesydelse eller 
kontanthjælp. Ledige på den særlige uddannelsesordning indgår som kontanthjælps-
modtagere i ledighedsstatistikken. Antallet af ledige dagpengemodtagere er faldet med i alt 
20.000 fuldtidspersoner gennem første halvår 2013, mens antallet af ledige kontanthjælps-
modtagere i samme periode er steget med 10.400 fuldtidspersoner, jf. figur 5.25.  
 
Nogenlunde samme billede ses for langtidsledigheden, hvor antallet af langtidsledige dag-
pengemodtagere er reduceret med knap 18.000 fuldtidspersoner fra december 2012 til juni 
2013, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med godt 8.500 fuld-
tidspersoner i samme periode, jf. figur 5.26.  
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Figur 5.25 
Bruttoledige dagpenge- og kontanthjælpsmod-
tagere  

Figur 5.26 
Langtidsledige dagpenge- og kontanthjælps-
modtagere  
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Anm.:  Ledige og aktiverede dagpengemodtagere hhv. kontanthjælpsmodtagere i fuldtidspersoner. Langtids-
ledigheden i figur 5.26 er opgjort som personer, der har modtaget dagpenge, kontanthjælp, feriedag-
penge eller har deltaget i aktivering i 80 pct. af tiden de seneste 12 måneder.   

Kilde: Danmarks Statistik, CRAM, RAM, AMFORA, Bestandsstatistikken og egne beregninger. 
 
Ifølge AKU-statistikken er antallet af ledige reduceret med 13.000 personer i første halvår. 
AKU-ledigheden kan supplere den registerbaserede ledighedsstatistik, idet AKU er baseret 
på interview og laves på baggrund af en stikprøve. AKU-ledigheden inkluderer studerende og 
personer, der modtager andre overførselsindkomster, herunder ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere, efterlønsmodtagere og personer på førtidspension, hvis de svarer, 
at de ønsker og kan tiltræde et job, uanset hvor mange timer der er tale om. AKU-ledigheden 
ligger derfor også noget højere end den registerbaserede bruttoledighed. Udviklingen i første 
halvår afspejler et fald i både antallet af øvrige AKU-ledige, antallet af studerende og antallet 
af personer på dagpenge eller kontanthjælp, jf. figur 5.27. Modsat er antallet af aktiverede 
steget i første halvår.      
 
Den registerbaserede ledighedsstatistik og AKU-statistikken viser dermed begge faldende le-
dighed gennem første halvår 2013. Set i et længere perspektiv viser de to statistikker også 
den samme overordnede udvikling; ledigheden har ligget stort set konstant gennem de sidste 
3½ år. Det er ligeledes tilfældet med beskæftigelsen. Både beskæftigelses- og ledighedssta-
tistikken tegner således et billede af et stabilt arbejdsmarked siden starten af 2010 trods sva-
ge konjunkturer.  
 
Danmark ligger også relativt godt i en international sammenligning af arbejdsmarkedet med 
andre EU-lande, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2013. Ledigheden i Danmark ligger fx be-
tydeligt under den gennemsnitlige ledighed blandt EU-landene, jf. figur 5.28. Det er ligeledes 
tilfældet, når man ser på ledigheden blandt de unge, jf. kapitel 2. Set i et historisk perspektiv 
ligger ledigheden også relativt lavt i Danmark.  
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Figur 5.27 
AKU-ledighed opdelt på underkategorier  

 

Figur 5.28 
Ledigheden i EU-lande i første halvår 2013  

 

Anm.: Øvrige AKU-ledige i figur 5.27 er personer, der ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp (arbejds-
markedsparate), men er uden beskæftigelse og svarer, at de aktivt søger et job og kan tiltræde inden 
for 2 uger. Der er betydelig usikkerhed knyttet til opdelingen af AKU-ledighed på underkategorier 
(egen sæsonkorrektion). Figur 5.28 viser gennemsnitlig ledighedsprocent i de første seks måneder af 
2013 (sæsonkorrigeret). Det er ikke alle lande, der har offentliggjort ledigheden for hele første halvår. 
Figuren er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse, og ledighedsprocenten for 
Danmark kan derfor ikke sammenlignes med den registerbaserede ledighedsprocent.   

Kilde: Danmarks Statistik, Eurostats Labour Force Survey (LFS) og egne beregninger. 
 
Selvom udviklingen i den samlede ledighed har ligget ret konstant siden starten af 2010, er 
der stor forskel i udviklingen på tværs af faggrupper. A-kasseledigheden er fx faldet betydeligt 
for faglærte metalarbejdere og byggearbejdere siden midten af 2010, jf. figur 5.29. Det skal 
dog ses i sammenhæng med, at ledigheden i disse a-kasser steg noget kraftigere end den 
gennemsnitlige ledighedsprocent i årene forinden. Ledighedsprocenten er omvendt steget 
frem til starten af 2012 i en række a-kasser, hvor medlemmerne primært er ansat inden for 
offentlige erhverv, men ledigheden ligger fortsat noget lavere end i andre a-kasser og er kun 
marginalt højere end i 2007, jf. figur 5.30.     
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Figur 5.29 
Dagpengeledighed i udvalgte a-kasser 

 

Figur 5.30 
Dagpengeledighed i udvalgte a-kasser 

 

Anm.: Ledighedsprocenterne afspejler det samlede antal dagpengeledige i de enkelte a-kasser i forhold til det 
samlede antal forsikrede i a-kasserne (sæsonkorrigeret). Årene 2007-12 er baseret på Danmarks Stati-
stiks endelige opgørelse af ledigheden, mens 2013 afspejler den foreløbige opgørelse, opregnet på 
baggrund af niveauforskellen mellem de to opgørelser. 3F er i hele perioden inkl. TIB. Byggefag er 
inkl. Blik og Rør, Malerfaget og Maritime samt EL-faget. Offentlige erhverv dækker blandt andet 
FOA, BUPL og lærere. Øvrige dækker blandt andet selvstændige, Kristelig a-kasse, NNF og Det 
Faglige Hus. Opdelingen på faggrupper skal tolkes med varsomhed, da der er frit a-kassevalg.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Udsigter for ledigheden 
Det er forventningen, at ledigheden fortsætter med at aftage i andet halvår 2013 og gennem 
2014, om end med en noget svagere styrke end i de første måneder af 2013. Der ventes et 
fald i årsniveauet for bruttoledigheden på ca. 8.000 personer i 2013 og på ca. 6.000 personer 
i 2014. Dermed vil den gennemsnitlige bruttoledighed udgøre henholdsvis 154.000 personer i 
2013 og 148.000 personer i 2014. 
 
Skønnet for 2013 er uændret i forhold til Økonomisk Redegørelse, maj 2013, mens skønnet 
for 2014 er opjusteret med ca. 3.000 personer.  
 
I 2013 afspejler det fastholdte skøn to modsatrettede tendenser. Faldet i den faktiske ledig-
hed frem til juni 2013 har været større end lagt til grund i majredegørelsen, hvilket isoleret set 
trækker mod et lavere årsniveau for bruttoledigheden i 2013. Til gengæld trækker indarbej-
delsen af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse isoleret set årsniveauet for ledigheden 
op. Aftalen blev indgået efter afslutningen af prognosearbejdet til majredegørelsen, og derfor 
var der ikke taget højde for aftalen i ledighedsskønnet.  
 
Med forlængelsen af den særlige uddannelsesydelse til udgangen af 2013 og indførelsen af 
arbejdsmarkedsydelsen i 2014 er der sikret et midlertidigt indtægtsgrundlag for de ledige, der 
som følge af afkortningen af dagpengeperioden står til at opbruge dagpengeretten. I det om-
fang, de ledige tager imod de nye tilbud og ikke alternativt ville være berettiget til andre ydel-
ser for ledige, vil det isoleret set øge bruttoledigheden i andet halvår 2013 og i 2014 i forhold 
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til skønnet i maj, jf. boks 5.5. Opjusteringen af ledighedsskønnet i 2014 skal dermed også ses 
i lyset af indarbejdelsen af aftalen.  
 

Boks 5.5 
Ny indfasning af dagpengereformen og betydning for ledigheden 

Aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse indebærer, at den særlige uddannelsesydelse forlænges frem 

til udgangen af 2013, og at der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2014. Ydelsen udgør 60 

pct. af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere og er ikke afhængig af 

familie- eller formueindkomst. Den samlede periode, hvor man kan modtage dagpenge, særlig uddannel-

sesydelse og den nye arbejdsmarkedsydelse, kan ikke overstige fire år.  

 

Aftalen trækker isoleret set mod en opjustering af bruttoledigheden i 2013 og 2014, idet den nye indfasning 

betyder, at flere dagpengemodtagere får forlænget ydelsesperioden. Aftalen påvirker ikke skønnet for be-

skæftigelsen i 2013 og 2014 eller dagpengereformens positive effekter på den strukturelle ledighed på sigt.   

 

Den nye indfasning skønnes isoleret set at øge niveauet for bruttoledigheden med i størrelsesordenen ca. 

2.000 personer i 2013 og i alt godt 3.000 personer i 2014 i forhold til den indfasning, der lå til grund for maj-

redegørelsen. Effekten knytter sig til, at færre ledige nu forventes at ville overgå til enten efterløn, anden of-

fentlige forsørgelse ud over kontanthjælp (herunder SU) eller selvforsørgelse i andet halvår 2013 og i 2014, 

idet de har mulighed for at vælge uddannelsesydelsen og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Dermed 

forbliver de teknisk set på ydelser, der indgår i opgørelsen af den registrerede bruttoledighed. 

 

 
Nettoledigheden skønnes at falde med ca. 2.000 personer på årsbasis i 2013 til gennemsnit-
ligt 116.000 personer. I 2014 ventes den gennemsnitlige nettoledighed at udgøre ca. 115.000 
personer. Udviklingen afspejler, at antallet af aktiverede forventes reduceret i både 2013 og 
2014. Nettoledigheden er nedjusteret i forhold til majredegørelsen, hvilket blandt andet skal 
ses i sammenhæng med indarbejdelsen af konsekvenserne af aftalen om midlertidig ar-
bejdsmarkedsydelse.    
 

5.2.3 Kapacitetspres 
Kapacitetsudnyttelsen i dansk økonomi er fortsat lav. Svag vækst i de seneste år og navnlig 
faldet i BNP i 2012 har betydet, at outputgabet, som er den estimerede forskel mellem faktisk 
og potentiel produktion, udgør 2¾ pct. i 2012. Med forventningen om relativt svag fremgang i 
år udvides outputgabet yderligere til omkring 3¼ pct. i 2013, jf. figur 5.31. 
 
I takt med den ventede tiltagende efterspørgsel og fornyet fremgang i beskæftigelsen fra an-
den halvdel af i år ventes outputgabet indsnævret en anelse til 2¾ pct. i 2014, jf. figur 5.32. 
Det er imidlertid fortsat en betydelig afvigelse mellem faktisk og potentiel produktion i histo-
risk perspektiv, som peger på en langstrakt konjunkturgenopretning i de kommende år. 
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Outputgabet er i 2013 omtrent ligeligt fordelt mellem produktivitets-5 og beskæftigelsesgab 
(dvs. ledige ressourcer på og uden for arbejdsmarkedet). Indsnævringen af outputgabet mod 
2014 afspejler, at produktivitetsgabet ventes reduceret til ca. -1 pct. i 2014, jf. figur 5.32. Bi-
draget fra beskæftigelsesgabet er omtrent uændret på ca. 1½ pct. i 2014. Det dækker over, 
at den strukturelle beskæftigelse vurderes at stige på linje med den faktiske beskæftigelse.  
 

Figur 5.31 
Outputgab og kapacitetsudnyttelse 
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Figur 5.32 
Bidrag til outputgab 

 

Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet.  
 
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 er relativt robuste og kun revideres i mindre grad over 
tid.6 
 
Beskæftigelsesgabet (summen af arbejdsstyrkegab og nettoledighedsgabet) skønnes til om-
kring -3 pct. i perioden 2012-14 svarende til, at omkring 85.000 personer vil finde beskæfti-
gelse i takt med, at konjunktursituationen forbedres, jf. figur 5.33. Det afspejler et arbejdsstyr-
kegab på ca. 65.000 personer og et nettoledighedsgab på 20.000 personer.7 
 
I forbindelsen med offentliggørelsen af det reviderede nationalregnskab i juni måned blev be-
skæftigelsen nedjusteret med ca. 30.000 personer i perioden 2009-12, jf. også boks 5.3. Me-
toden til estimering af output- og beskæftigelsesgab sigter mod robuste skøn for konjunktur-

 

5 Målt ved forskellen mellem faktisk og potentiel totalfaktorproduktivitet. Totalfaktorproduktiviteten er et bereg-
net mål for, hvor effektivt produktionsfaktorerne (arbejdskraft og kapital) anvendes i produktionen. Der henvises 
til Finansministeriets dokumentation af beregning af konjunkturgab (www.fm.dk) for en nærmere beskrivelse.  
6 Jf. Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer, som findes på www.fm.dk.  
7 Fordelingen mellem arbejdsstyrke- og nettoledighedsgab afspejler, at personer i aktivering kategoriseres uden 
for det traditionelle arbejdsstyrkebegreb (defineret som summen af nationalregnskabsbeskæftigelsen ekskl. orlov 
og nettoledigheden). Anvendes bruttoledighedsgabet, vil antallet af aktiverede personer indgå i ledighedsgabet i 
stedet for arbejdsstyrkegabet, mens beskæftigelsesgabet er uændret.  
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gabene. Det betyder, at revisioner af historiske produktions- eller beskæftigelsestal – for i øv-
rigt uændrede indikatorer for konjunkturgabet som fx ledighed og kapacitetsudnyttelse – in-
debærer en omtrent tilsvarende justering af niveauet for strukturelt BNP eller den strukturelle 
beskæftigelse, således at gabet er uændret, jf. figur 5.34. 
 

Figur 5.33 
Beskæftigelsesgabet fordelt på nettoledigheds- 
og arbejdsstyrkegab 
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Figur 5.34 
Faktisk og strukturel beskæftigelse  
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Anm.: De stiplede kurver i figur 5.34 angiver den skønnede udvikling, som lå til grund for majredegørelsen 
før juni-revisionen af nationalregnskabet. 

Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet. 
 
Ledighedsgabet, dvs. forskellen mellem den faktiske ledighed og det (strukturelle) ledigheds-
niveau, som er foreneligt med en stabil pris- og lønudvikling på 2-3 års sigt, angiver omfanget 
af ledige ressourcer på arbejdsmarkedet. Aktuelt skønnes bruttoledighedsgabet8 (dvs. netto-
ledige og jobklare aktiverede personer) med nogen usikkerhed at udgøre omkring 1½ pct., jf. 
figur 5.35. Lønpresset på det danske arbejdsmarked vurderes derfor også fremadrettet at 
være begrænset, jf. også afsnit 5.3.  
 
Dagpengereformen inkl. aftalen om en ny indfasning vurderes at sænke den strukturelle brut-
toledighed fra godt 4 pct. i 2012 til godt 3½ pct. i 2014. Den faktiske bruttoledighed skønnes 
også at falde fra 2012 til 2014, hvorfor bruttoledighedsgabet fortsat ventes at udgøre 1½ pct., 
jf. figur 5.36. 
 
 

 

8 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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Figur 5.35 
Lønstigningstakt og bruttoledighedsgab 
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Figur 5.36 
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. 
 
Omfanget af ledige ressourcer uden for arbejdsmarkedet kan illustreres ved det såkaldte ar-
bejdsstyrkegab, dvs. forskellen mellem faktisk og strukturel arbejdsstyrke. Konjunkturgabet i 
beskæftigelsen udgøres aktuelt hovedsagligt af arbejdsstyrkegabet, hvilket er et udtryk for, at 
mange personer – særligt unge uden studiejob – midlertidigt er ude af arbejdsstyrken som 
følge af de forringede jobmuligheder efter det økonomiske tilbageslag. Derudover indgår akti-
verede personer – som også er påvirket af konjunkturudsving – i arbejdsstyrkegabet. 
 
 

5.3 Løn 
 
Lønstigningerne i den private sektor er øget noget i første halvår 2013, jf. figur 5.37. Lønstig-
ningstakten på DA-området udgjorde således 1¾ pct. i 2. kvartal, hvilket er ½ pct.-point høje-
re end lavpunktet sidste år. Stigningen skal ses i lyset af, at lønstigningerne sidste efterår var 
på det laveste niveau siden 1995, hvor DA’s KonjunkturStatistik startede. Lønstigningstakten 
er øget inden for alle tre hovederhverv. 
 
Lønstigningstakten er fortsat meget lav i historisk perspektiv, og der er også fortsat stor varia-
tion i de individuelle lønstigninger i DA’s lønstatistik. Hver tredje medarbejder på DA-området 
fik ikke lønforhøjelse eller gik ned i løn ved de lokale lønforhandlinger i 2. kvartal. 
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Figur 5.37 
Lønstigningstakt fordelt på hovedbrancher 
 

Figur 5.38 
Stigningstakt i den nominelle og reale løn 

 

Anm.: I figur 5.37 er stigningen i timefortjeneste inkl. genetillæg fra DA’s kvartalsvise KonjunkturStatistik. 
Udviklingen er korrigeret for multimedieskat og ændring af branchekoder i 2010. Figur 5.38 viser 
lønstigningstakten for DA-området fra DA’s årlige StrukturStatistik. Reallønnen er beregnet ved at 
korrigere for udviklingen i forbrugerprisdeflatoren. 

Kilde: DA’s KonjunkturStatistik og StrukturStatistik, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Den afdæmpede lønudvikling de seneste par år har medvirket til reallønsfald i både 2011 og 
2012, jf. figur 5.38. Til sammenligning voksede reallønnen gennemsnitligt med knap 1¾ pct. 
om året i perioden 1995-2009. Højere lønstigningstakt og en moderat inflation betyder, at der 
igen ventes en fremgang i reallønnen i 2013 og 2014. 
 
Lønstigningstakten9 skønnes at udgøre 1,8 pct. i 2013 og 2,0 pct. i 2014, jf. tabel 5.5. Det er 
fortsat afdæmpet, hvilket afspejler omfanget af ledige arbejdskraftressourcer. Den lidt højere 
lønfremgang i 2014 afspejler forventningen om et arbejdsmarked i fortsat bedring med øget 
beskæftigelse og lavere ledighed. 
 

 

9 Skønnene knytter sig til den forventede lønstigningstakt i DA’s StrukturStatistik, hvor opgørelsesmetoden og 
lønbegrebet adskiller sig lidt fra DA’s KonjunkturStatistik, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2011, boks 4.3. 
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Tabel 5.5 
Lønstigninger og beregningstekniske forudsætninger 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Stigning, pct.   

Privat sektor       

- StrukturStatistikken, samlede medarbejder- 
 omkostninger pr. time 2,8 1,3 2,3 2,0 2,0 

- StrukturStatistikken, timefortjeneste 2,7 1,2 2,0 1,8 2,0 

- Arbejdere, årsløn 1,3 1,1 1,4 1,8 2,0 

- Funktionærer, årsløn 3,3 1,7 2,3 1,8 2,0 

Offentlig sektor, årsløn ekskl. reststigning 3,0 0,3 1,7 0,5 1,1 

Timefortjeneste for offentligt ansatte 3,0 0,8 2,1 … … 

Satsreguleringsprocent 3,7 1,9 2,9 1,6 1,8 

   

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 ansatte i staten, regionerne og kommunerne ifølge Danmarks Statistiks lønindeks for den offent-
lige sektor. 

Kilde: DA, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Den øgede lønstigningstakt i Danmark det seneste halvår har samtidig medvirket til at ind-
snævre forskellen mellem lønstigningerne i Danmark og udlandet til ½ pct.-point i 1. kvartal, 
jf. figur 5.39. Samlet set ventes lønstigningerne fortsat at være lavere end i udlandet i prog-
noseperioden, hvilket isoleret set skønnes at styrke lønkonkurrenceevnen – målt ved lønstig-
ningstakten – med ½ pct.-point i 2013-14.  
 
Udgangspunktet er dog et dansk lønniveau, som fortsat er relativt højt, jf. boks 5.6, og som 
gennem 00’erne voksede omkring 10 pct. mere end i udlandet. Udviklingen de seneste og 
kommende år er således ikke tilstrækkelig til at udligne merlønstigningerne gennem 00’erne.  
 



Kapitel 5 Produktion, arbejdsmarked, ledighed og kapacitetspres 
 

Økonomisk Redegørelse · August 2013 143 

Boks 5.6 
Danske medarbejdere er blandt de dyreste i verden 

I 2012 kostede det 291 kr. pr. time (medarbejderomkostninger) at beskæftige en gennemsnitlig dansk med-

arbejder inden for fremstillingsvirksomhed, jf. figur a. Det overgås kun i Norge, Sverige, Schweiz og Belgien. 

Den danske medarbejders løn udgjorde til sammenligning 254 kr. pr. time (fortjeneste), hvilket er det tredje-

højeste niveau i verden, kun overgået af Norge og Schweiz.  

 

Det har stor betydning, om det er medarbejderomkostningerne eller fortjenesten, der anvendes ved sam-

menligning på tværs af lande. De danske medarbejderomkostninger var således ca. 20 pct. højere end 

gennemsnittet (simpelt) af størstedelen af de vigtigste samhandelslande i 2012, mens fortjenesten tilsva-

rende var ca. 40 pct. højere.  

 

Medarbejderomkostningerne er et bedre grundlag end fortjenesten til at sammenligne lønkonkurrenceevne, 

idet virksomhedens samlede udgifter ved at beskæftige en medarbejder er mere relevant for produktions-

omkostningerne end den fortjeneste, som tilfalder medarbejderen. 

 

Forskellen mellem fortjeneste og medarbejderomkostninger er de øvrige medarbejderomkostninger (eller 

sociale omkostninger) som fx bidrag til sociale fonde og sygedagpengeforsikring, som ikke tilfalder medar-

bejderen direkte, men som alligevel er en tvungen udgift for virksomheden i forbindelse med et ansættel-

sesforhold udover lønnen til medarbejderen. 

 

I Danmark udgjorde de øvrige omkostninger 13 pct. af de samlede medarbejderomkostninger i 2012, hvilket 

er den laveste andel sammenlignet med de øvrige lande, hvor gennemsnittet (simpelt) var ca. dobbelt så 

højt på 25 pct. I Sverige, Belgien og Frankrig udgjorde de sociale omkostninger til sammenligning 34 pct. 

 

Figur a 
Fordeling af medarbejderomkostninger pr. time i Danmark og de største samhandelslande, 2012 

 
 

Anm.: Samlede medarbejderomkostninger og fortjeneste pr. time inden for fremstillingsvirksomhed i dan-
ske kroner i 2012.  De 14 lande udgør 81 pct. af den danske samhandel. DA’s statistik indeholder ik-
ke data for Schweiz, som derfor er hentet fra Bureau of Labor Statistics (BLS) for 2011.  

Kilde: DA og BLS. 
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Figur 5.39 
Lønudvikling i Danmark og udlandet 
 

 

Anm.: Fremstillingsvirksomhed (ekskl. energiforsyning). 
Kilde: DA’s Internationale Lønstatistik. 
 

Højere lønstigninger end i udlandet er som udgangspunkt ikke et problem for konkurrenceev-
nen, hvis de er modsvaret af relativt højere produktivitetsstigninger. Forholdet mellem løn- og 
produktivitetsstigninger er afspejlet i enhedslønomkostningerne, som angiver, hvor store løn-
omkostningerne er ved at producere én enhed af et produkt, og beregnes som forholdet mel-
lem lønsum og real bruttoværditilvækst. I perioden 2008-12 er lønkonkurrenceevnen, målt 
som de relative enhedslønomkostninger (valutakurskorrigeret) i forhold til udlandet, blevet 
forbedret med 13 pct.-point, jf. figur 5.40 og 5.41.  
 
Forbedringen afspejler et generelt fald i enhedslønomkostningerne i Danmark og en generel 
stigning i udlandet. Det skyldes især en relativt højere dansk produktivitetsudvikling i denne 
periode. Svækkelsen af den effektive kronekurs har også medvirket til en forbedring, mens 
den relative lønudvikling omtrent er uændret i perioden. De seneste års forbedringer er dog 
ikke tilstrækkelige til at opveje tabet af lønkonkurrenceevne i perioden 2000-08. Over perio-
den 2000-12 er lønkonkurrenceevnen samlet set svækket med ca. 15 pct., hvilket primært af-
spejler relativt højere lønstigninger i Danmark og i lidt mindre grad en styrket krone.  
 
Revisionen af arbejdstidsregnskabet (ATR) har kun marginal betydning for udviklingen i en-
hedslønomkostningerne og fordelingen på produktivitet og løn, jf. boks 5.7. 
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Figur 5.40 
Enhedslønomkostninger i Danmark og  
udlandet 
 

Figur 5.41 
Relative enhedslønomkostninger (korrigeret for 
valutakurs) 
 

 

Anm.: Enhedslønomkostningerne beregnes som forholdet mellem lønsum og real bruttoværditilvækst in-
den for fremstillingsvirksomhed. Udlandet er korrigeret for kronekursen og er sammenvejet på bag-
grund af vægtene i det effektive kronekursindeks. For 2000 til 2010 er anvendt tal fra OECD, mens 
der for 2011 og 2012 er anvendt tal fra både OECD og Eurostat. I begge figurer anvendes fremstil-
lingsvirksomhed (ekskl. energiforsyning). For enkelte lande anvendes dog tal for den samlede øko-
nomi i 2011-12. 

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

I 2013 og 2014 svækkes lønkonkurrenceevnen isoleret set af en styrkelse af den effektive 
kronekurs på 2 pct., som mere end opvejer, at lønstigningstakten samlet set skønnes at være 
½ pct.-point højere i udlandet. Produktivitetsudviklingen er således afgørende for, hvordan 
lønkonkurrenceevnen – målt ved de relative enhedslønomkostninger – udvikler sig i de to år. 
 
Også når der ses på udviklingen i lønkvoten, tegner der sig et billede af, at danske fremstil-
lingsvirksomheder er udfordret på lønkonkurrenceevnen. Lønkvoten angiver, hvor stor en del 
af den nominelle bruttoværditilvækst, der går til aflønning af medarbejdere, og en sammen-
ligning af udviklingen i lønkvoten inddrager – i modsætning til enhedslønomkostningerne – 
ændringer i landenes produktionspriser.  
 
Lønkvoten behøver således ikke nødvendigvis at stige som følge af højere lønninger til med-
arbejderne, hvis fx virksomheden samtidig har mulighed at øge prisen på sine produkter til-
svarende. I Danmark er lønkvoten for fremstillingsvirksomhederne under ét i øjeblikket relativt 
høj, både i historisk perspektiv og i forhold til andre lande, jf. figur 5.42. Faldet i de relative 
enhedslønomkostninger de senere år er således ikke afspejlet i lønkvoten. Det skyldes blandt 
andet et stort fald produktionspriserne i 2011. 
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Boks 5.7 
Revisionen af nationalregnskabet har kun marginal betydning for billedet af lønkonkurrenceevnen 

Nationalregnskabets opgørelse af beskæftigelse, løn og præsterede timer er blevet revideret siden majvur-

deringen, jf. afsnit 1.4 og 5.2. Det har medført, at enhedslønomkostningerne inden for fremstilling er vokset 

1½ pct.-point mere, end de foreløbige tal viste, jf. figur a. Revisionen har dog ikke ændret noget særligt ved 

billedet af lønkonkurrenceevnen, målt ved de valutakurskorrigerede relative enhedslønomkostninger, som i 

alt er svækket med ca. 15 pct. i perioden 2000-12. 

 

Udviklingen i enhedslønomkostningerne kan opdeles i bidrag fra henholdsvis timeproduktivitet og timeløn 

(lønsum pr. præsteret time). Revisionen har medført en lidt højere stigning i både produktivitet og løn i peri-

oden 2000-12. Ændringen i lønudviklingen har dog været relativt højere, og derfor trækker det samlet set 

lidt op i enhedslønomkostningerne. Det svarer omvendt til en lille nedrevision af lønkonkurrenceevnen. Æn-

dringen i enhedslønomkostningerne som følge af revisionen begrænser sig til perioden 2008-12, idet løn-

sum og bruttoværditilvækst ikke er revideret før 2008.  

 

Der sker typisk store ændringer i forbindelse med de årlige revisioner af nationalregnskabet, som er kilden 

til beregning af enhedslønomkostningerne. Hovedrevisionen i 2014 kan derfor også ventes at ændre ved 

opgørelsen af både lønsum og bruttoværditilvækst. 

 
 

Figur a  
Effekt af revisionen på enhedslønomkostnin-
gerne 
 

Figur b  
Effekt af revisionen på enhedslønomkostnin-
gerne, dekomponeret 
 

 
 

Anm.: I figur a svarer ”før revision” til udviklingen fra majvurderingen, mens ”efter revision” har revidere-
de tal for Danmark og uændrede tal for udlandet for at kunne se den isolerede effekt på den relative 
udvikling af den danske revision af ATR. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Figur 5.42 
Lønkvote i Danmark og udlandet 

Figur 5.43 
Lønkvote i Danmark, Tyskland og Sverige 

 

Anm.: I begge figurer er lønkvoten beregnet som den relative udvikling i forholdet mellem lønsum og brut-
toværditilvækst (i løbende priser) inden for fremstillingsvirksomhed på baggrund af nationalregn-
skabstal fra Eurostat. I figur 5.42 er lønkvoten for udlandet sammenvejet på baggrund af 17 sam-
handelslandes vægte i det effektive kronekursindeks. I alt udgør landene 66-78 pct. af det effektive 
kronekursindeks i perioden 2000-12. Ikke-europæiske lande som fx USA og Japan indgår ikke her. 

Kilde: Eurostat og egne beregninger. 
 
 

I første halvdel af 00´erne var lønkvoten i danske fremstillingsvirksomheder omtrent på ni-
veau med lønkvoten i udlandet. Siden er forskellen øget til 12 pct.-point, hvilket tyder på en 
forværring af lønkonkurrenceevnen – målt ved lønkvoten. Det afspejler blandt andet forskelle 
i udviklingen i forhold til vores nabolande Tyskland og Sverige, jf. figur 5.43 og boks 5.8.  
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Boks 5.8 
Lønkvoten er højere i Danmark end i udlandet på grund af lavere værditilvækst 

Lønkvoten inden for fremstillingsvirksomhed i Danmark er vokset i perioden 2000-2012, mens den omvendt 

er faldet lidt i udlandet. Udviklingen i udlandet afspejler i vidt omfang udviklingen i Sverige og Tyskland, som 

er blandt de største samhandelspartnere. I alt voksede lønsummen i Danmark 5-6 pct. mindre end i Sverige 

og Tyskland i perioden 2000-12, jf. figur a. Omvendt voksede værditilvæksten (nominelle bruttoværditil-

vækst) 20-30 pct. mere i Tyskland og Sverige i samme periode, jf. figur b.  

 

Det er således særligt den lavere værditilvækst i Danmark i forhold til Sverige og Tyskland, der kan forklare 

den forskellige udvikling i lønkvoten. Det er særligt afgørende for udviklingen i lønkvoten – og bemærkel-

sesværdigt – at den danske værditilvækst faldt lidt fra 2009 til 2012, mens den steg kraftigt i Sverige og 

særligt Tyskland i samme periode. 

 

Faldet i den danske nominelle værditilvækst (målt i løbende priser) i perioden 2009-12 afspejler en stigning i 

den reale værditilvækst (målt i mængder) og et fald i produktprisen i 2011. Det er ikke tidligere sket, at den 

nominelle bruttoværditilvækst i Danmark er faldet, mens den reale bruttoværditilvækst samtidig er vokset. 

 
 

Figur a  
Lønsum 

Figur b  
Nominel bruttoværditilvækst 

 
  

 

Anm.: Fremstillingsvirksomhed (ekskl. energiforsyning). 
Kilde: Eurostat, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

5.3.1 Offentlig lønudvikling 
 

De faktiske offentlige lønstigninger lå i hovedparten af 2012 over de private lønstigninger. Det 
afspejler både en afdæmpning af lønstigningerne i den private sektor og profilen i de offentli-
ge overenskomstaftaler fra 2011, jf. figur 5.44-5.47. I løbet af 1. og 2. kvartal i år er de offent-
lige lønstigninger reduceret betragteligt, hvilket ligeledes skal ses i lyset af et fald i lønstig-
ningstakten ifølge profilen i overenskomsterne. 
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Figur 5.44  
Faktiske lønstigninger stat, kommuner, 
regioner og privat sektor 

Figur 5.45  
Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  
staten 

 

Figur 5.46 
Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  
kommunerne  

Figur 5.47  
Faktiske lønstigninger og referenceforløb,  
regionerne 

 

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 foråret 2013 blev der indgået nye 2-årige overenskomstaftaler på det offentlige område, 
som dækker perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. Desuden blev der i tilknytning til kon-
flikten på undervisningsområdet i foråret 2013 vedtaget en lov, der forlænger eller fornyer 
overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det kommunale, det statslige og 
det regionale område. Desuden gennemføres en række ændringer i overenskomster og afta-
ler på undervisningsområdet. 
 
I kommuner og regioner udgør de aftalte lønstigninger inklusive udmøntninger fra regule-
ringsordningen omkring 0,6 pct. for hele 2013. I 2014 udgør de aftalte offentlige lønstigninger 
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(inklusive reguleringsordning) i omegnen af 1-1½ pct. På statens område bliver de aftalte ge-
nerelle lønstigninger i år modsvaret af en negativ udmøntning fra reguleringsordningen. Refe-
renceforløbet i staten er derfor angivet til nul i 2013, jf. figur 5.45. 
 
Med afsæt i de nye overenskomster og Danmarks Statistiks opgørelse af de faktiske offentli-
ge og private lønstigninger frem til 1. kvartal 2013 kan budgetvirkningen af offentlige lønstig-
ninger inklusive bidrag fra reguleringsordningen, men eksklusive reststigninger, opgøres til 
0,5 pct. i 2013, jf. tabel 5.5. I 2014 skønnes en budgetvirkning af offentlige lønstigninger 
(eksklusive reststigning) på 1,1 pct. Skønnene er uændrede i forhold til majvurderingen. 
 
 

5.4 Priser 
 
Forbrugerprisinflationen faldt brat i starten af året og har gennem første halvdel af 2013 ligget 
i underkanten af 1 pct. Det afspejler blandt andet, at fedtafgiften bortfaldt ved starten af året, 
og at forsikringspriserne samtidig faldt. Derudover har energipriserne i den forløbne del af 
året trukket lidt ned i forbrugerprisinflationen, jf. figur 5.48.  
  

Figur 5.48  
Forbrugerprisinflation 
 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 
Kerneinflationen (stigningen i forbrugerpriserne ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer) er 
også aftaget i starten af året og ligger i øjeblikket på 0,7 pct. Det kraftige dyk i januar skyldes 
primært et aftagende bidrag til prisudviklingen fra forsikring og finansielle tjenester sammen-
lignet med december. Men det underliggende inflationspres i dansk økonomi er fortsat for-
holdsvist lavt, blandt andet som følge af relativt lave lønstigninger. Det gælder særligt inden 
for de ikke-finansielle dele af serviceområdet, da disse ydelser typisk har et stort dansk løn-
indhold i produktionen.  
 
Afdæmpningen af forbrugerprisinflationen i starten af året kommer efter en periode, hvor den 
generelle inflation i Danmark har været forholdsvis høj. Betragtes den gennemsnitlige inflati-
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on for de seneste 5 år, nåede den i 2012 op på det højeste niveau for en femårs periode i de 
sidste knap 20 år. Det er bemærkelsesværdigt, da inflationen normalt aftager efter et kraftigt 
tilbageslag i økonomien og i perioder med afdæmpet vækst, jf. boks 5.9. Prisstigningerne har 
været med til at dæmpe husholdningernes købekraft og derved lagt en dæmper på det priva-
te forbrug i perioden. 
 

Boks 5.9 
Hvad har drevet inflationen op siden 2007? 

Målt over en femårig periode steg forbrugerprisinflationen betydeligt fra 2007 til 2012, jf. figur a. Det gælder 

uanset, om inflationen opgøres på baggrund af forbrugerprisindekset eller deflatoren for det private forbrug i 

nationalregnskabet. Sidstnævnte er et bredere mål for inflationen, da den dækker det samlede forbrug hos 

husholdningerne, mens visse dele af privatforbruget ikke er inkluderet i forbrugerprisindekset, fx hushold-

ningernes betaling af bidrag på deres realkreditlån. 

Stigningen i inflationen blev primært drevet af drikkevarer, tobak og fødevarer samt forsikringer og finansiel-

le tjenester, jf. figur b. Men også stigende priser på benzin og brændsel trak op. Accelerationen i inflationen 

var således hovedsageligt koncentreret på varer, der umiddelbart ikke er så konjunkturfølsomme. Der er 

behov for fødevarer uanset konjunktursituationen, men man kan dog vælge billigere produkter. Det er også 

vanskelligt for husholdningerne at fravælge forsikring eller fx betaling af bidrag til realkreditinstitutter.  

Stigningen i inflationen i perioden med svag vækst efter tilbageslaget skal også ses i lyset af, at inflationen i 

femårsperioden frem mod 2007 var nået ned på det laveste niveau i mere end et halvt århundrede. Det 

skyldtes blandt andet faldende afgifter. I de sidste fem år er forbrugerpriserne og nettopriserne steget stort 

set lige meget, og afgifterne har således ikke påvirket den gennemsnitlige inflation væsentligt i perioden. 

 

Figur a 
Gennemsnitlig inflation for en femårs periode 
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Figur b 
Væsentligste bidrag til accelerationen i forbru-
gerprisdeflatoren i femårsperioden frem til 
2012  
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Anm.: Forbrugsdeflator er deflatoren for det private forbrug i nationalregnskabet. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
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Forbrugerprisinflationen ventes at svinge mellem ¾-1¼ pct. i resten af 2013, jf. figur 5.49. For 
året som helhed skønnes forbrugerpriserne at stige med 1,0 pct., jf. tabel 5.6. Det afspejler 
primært stigninger i priserne for husleje og øvrige tjenester. Det er forudsat, at olieprisen vil 
tiltage i løbet af andet halvår 2013, men målt i kroner ventes den fortsat at være lavere end i 
andet halvår 2012. Energipriserne skønnes derfor ikke at bidrage til inflationen i andet halvår. 
I løbet af 2014 ventes energipriserne igen at trække lidt op i forbrugerpriserne. 
 

Figur 5.49  
Forbrugerprisinflation fordelt på hovedgrupper 

 

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. 
 
Mod slutningen af 2013 og i begyndelsen af 2014 ventes en vis stigning i prisen på finansielle 
tjenester, der indgår i øvrige tjenester. Det skyldes en forventning om gebyrstigninger i ban-
kerne i løbet af efteråret på baggrund af sektorens udmeldinger i første halvår. Det ventes at 
medføre en mindre stigning i inflationen fra slutningen af året. På årsniveau vil stigningen i 
gebyrer dog hovedsageligt påvirke inflationsskønnet for 2014. 
 
Inflationen er isoleret set reduceret i juli 2013 og bliver det yderligere i januar 2014 som følge 
af reduktionen af afgifterne på øl og sodavand. Det vurderes, at priserne reduceres med knap 
0,1 pct.-point i både 2013 og 2014 primært som følge af reduktionen af afgifterne på øl og 
sodavand, jf. tabel 5.6.  
 
Den lave inflation vil understøtte udviklingen i realindkomsterne i prognoseperioden og vil 
derved være med til at holde hånden under forbrugsudviklingen. 
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Tabel 5.6  
Prisudvikling og forklarende faktorer 

        2012       2013 2014 

  Maj Aug. Maj Aug. 

Stigning i pct.      

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

Forbrugerprisindeks ekskl. energi        2,3 1,0 0,8 1,5 1,4 

Nettoprisindeks         1,9 1,1 1,1 1,6 1,6 

Afgifter, bidrag        0,5 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

Vækstbidrag til nettopriser,  
pct.-point    

  

Fødevarer 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

Energi 0,2 -0,1 0,0 0,2 0,1 

Bolig 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 

Importvarer, ekskl. energi 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Underliggende inflation 0,2 -0,1 -0,1 0,3 0,3 
 

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. 
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Med en forbedring af den strukturelle saldo på netop 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013 og et 
strukturelt offentligt underskud i 2014, som ligger tæt på budgetlovens grænse, er finanspoli-
tikken tilrettelagt med henblik på at understøtte vækst og beskæftigelse mest muligt inden for 
rammerne af en ansvarlig finanspolitik. Samlet set skønnes finanspolitikken og øvrige øko-
nomisk-politiske tiltag fra og med 2012 at understøtte økonomien svarende til en forøgelse af 
BNP-niveauet med 0,4 pct. i både 2013 og 2014. 
 
Underskuddet på den offentlige saldo er opgjort til 4,2 pct. af BNP i 2012. På baggrund af 
den økonomiske politik og vurderingen af dansk økonomi skønnes det offentlige underskud 
at udgøre 1,7 pct. af BNP i 2013 og 2,0 pct. af BNP i 2014. Et ekstraordinært skatteprovenu 
fra omlægning af eksisterende kapitalpensioner reducerer underskuddene i begge år. Uden 
disse ekstraordinære indtægter ville underskuddet i 2013 og 2014 udgøre i størrelsesordenen  
3 pct. af BNP. Sammenlignet med majvurderingen er de skønnede underskud opjusteret i 
begge år. Svækkelsen af underskuddet i 2013 skyldes særligt en nedjustering af de skønne-
de indtægter fra pensionsafkastskatten, som dog fortsat ventes at bidrage med et stort pro-
venu i 2013. I 2014 skal det større underskud især ses i lyset af øgede offentlige investerin-
ger – som følger af aftalen om regionernes økonomi for 2014, øgede statslige vejinvesterin-
ger og den afsatte anlægsreserve på 1 mia. kr. på finanslovforslaget for 2014 – samt lavere 
skønnede skatteindtægter.   
 
Det offentlige udgiftstryk ventes at falde fra 58¼ pct. af BNP i 2012 til ca. 56 pct. af BNP i 
2014. Det lavere udgiftstryk skal især ses i lyset af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag i 
2012, men også en afdæmpet udvikling i de offentlige forbrugsudgifter. De samlede offentlige 
indtægter ventes at udgøre 54 pct. af BNP i 2014 svarende til niveauet i 2012. Udviklingen 
skal bl.a. ses i lyset af midlertidige provenuer fra omlægningen af eksisterende kapitalpensi-
oner, som isoleret set øger skatteindtægterne i 2013 og 2014, mens indtægterne fra pensi-
onsafkastskatten i 2014 forventes at være omtrent på det strukturelle niveau efter en periode 
med meget højt provenu i årene 2010-13.  
 
Den finanspolitiske konsolidering i årene 2011-13 bidrager til en forbedring af den strukturelle 
saldo med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013. Det er på linje med stramningskravet i Danmarks 
EU-henstilling. I 2014 skønnes et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP. De offentlige fi-
nanser i 2014 ligger dermed tæt op ad budgetlovens maksimumsgrænse for det strukturelle 
underskud på ½ pct. af BNP.  
  
Med afsæt i de skønnede offentlige underskud øges nettogælden fra ca. 7¼ pct. af BNP ved 
udgangen af 2012 til ca. 10½ pct. af BNP i 2014. ØMU-gælden skønnes modsat at falde fra 
45½ pct. af BNP i 2012 til 43½ pct. af BNP i 2014. Faldet i ØMU-gælden skal blandt andet 
ses i lyset af nedbringelsen af indeståendet på statens konto i Nationalbanken, der ikke mod-
regnes i opgørelsen af ØMU-gælden. 

6. Offentlige finanser og 
finanspolitik 
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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 ca. 31¼ mia. kr. i 2013 og 38½ mia. kr. i 2014, jf. tabel 6.1. Det svarer til 1,7 
pct. af BNP i 2013 og 2,0 pct. af BNP i 2014. Danmarks Statistik har opgjort det offentlige un-
derskud i 2012 til 77½ mia. kr., hvilket svarer til 4,2 pct. af BNP. 
 
Skønnene for den offentlige saldo i 2013 er baseret på finansloven for 2013, de ministerielle 
rammeredegørelser for statens udgifter, de kommunale og regionale budgetter for 2013, virk-
ningerne af forårets overenskomster på det offentlige område og de dele af Aftaler om 
Vækstplan DK, som har virkning allerede i 2013 samt forlængelsen af den særlige uddannel-
sesydelse i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.  
 
Skønnet for saldoen i 2014 beror på finanslovforslaget for 2014, kommune- og regionsaftaler 
for 2014, Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt Aftaler om Vækstplan DK – her-
under aftalerne om kontanthjælpsreform, SU-reform mv. Finanspolitikken i 2014 er fastlagt 
inden for rammerne af budgetloven og de fastsatte udgiftslofter for 2014-17.  
 

Tabel 6.1  
Oversigt over offentlige finanser  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mia. kr.        

Offentlig saldo -46,1 -47,4 -34,9 -77,5 -31,2 -38,5 

Pct. af BNP       

Offentlig saldo -2,8 -2,7 -2,0 -4,2 -1,7 -2,0 

Udgifter i alt 56,8 56,3 56,3 58,3 56,7 56,0 

- primære udgifter 54,6 54,2 54,2 56,3 54,9 54,4 

- renteudgifter  2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,6 

Indtægter i alt 54,1 53,6 54,4 54,0 55,0 54,0 

- skatter og afgifter 47,9 47,6 47,9 48,2 49,6 48,9 

- andre indtægter 6,1 5,9 6,4 5,8 5,4 5,1 

       

Strukturel offentlig saldo  -1,7 -0,8 -1,1 -0,2 -0,4 

      

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
I forhold til majvurderingen er skønnene for de offentlige underskud opjusteret med ca. 8¼ 
mia. kr. i 2013 og ca. 7½ mia. kr. i 2014, jf. tabel 6.2. 
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Opjusteringen af det offentlige underskud i 2013 skal navnlig ses i sammenhæng med lavere 
forventede indtægter fra pensionsafkastskatten på ca. 6 mia. kr., afledt af en svagere udvik-
ling i aktiekurserne og større rentestigninger gennem 2013 end forventet i maj. Hertil kommer 
lavere indtægter fra personskatter og arbejdsmarkedsbidrag på ca. 1½ mia. kr. i 2013 afledt 
af en svagere udvikling i lønsummen. I 2014 er det offentlige underskud opjusteret som følge 
af højere udgifter til offentlige investeringer på 2¼ mia. kr., mens indtægterne fra personskat-
ter og arbejdsmarkedsbidrag samlet set ventes at blive 3 mia. kr. lavere end skønnet i maj.  
 

Tabel 6.2 
Ændring i den offentlige saldo i forhold til majskøn 

 2012 2013 2014 

Mia. kr.    

Ændring i den offentlige saldo -2,1 -8,2 -7,4 

Heraf    

- pensionsafkastskat 0,0 -5,9 0,1 

- personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. -1,5 -1,4 -3,0 

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

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

- øvrige udgifter og indtægter 2,2 -1,2 -3,1 
 

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

De offentlige underskud i 2013-14 er påvirket af midlertidige indtægter som følge af den sær-
lige rabatordning i forbindelse med omlægningen af eksisterende kapitalpensionsordninger, 
der var et led i Aftale om skattereform fra juni 2012, og som med Aftaler om Vækstplan DK 
fra april 2013 blev forlænget til også at omfatte 2014. De midlertidige indtægter herfra skøn-
nes med betydelig usikkerhed at udgøre 40 mia. kr. i alt, som er forudsat ligeligt fordelt mel-
lem 2013 og 2014.  
 
Som følge af den igangværende omlægning i pensionssektoren fra garantirenteprodukter til 
markedsrenteprodukter indgår endvidere midlertidige indtægter på 2 mia. kr. fra pensionsaf-
kastskatten i både 2013 og 2014, jf. afsnit 6.5.3 
 
Eksklusive disse særlige midlertidige indtægter skønnes det offentlige underskud til 2,9 pct. 
af BNP i 2013 og 3,2 pct. af BNP i 2014, jf. figur 6.1.  
 
 

Når der ses bort fra de nævnte særlige midlertidige indtægter i 2013-14 og engangsudgifter-
ne knyttet til tilbagebetalingen af efterlønsbidrag i 2012 – der indebærer en midlertidig svæk-
kelse af den offentlige saldo i 2012 – forventes det faktiske offentlige underskud at stige lidt i 
perioden 2011-14. Det skal blandt andet ses i lyset af den forholdsvis svage konjunkturudvik-
ling, en forventet reduktion i det ekstraordinært høje provenu fra pensionsafkastskatten og 
faldende indtægter fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen, mens finanspolitikken bidrager til 
en strukturel forbedring af de offentlige finanser i perioden 2011 til 2014 under ét.  

Offentlige finanser og finanspolitik
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Afledt af den usikkerhed, som knytter sig til de forudsatte provenuer fra kapitalpensionsom-
lægningen, er der en særlig stor usikkerhed forbundet med skønnene for den offentlige saldo 
i 2013 og 2014. 
 

Figur 6.1  
Den faktiske offentlige saldo med og uden sær-
lige midlertidige bidrag 
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Figur 6.2  
Offentlige investeringer, 2014-priser 
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Anm.: De midlertidige bidrag vedr. udbetaling af efterlønsindbetaling i 2012, samt midlertidige indtægter 

fra omlægning af kapitalpensioner og omtegning af gennemsnitsrenteprodukter i 2013 og 2014. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Opjusteringen af de offentlige investeringer på ca. 2¼ mia. kr. i 2014 siden majvurderingen 
skal blandt andet ses i lyset af afsættelse af en anlægsreserve på 1 mia. kr. på finanslov-
forslaget for 2014. Dertil kommer et aftalt løft i de regionale investeringer i blandt andet en ny 
sygehusstruktur samt et højere niveau for de statslige vejinvesteringer, jf. figur 6.2. 
 
Dermed skønnes udgifterne til offentlige investeringer at udgøre godt 44 mia. kr. eller ca. 2,3 
pct. af BNP i 2014, hvilket er et historisk højt niveau. Realvæksten i de offentlige investerin-
ger er på den baggrund opjusteret til 6,8 pct. i 2014 mod 1,2 pct. i majvurderingen.  
 
 

6.2 Den strukturelle offentlige saldo 
 
I tilrettelæggelsen af finanspolitikken er udviklingen i den strukturelle saldo det centrale sty-
ringsinstrument. Ifølge budgetloven fastlægges de offentlige udgiftslofter, således at det for-
ventede underskud på den strukturelle saldo ikke overstiger ½ pct. af BNP. 
 
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 og andre midlertidige forhold, herunder blandt andet de 
ofte store udsving i indtægterne fra Nordsøen og pensionsafkastskatten, som følger af ud-
sving i oliepriser, renter og aktiekurser. Beregningerne af den strukturelle saldo er forbundet 
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med usikkerhed, men giver et mere retvisende billede af de offentlige finansers underliggen-
de tilstand end den faktiske offentlige saldo.   
 
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 beskæftigelse, jf. Finansministeriets metode til 
beregning af den strukturelle saldo fra november 2012.1 Som en tommelfingerregel forbedres 
den faktiske offentlige saldo med ca. ¾ pct. af BNP (svarende til 14-15 mia. kr.), hvis BNP-
væksten øges med 1 pct.-point.  
 
Både beskæftigelse og produktion er aktuelt lavere end de beregnede strukturelle niveauer, 
jf. figur 6.3. Det betyder, at konjunktursituationen isoleret set svækker den offentlige saldo. I 
takt med den forudsatte bedring af økonomien i 2014 reduceres den negative konjunkturpå-
virkning af de offentlige finanser dog en anelse 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. 

 
Med afsæt i Danmarks Statistiks opgørelse af den faktiske offentlige saldo i 2010-12 skønnes 
et strukturelt underskud på 1,7 pct. af BNP i 2010, 0,8 pct. af BNP i 2011 og 1,1 pct. af BNP i 
2012, jf. figur 6.4. Det strukturelle underskud i 2012 er dermed øget med 0,4 pct. af BNP i 
forhold til majvurderingen. Det skal blandt andet ses i lyset af, at Danmarks Statistiks revide-
rede opgørelse af den faktiske offentlige saldo i 2012 viste højere udgifter til offentligt forbrug 
og investeringer samt lavere personskatter. For 2013 er der beregnet et strukturelt underskud 
på ca. 0,2 pct. af BNP, hvilket er på linje med majvurderingen.  
 

 

1 Kan findes på Finansministeriets hjemmeside www.fm.dk. 
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Finanspolitikken vurderes at være på linje med kravene i EU-henstillingen, jf. boks 6.1. Un-
derskuddet skønnes at blive bragt holdbart under 3 pct. af BNP i 2013 og den strukturelle 
forbedring af de offentlige finanser skønnes at være på linje med henstillingens stramnings-
krav. Den strukturelle saldo skønnes at blive forbedret med 1½ pct. af BNP i perioden 2011-
13.  
 

 

Boks 6.1 
Krav til ophævelse af EU-henstillingen 

Hovedkravet i Danmarks EU-henstilling er, at det faktiske offentlige underskud bringes holdbart under 3 pct. 

af BNP senest i 2013. Ophævelse af EU-henstillingen kræver derfor som udgangspunkt, at regnskabsbase-

rede tal fra Danmarks Statistik (verificeret af Eurostat) viser, at det offentlige underskud er bragt under 3 

pct. af BNP i 2013, og at der ifølge EU-Kommissionens forårsprognose i 2014 er udsigt til, at de offentlige 

underskud forbliver under 3 pct. af BNP i 2014 og 2015. 

 

Samtidig indeholder henstillingen et krav om en stramning af de offentlige finanser på 1½ pct. af BNP fra 

2010 til 2013. Finansministeriets (top-down) opgørelse af den strukturelle saldo viser som nævnt en forbed-

ring af den strukturelle saldo på 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013.  

 

EU-Kommissionens beregninger af den strukturelle saldo er standardiseret på tværs af lande og tager der-

for ikke højde for en række relevante danske forhold som fx midlertidige udsving i de offentlige indtægter fra 

Nordsø-aktiviteterne og pensionsafkastskatten. EU-Kommissionen lægger imidlertid en såkaldt helhedsvur-

dering til grund, når den skal vurdere, om stramningskravet efterleves. Denne helhedsvurdering bygger bå-

de på EU’s beregninger af den strukturelle saldo og de finanspolitiske tiltags umiddelbare virkning på de of-

fentlige indtægter og udgifter (dvs. en såkaldt bottom-up opgørelse). Dansk dokumentation for de finanspoli-

tiske tiltags effekter på den offentlige saldo vil veje tungt i EU-Kommissionens helhedsvurdering. 

 

 
I 2014 er det strukturelle underskud beregnet til 0,4 pct. af BNP. Det skønnede strukturelle 
underskud i 2014 ligger dermed inden for – men tæt på – budgetlovens grænse for maksima-
le strukturelle underskud på ½ pct. af BNP. Der er med andre ord en meget begrænset sik-
kerhedsmargin til budgetlovens underskudsgrænse, hvilket skal ses i lyset af den usikkerhed, 
som er forbundet med skønnet for den strukturelle saldo. Vurderingen af de offentlige finan-
ser for 2014 beror på finanslovforslaget for 2014, aftalerne om kommunernes og regionernes 
økonomi for 2014, Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt Aftaler om Vækstplan 
DK – herunder aftalerne om kontanthjælpsreform, SU-reform mv.  
 
Det beregnede strukturelle underskud i 2014 er øget med 0,3 pct. af BNP i forhold til majvur-
deringen. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at udgifterne til offentlige investe-
ringer er øget med 2¼ mia. kr. (godt 0,1 pct. af BNP) i forhold til majvurderingen. De øgede 
offentlige investeringer følger af aftalen om regionernes økonomi for 2014, øgede statslige 
vejinvesteringer samt den afsatte anlægsreserve på finanslovforslaget for 2014. Herudover 
skal svækkelsen af det strukturelle underskud siden majvurderingen ses i lyset af reviderede 
skøn for indtægterne fra personskatter og arbejdsmarkedsbidrag, som samlet set er nedju-
steret med 3 mia. kr. (svarende til knap 0,2 pct. af BNP) og højere subsidier mv. Det højere 
forventede faktiske underskud i 2014 afspejler primært reviderede skøn for budgetposter, 
som med et stort set uændret konjunkturbillede påvirker opgørelsen af den strukturelle saldo.  
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6.2.1 Strukturel versus faktisk offentlig saldo 
Beregningerne af den strukturelle saldo tager som nævnt udgangspunkt i den faktiske saldo, 
der i første omfang renses for konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser, jf. tabel 
6.3 (række 2). Dernæst korrigeres for en række øvrige midlertidige forholds påvirkning af de 
offentlige finanser. De øvrige korrektioner omfatter blandt andet indtægterne fra pensionsaf-
kastskat, selskabsskat og registreringsafgift samt olie- og gasproduktion i Nordsøen.  
 
De korrektioner, der foretages for midlertidige forhold, er illustreret i figur 6.5-6.10. Figurerne 
viser de faktiske indtægter (netto) og de beregnede strukturelle/trendmæssige niveauer for 
de forskellige budgetposter.2 
 
Indtægterne fra registreringsafgift ventes i 2013-14 at ligge 0,4 pct. af BNP under det forud-
satte strukturelle niveau, jf. tabel 6.3. Indtægterne fra selskabsskat ventes ligeledes at være 
lavere end det skønnede strukturelle niveau.  
 
De skønnede faktiske indtægter fra pensionsafkastskatten vurderes at være væsentligt høje-
re end det strukturelle niveau i 2013 og lidt højere i 2014.  
 
Det skønnede provenu fra Nordsø-aktiviteterne i 2013 og 2014 er lidt lavere end de beregne-
de strukturelle niveauer i de to år. De strukturelle Nordsø-indtægter er aftagende, blandt an-
det som følge af aftagende olie- og gasproduktion.3 
 
 

 

2 Beregningerne af den strukturelle saldo tager udgangspunkt i et skønnet normalniveau for selskabsskatten 
(ekskl. kulbrinteskat og selskabsskat fra Nordsø-aktiviteterne) på 2,2 pct. af BNP. Det skønnede normalniveau 
tager højde for nedsættelsen af selskabsskatten i forbindelse med Aftaler om Vækstplan DK med virkning fra og 
med 2014. Det skønnede normalniveau for pensionsskatten udgør i størrelsesordenen 0,9-1,2 pct. af BNP i peri-
oden 2010-14. Det strukturelle niveau for indtægterne for registreringsafgiften er opgjort som et historisk gen-
nemsnit for provenuet i 1980-2011, der udgør ca. 1,2 pct. af BNP. Der er usikkerhed om det strukturelle prove-
nu, blandt andet i lyset af ændret sammensætning af bilkøbet i de senere år (men hvor den nuværende høje andel 
af små brændstof-økonomiske biler ikke nødvendigvis er varig).  
3 Det strukturelle niveau for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er beregnet som et 7-års glidende gennemsnit 
af de faktiske og skønnede provenuer. Det strukturelle niveau for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne er aktuelt 
baseret på de forudsatte indtægter i 2020-planen (beskrevet i Vækstplan DK – Teknisk baggrundsrapport), justeret for 
holdbarhedsvirkningen af ændringer i de fremtidige provenuer. Den varige virkning af de opdaterede provenu-
skøn er opjusteret en smule i forhold til 2020-forløbet, og det strukturelle niveau er dermed 0,04 pct. af BNP hø-
jere i 2013-14.  

Offentlige finanser og finanspolitik



Kapitel 6 Offentlige finanser og finanspolitik 
 

Økonomisk Redegørelse · August 2013 162 

Tabel 6.3  
Fra faktisk til strukturel saldo  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pct. af BNP          

1. Faktisk saldo 3,3 -2,8 -2,7 -2,0 -4,2 -1,7 -2,0 

Heraf bidrag til den faktiske saldo fra:          

2. Konjunkturgab 1,5 -0,9 -1,2 -1,5 -2,0 -2,3 -2,1 

3. Selskabsskat1) -0,2 -0,6 -0,3 -0,5 -0,3 -0,3 -0,2 

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

5. Pensionsafkastskat -0,3 -0,4 1,1 1,1 1,2 0,8 0,2 

6. Nordsø-indtægter 0,4 -0,5 -0,1 0,2 0,2 -0,2 -0,1 

7. Nettorentebetalinger 0,4 0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 

8. Specielle budgetposter2) -0,4 0,7 0,0 0,0 -1,8 0,9 1,0 

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

                      

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 tilbagebe-
talingen af efterlønsbidrag inkl. skattefradraget ved afledte pensionsindbetalinger, i alt svarende til ca. 
32 mia. kr. i 2012. Endvidere er der korrigeret for det midlertidige provenu i 2013 og 2014 i lyset af 
adgangen til at omlægge kapitalpensionsordninger, jf. Aftale om skattereform fra juni 2012 og Aftaler om 
Vækstplan DK fra april 2013. Det er antaget, at omlægningen vil give et samlet midlertidigt provenu 
på 40 mia. kr., som er forudsat ligeligt fordelt mellem 2013 og 2014. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Figur 6.5 
Øvrig selskabsskat 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Faktisk Strukturelt

Pct. af BNP Pct. af BNP

Figur 6.6 
Registreringsafgift 
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Figur 6.7 
Pensionsafkastskat  
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Figur 6.8 
Nordsø-indtægter 
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Figur 6.9 
Nettorenter (ekskl. udbytter fra Nordsø-fonden)  
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Figur 6.10  
Specielle budgetposter 
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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. 
 
Fra 2010 til 2013 reduceres det beregnede strukturelle underskud med 1½ pct. af BNP, jf. 
tabel 6.4, som viser en skønsmæssig dekomponering af ændringen i den strukturelle saldo 
fra år til år.  
 

Tabel 6.4 
År til år ændring i den strukturelle offentlige saldo 

Pct. af BNP 2010 2011 2012 2013 2014 2011-13 

Strukturel saldo -1,7 -0,8 -1,1 -0,2 -0,4   

Ændring i strukturel saldo  0,9 -0,3 0,9 -0,2 1,5 

         

Bidrag til ændring:         

Provenuer fra finanspolitikken1)  1,2 0,4 0,5 -0,2 2,12) 

Strukturel beskæftigelse  0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 

Pensionsafkastskat  0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 

Nordsø-indtægter  -0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,3 

Nettorentebetalinger  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specielle budgetposter  -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Strukturel produktivitetsvækst  -0,2 -0,2 -0,1 0,0 -0,5 

Andre forhold3)  -0,1 -0,5 0,4 0,0 -0,2 

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

opgjort efter skat.  
2)  Heraf udgør bidraget fra fremrykket provenu fra pensionsbeskatning 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 i 
årene 2011-13, der målt ved de direkte provenuer bidrager til en forbedring af de offentlige fi-
nanser med ca. 2,1 pct. af BNP.4 Heri indgår fremrykket provenu fra pensionsbeskatning i 
forbindelse med finansloven for 2012 og aftalen om skattereformen fra juni 2012 svarende til 

 

4 I beregningen af de direkte provenuvirkninger af finanspolitikken indgår bl.a. en forudsat produktivitetsvækst 
på 1¼ pct. om året i de private byerhverv i nulpunkterne for neutral finanspolitik, jf. Vækstplan DK – Teknisk bag-
grundsrapport. Lægges den skønnede strukturelle produktivitetsvækst i 2011-13 til grund for nulpunkterne, svarer 
den samlede finanspolitiske stramning i 2011-13 til ca. 1,6 pct. af BNP. Det hænger sammen med, at den skøn-
nede strukturelle produktivitetsvækst i 2011-13 er lavere end de nævnte 1¼ pct. 
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en budgetforbedring på ca. ½ pct. af BNP, der ikke påvirker den økonomiske aktivitet. Styr-
kelsen af de offentlige finanser i 2011-13 afspejler blandt andet initiativerne i genopretnings-
aftalen med efterfølgende ændringer i blandt andet finansloven for 2012 og 2013. Den af-
dæmpede udvikling i det offentlige forbrug i disse år bidrager væsentligt til den underliggende 
forbedring af finanserne.   
 
Lavere indtægter fra Nordsøen som følge af faldende olie- og gasproduktion svækker til gen-
gæld den strukturelle saldo fra 2010 til 2013. Desuden er den beregnede strukturelle produk-
tivitetsvækst i 2011-13 lavere end den forudsatte produktivitetsvækst på 1¼, der ligger til 
grund for vurderingen af de direkte provenuvirkninger af finanspolitikken. Det bidrager til, at 
den strukturelle saldo ikke styrkes i samme takt, som de opgjorte stramninger af finanspolitik-
ken ellers ville tilsige. Dertil kommer, at blandt andet ændringer i efterspørgselssammensæt-
ningen, forskydninger i pensionsind- og udbetalinger samt husholdningernes nettokapitalind-
komster mv. kan påvirke den opgjorte udvikling i den strukturelle saldo. 
 
Svækkelsen af den strukturelle saldo fra 2013 til 2014 kan først og fremmest henføres til fi-
nanspolitikken i 2014, der målt ved de direkte provenuer fremstår svagt lempelig. Det skal 
blandt andet ses i lyset af den forudsatte stigning i de offentlige investeringer i 2014.  
 
 

6.3 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
 
Den økonomiske politik i 2013 og 2014 afspejler hensynet til at understøtte vækst og beskæf-
tigelse samtidig med, at troværdigheden om finanspolitikken fastholdes, og de offentlige fi-
nanser efterlever kravene i budgetloven og Danmarks EU-henstilling. 
 
Finanspolitikken og de øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 2012 skønnes samlet 
set at øge BNP-niveauet med 0,4 pct. i både 2013 og 2014, jf. tabel 6.5. Det skal ses i lyset 
af et stigende aktivitetsbidrag fra øvrige investeringer, mens finanspolitikken (målt ved fi-
nanseffekten inkl. flerårige virkninger og den øvrige finanspolitik) bidrager svagt til den øko-
nomiske aktivitet i 2013 og er omtrent neutral i 2014. Virkningen af finanspolitikken og de øv-
rige tiltag i 2014 er opjusteret med 0,1 pct., når der sammenlignes med majvurderingen, hvil-
ket skal ses i lyset af et opjusteret aktivitetsbidrag fra den samlede finanspolitik og en mindre 
nedjustering af bidraget fra øvrige investeringer. 
 
Bidraget fra øvrig finanspolitik dækker over et yderligere aktivitetsbidrag fra investeringsvin-
duet, Boligjobordningen og selskabsskattelettelsen i forbindelse med aftalerne om Vækstplan 
DK i forhold til den direkte provenuvirkning af ordningerne, som finanseffektberegningen ta-
ger udgangspunkt i. Eksempelvis skal det yderligere aktivitetsbidrag fra investeringsvinduet 
ses i sammenhæng med, at virkningen af investeringsvinduet medfører tidsforskydninger i ef-
terspørgslen, som ikke opfanges i beregningen af finanseffekten. Der henvises til Vækstplan 
DK – Teknisk baggrundsrapport for beregningsforudsætningerne vedr. aktivitetsvirkninger af 
Boligjobordningen og selskabsskattelettelsen. 
 
Investeringsvinduet, som indgår under øvrig finanspolitik, giver virksomheder mulighed for at 
øge afskrivningsgrundlaget med 15 pct. for visse investeringer foretaget i perioden 30. maj 
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2012 til og med udgangen af 2013. Investeringsvinduet skønnes med betydelig usikkerhed at 
øge BNP-niveauet med knap 0,3 pct. af BNP i 2013.  
 
Bidraget fra øvrige investeringer dækker over investeringer, som følger af Aftale om den dan-
ske energipolitik (marts 2012), en stigning i eller fremrykning af renoveringerne af almene bo-
liger som led i kickstarten og boligaftalen (maj 2012), et løft i klimainvesteringer ifølge kom-
muneaftalen for 2013 samt investeringer i forlængelse af Aftaler om Vækstplan DK (april 
2013) mv. Initiativerne følger af politiske beslutninger, men indgår ikke i finanseffekten, fordi 
disse investeringer ikke er en del af de offentlige finanser i nationalregnskabet. Den skønne-
de aktivitetsvirkning af de initiativer, der ligger uden for finanseffekten, er behæftet med stør-
re usikkerhed end beregningen af selve finanseffekten.  
 

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 0,2 -0,2 -0,1 

Øvrig finanspolitik1) 0,1 0,3 0,1 

Finanspolitik i alt 0,2 0,1 0,0 

Øvrige investeringer2) 0,2 0,3 0,4 

Finanspolitik og øvrige initiativer fra og med 2012 0,4 0,4 0,4 

  

Vækstbidrag  

Et-årig finanseffekt 0,2 -0,4 0,1 

Flerårsvirkning af finanspolitikken i 2012 og 2013 - 0,0 0,0 

Finanseffekt inkl. flerårige virkninger 0,2 -0,3 0,1 

Øvrig finanspolitik1) 0,1 0,2 -0,2 

Finanspolitik i alt 0,3 -0,1 -0,2 

Øvrige investeringer2)  0,1 0,2 0,2 

Finanspolitik og øvrige initiativer fra og med 2012 0,4 0,1 0,0 

     

 
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) I øvrig finanspolitik indregnes et merbidrag fra BoligJobordningen, investeringsvinduet og selskabs-

skattelettelsen i forbindelse med Vækstplan DK, som ligger udover den direkte provenuvirkning af 
ordninger, der indgår i finanseffektberegningen.  

2) Øvrige investeringer dækker over investeringer, som følger af energiaftalen, boligaftalen, investerin-
ger i Landsbyggefonden, klimainvesteringer på spildevandsområdet (jf. aftalen om kommunernes 
økonomi for 2013) samt fremrykning af aktiviteter i Femern-Bælt forbindelsen, som det er aftalt i 
forbindelse med Vækstplan DK.  

Kilde: Egne beregninger. 
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Finanspolitikken og de øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 2012 skønnes samlet 
set at være svagt positivt for BNP-væksten i 2013 og omtrent neutral i 2014.  
 
Den etårige finanseffekt, der måler førsteårsvirkningen på BNP-væksten af den førte finans-
politik ekskl. virkninger fra offentligt styrede private investeringer, er opgjort til 0,1 pct. af BNP 
i 2014. Det skyldes især et positivt bidrag fra væksten i de offentlige investeringer.  
 
Den økonomiske politik er med til at holde hånden under arbejdsmarkedet i 2013 og 2014 in-
den for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik. Finanspolitikken og de øvrige initiativer 
vurderes at øge den samlede beskæftigelse med knap 5.000 personer i 2013 og ca. 7.000 
personer i 2014. Heraf vurderes den økonomiske politik at øge den private beskæftigelse 
med knap 15.000 personer i både 2013 og 2014, mens den offentlige beskæftigelse falder 
med 9.000 personer i 2013 og 7.000 personer i 2014 i forhold til niveauet i 2011 (efter forud-
gående store stigninger i den offentlige beskæftigelse). 
 
Finanspolitikken (målt ved finanseffekten inkl. flerårige virkninger) er samlet set lempet mar-
kant i årene, siden finanskrisen eskalerede i 2008, herunder gennem øget offentligt forbrug 
og investeringer, jf. tabel 6.6.  Det planlagte offentlige forbrug og investeringsomfang i 2014 
er således højt både i et historisk perspektiv og set i forhold til det udgiftsniveau, som hold-
bart kan finansieres i 2020. Der er dermed behov for en gradvis tilpasning af udgiftsandelene 
for såvel offentligt forbrug som offentlige investeringer i de kommende år.  
 

Tabel 6.6 
Aktivitetsvirkninger af finanspolitikken siden 2008, pct. af BNP 

BNP-niveau 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Flerårig finanseffekt 1,2 1,9 1,5 1,8 1,5 1,5 
 

Anm.: De flerårige effekter er opgjort som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken mv. fra og med 2009. 
Kilde: Egne beregninger. 

 
Den planlagte finanspolitik skal desuden ses i sammenhæng med, at pengepolitikken fortsat 
er ekstraordinært lempelig og renterne meget lave. Faldet i renterne siden finanskrisen i 2008 
bidrager til at understøtte vækst og beskæftigelse. Den ansvarlige linje i den økonomiske po-
litik er med til at fastholde tilliden til den økonomiske politik og dermed de lave renter.  
 
 

6.4 De offentlige udgifter 
 
Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes til ca. 56¾ pct. af BNP i 2013 og ca. 56 pct. af 
BNP i 2014, jf. tabel 6.7. I 2012 er udgiftstrykket opgjort til 58¼ pct. af BNP, mens udgifternes 
andel af BNP udgjorde ca. 56¼ pct. af BNP i 2010-11. Udgiftstrykket i 2012 skal ses i sam-
menhæng med tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, der isoleret set øger de offentlige udgif-
ter med godt 1½ pct. af BNP.  
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Når der ses bort fra virkningen af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag i 2012, skønnes det of-
fentlige udgiftstryk dermed at være omtrent uændret fra 2012 til 2013 for derefter at falde 
med ca. ¾ pct. af BNP fra 2013 til 2014. 
 

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 56,7 56,0 

Primære udgifter 54,6 54,2 54,2 56,3 54,9 54,4 

 - offentligt forbrug 29,8 28,9 28,4 28,6 28,6 28,2 

 - offentlige investeringer2) 2,1 2,1 2,2 2,5 2,2 2,3 

 - indkomstoverførsler 17,0 17,2 17,4 17,7 17,9 17,8 

 - subsidier 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 

 - øvrige primære udgifter 3,1 3,3 3,6 4,9 3,4 3,3 

Renteudgifter 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,6 

                                         

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 tabel-
len. 

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

 

6.4.1 Det offentlige forbrug 
De offentlige forbrugstryk skønnes at blive reduceret fra 28,6 pct. af BNP i 2012 til 28,2 pct. 
af BNP i 2014, jf. figur 6.11. Det afspejler primært en afdæmpet udvikling i de nominelle of-
fentlige forbrugsudgifter, herunder som følge af en moderat lønstigningstakt i lyset af de of-
fentlige overenskomster fra foråret 2013, virkningen af aftalen mellem regeringen og KL om 
at veksle kommunale serviceudgifter til anlægsudgifter og Aftaler om Vækstplan DK. 
 
De nominelle udgifter til offentligt forbrug er nedjusteret med 0,3 mia. kr. i 2013 og 0,8 mia. 
kr. i 2014 i forhold til majvurderingen. Nedjusteringen skal ses i lyset af finansieringselemen-
terne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, herunder målretning af 6 ugers selvvalgt 
uddannelse, prisfald på offentlige indkøb af høreapparater mv. I lyset af nedjusteringen af de 
nominelle forbrugsudgifter i 2013 og 2014 og et højere niveau for det nominelle offentlige for-
brug i 2012 er realvæksten i det offentlige forbrug nedjusteret til 0,6 pct. i 2013 og 0,5 pct. i 
2014, jf. figur 6.12. I majvurderingen blev realvæksten i det offentlige forbrug skønnet til 0,9 
pct. i 2013 og 0,6 pct. i 2014. 
 
Nationalregnskabet frem til 1. kvartal 2013 afspejler et mærkbart fald i det offentlige forbrug 
fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013. Faldet skal blandt andet ses i lyset af de store stigninger 
i det offentlige forbrug i 2. halvår 2012. Med afsæt i niveauet for det offentlige forbrug i 1. 
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kvartal 2013 forudsætter skønnet for hele 2013 – der tager udgangspunkt i budgetterne for 
2013 – en vækst i det offentlige forbrug i resten af året, jf. Budgetoversigt 2, august 2013. 
 
Det er lagt til grund, at lærerkonflikten i foråret ikke giver anledning til at justere det offentlige 
forbrug i 2013 som helhed, da mindreudgifter til lærerlønninger i konfliktperioden blandt andet 
antages at blive anvendt til efterfølgende indhentning af aflyst undervisningstid. Konflikten vil 
dog isoleret set trække det offentlige forbrugsniveau ned i nationalregnskabet i 2. kvartal 
2013. 
 

Figur 6.11 

Offentligt forbrug, pct. af BNP 
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Figur 6.12 

Realvækst i det offentlige forbrug sammenlig-
net med maj 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

6.4.2 De offentlige investeringer 
De offentlige investeringers andel af BNP skønnes at aftage fra 2,5 pct. af BNP i 2012 til 2,3 
pct. af BNP i 2014, jf. figur 6.13. Det skal ses i sammenhæng med, at de offentlige investe-
ringer var ekstraordinært høje i 2012 som følge af fremrykninger af offentlige investeringer i 
medfør af kickstarten. Skønnene for de offentlige investeringer i 2013 og 2014 indebærer, at 
de offentlige investeringer i 2013-14 fastholdes på et højt niveau, som ligger mærkbart over 
det historiske gennemsnit for perioden 1990-2011. 
 
I forhold til majvurderingen er skønnet for de nominelle offentlige investeringer uændret i 
2013 og opjusteret med 2¼ mia. kr. i 2014. Opjusteringen i 2014 afspejler blandt andet af-
sættelse af en anlægsreserve på 1 mia. kr. på finanslovforslaget for 2014. Dertil kommer et 
aftalt løft i de regionale investeringer i blandt andet en ny sygehusstruktur samt et højere ni-
veau for de statslige vejinvesteringer. Som følge af opjusteringen i 2014 er realvæksten i de 
offentlige investeringer opjusteret til 6,8 pct. i 2014 mod et skøn på 1,2 pct. i maj, jf. figur 
6.14. I 2013 er realvæksten nedjusteret til -10,2 pct. mod -7,4 pct. i maj i lyset af et højere ni-
veau for udgifterne til offentlige investeringer i 2012. 
 

Offentlige finanser og finanspolitik
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Figur 6.13 
Offentlige investeringer, pct. af BNP 
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Figur 6.14 

Realvækst i de offentlige investeringer sam-
menlignet med maj 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Udover de offentlige investeringer i snæver forstand ventes i 2013 og 2014 markante investe-
ringer i offentlige virksomheder og selskaber, almene boliger mv., som i nationalregnskabet 
indgår i de private investeringer. 
 
• Øgede investeringer i banenettet, herunder blandt andet som følge af udskiftning af sig-

nalprogrammet og en ny bane fra København til Ringsted. 
• Et fortsat højt investeringsniveau i Metro Cityringen.  
• Tiltagende investeringsaktivitet i Femern Bælt-forbindelsen, herunder blandt andet som 

følge af fremrykninger i forbindelse med Vækstplan DK.  
• Øgede investeringer i almene boliger, herunder primært som følge af fremrykning og 

forøgelse af Landsbyggefondens renoveringsramme. 
• Øgede investeringer i blandt andet energieffektiviseringer og vedvarende energi afledt af 

energiaftalen. 
 
Sammen med de planlagte offentlige investeringer er der således tale om et meget højt inve-
steringsniveau for offentlige og politisk besluttede anlægsprojekter frem mod 2020. Det vil 
understøtte aktivitet og beskæftigelse de kommende år. 
 

6.4.3 Øvrige udgifter 
De offentlige udgifter til indkomstoverførsler skønnes at stige med ca. 0,1 pct. af BNP fra 
2012 til 2014. Det afspejler blandt andet højere udgifter til folkepension i lyset af den demo-
grafiske udvikling i retning af flere folkepensionister og forhøjelsen af den supplerende pensi-
onsydelse i forbindelse med Aftale om skattereform fra juni 2012. Hertil kommer også stigen-
de udgifter til SU afledt af større studieoptag, mens kontanthjælpsreformen isoleret set redu-
cerer udgifterne til indkomstoverførsler i 2014.  
 
De øvrige primære udgifter ventes reduceret med 1½ pct. af BNP fra 2012 til 2014, hvilket 
primært afspejler bortfaldet af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag.  
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De offentlige renteudgifter skønnes at blive reduceret fra 2,0 pct. af BNP i 2012 til 1,6 pct. af 
BNP i 2014. Udviklingen i de offentlige renteudgifter skal blandt andet ses i sammenhæng 
med det lave renteniveau, der både reducerer rentebetalingerne i forbindelse med, at der op-
tages ny gæld og i forbindelse med refinansiering af den eksisterende gæld. Herudover dæk-
kes en del af statens finansieringsbehov i 2013 ved træk på statens konto i Nationalbanken. 
Trækket på statens konto skal ses i lyset af, at der i tidligere år er udstedt flere obligationer 
end finansieringsbehovet tilsagde, hvorved indeståendet på statens konto er blevet opbyg-
get.  
 
 

6.5 De offentlige indtægter 
 
Det offentlige indtægtstryk ventes at udgøre 54 pct. af BNP i 2014 svarende til niveauet i 
2012, jf. tabel 6.8. Udviklingen i det samlede indtægtstryk dækker over en stigning i det målte 
skattetryk, som blandt andet modsvares af faldende offentlige renteindtægter.  
 
Med afsæt i Danmarks Statistiks opgørelse af de offentlige indtægter fra skatter og afgifter 
kan det samlede skattetryk opgøres til 48,2 pct. af BNP i 2012. Skattetrykket skønnes at stige 
til 49,6 pct. af BNP i 2013, hvorefter det ventes at falde til knap 49 pct. af BNP i 2014.5 
 
Udviklingen i skattetrykket skal blandt andet ses i lyset af øgede personskatteindtægter som 
følge af det skønnede midlertidige provenu på 40 mia. kr. fra omlægningen af eksisterende 
kapitalpensioner, der er ligeligt fordelt i 2013 og 2014. I modsat retning trækker, at provenuet 
fra pensionsafkastskatten skønnes reduceret til omtrent sit strukturelle niveau i 2014 fra et hi-
storisk set meget højt (midlertidigt niveau) i årene 2010-13.  
 

 

5 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. 

Offentlige finanser og finanspolitik
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Tabel 6.8 
De offentlige indtægters sammensætning 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pct. af BNP   

Offentlige indtægter 54,1 53,6 54,4 54,0 55,0 54,0 

Skattetryk 47,9 47,6 47,9 48,2 49,6 48,9 

- personskatter mv.1) 22,3 20,4 20,5 20,5 22,3 22,3 

- arbejdsmarkedsbidrag 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 

- selskabsskatter 2,3 2,8 2,8 3,0 3,0 3,1 

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

- moms 10,2 9,8 9,9 10,0 10,0 9,9 

- øvrige indirekte skatter 6,8 7,0 7,1 6,9 7,0 6,9 

- øvrige skatter2) 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 

Renteindtægter3) 1,9 1,6 1,6 1,6 1,5 1,1 

Øvrige indtægter4) 4,2 4,3 4,8 4,3 4,0 3,9 

   

Memopost   

Nordsø-indtægter5) 1,2 1,4 1,7 1,5 1,2 1,2 

                       

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

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

kapitaloverførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt imputerede (beregnede) indtægter 
i form af bruttorestindkomst og bidrag til tjenestemandspensioner. Endvidere indgår statens ind-
tægter fra overskudsdeling og statsdeltagelse i forbindelse med olie- og gasindvinding i Nordsø-
en. 

5) De samlede Nordsø-indtægter udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, 
olierørledningsafgift mv. (til og med 2013), 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 og Aftaler om Vækstplan DK fra april 2013 medfører en 
midlertidig forøgelse af skatteindtægterne i 2013 og 2014. Det skyldes primært de nævnte 
midlertidige indtægter fra omlægningen af eksisterende kapitalpensioner. Skattereformen er 
tilrettelagt således, at lempelserne i skatten på arbejde frem mod 2020 mere end modsvares 
af provenuet fra reformernes finansieringselementer, når fremrykningen af skatteindtægter fra 
kapitalpensioner medregnes. 
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De offentlige renteindtægter skønnes at blive reduceret fra 1,6 pct. af BNP i 2012 til 1,1 pct. 
af BNP i 2014. Udviklingen i de offentlige renteindtægter (inkl. udbytter) kan blandt andet 
henføres til et forventet fald i Den Sociale Pensionsfonds renteindtægter og lavere indtægter 
fra Nationalbankens overskud. Herudover ventes der faldende indtægter fra Kreditpakken 
(Bankpakke II) i takt med pengeinstitutternes løbende tilbagebetaling af de af staten ydede 
kapitalindskud.   
 

6.5.1 Personskatter og arbejdsmarkedsbidrag 
Personskatterne er for 2012 opgjort til knap 375 mia. kr. (20,5 pct. af BNP) og skønnes aktu-
elt til at udgøre ca. 414 mia. kr. i 2013 (22,3 pct. af BNP) og godt 426 mia. kr. i 2014 (22,3 
pct. af BNP). 
 
De højere indtægter fra personskatter mv. i 2013 og 2014 end i 2012 kan primært henføres 
til rabatordningen i forbindelse med omlægningen af indestående på eksisterende kapital-
pensioner, jf. omtalen ovenfor.  
 
De skønnede indtægter fra personskatter mv. – der omfatter indkomstskatter, ejendomsvær-
diskat, vægtafgift fra husholdninger, afgift af gaver og dødsboer samt andre personlige skat-
ter (herunder især afgift af kapitalpensionsordninger og provenuet fra rabatordningen) – in-
kluderer virkningerne af den række af aftaler, der er indgået på skatteområdet de senere år, 
jf. boks 6.1 i Økonomisk Redegørelse, december 2012. Det gælder blandt andet effekterne af 
Forårspakke 2.0, Aftale om genopretning af dansk økonomi, Aftale om skattereform fra juni 
2012 og senest Aftaler om Vækstplan DK, der blandt andet indebærer en videreførelse og 
udvidelse af BoligJobordningen til og med 2014.  
 
De offentlige indtægter fra arbejdsmarkedsbidraget er foreløbigt opgjort til knap 82 mia. kr. i 
2012, hvilket svarer til 4,5 pct. af BNP. I 2013 og 2014 skønnes provenuet fra arbejdsmar-
kedsbidraget at udgøre en omtrent uændret andel af BNP.  
 

6.5.2 Nordsø-indtægter og øvrig selskabsskat 
Nordsø-indtægterne er opgjort til godt 27 mia. kr. (1,5 pct. af BNP) i 2012. For 2013 skønnes 
Nordsø-indtægterne at udgøre godt 22 mia. kr. (1,2 pct. af BNP) og godt 22½ mia. kr. i 2014 
(1,2 pct. af BNP).6  
 
Skønnet for Nordsø-indtægterne indeholder en harmonisering af beskatningsreglerne, der 
medfører, at koncessioner, som i dag beskattes efter gamle regler, fra 2014 vil blive beskattet 
efter de regler, der gælder for fx eneretsbevillingen. Det medfører isoleret set et lille mindre-
provenu de første par år (da der ikke længere vil skulle betales olierørledningsafgift mv.) og i 

 

6 Den danske stat (repræsenteret ved Nordsøfonden) er pr. 9. juli 2012 indtrådt i Dansk Undergrund Consortium 
(DUC) med en ejerandel på 20 pct. Det medfører, at statens hidtidige indtægt fra overskudsdeling afløses af ud-
bytte fra Nordsøfonden. Statens samlede Nordsø-indtægter består derfor i øjeblikket af selskabsskat af kulbrinte-
virksomhed, kulbrinteskat, olierørledningsafgift mv. og udbytte fra Nordsøfonden. Med regeringens forslag til en 
harmonisering af beskatningsreglerne vil olierørledningsafgiften mv. bortfalde pr. 1. januar 2014. 
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de efterfølgende år et merprovenu i takt med, at de berørte selskaber forventes at komme i 
kulbrinteskatteposition.  
 
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 2013 
til 2014 reducerer isoleret set statens indtægter. I samme retning trækker en forventet stig-
ning i produktionsomkostningerne. Omvendt øges statens indtægter isoleret set som følge af 
en forventet stigning i olieprisen (opgjort i kroner) fra 2013 til 2014. 
 
Provenuet fra øvrige selskabsskatter (dvs. ekskl. selskabsskat af kulbrintevirksomhed og kul-
brinteskat, som indgår i Nordsø-indtægterne) er foreløbigt opgjort til knap 35 mia. kr. (1,9 pct. 
af BNP) i 2012. Med betydelig usikkerhed skønnes provenuet til godt 36 mia. kr. (1,9 pct. af 
BNP) i 2013 og knap 38 mia. kr. (2 pct. af BNP) i 2014. 
 
Stigningen i det skønnede provenu fra 2013 til 2014 kan blandt andet henføres til lavere for-
ventede hensættelser inden for finanssektoren, hvilket isoleret set trækker i retning af et høje-
re selskabsskattepligtigt overskud. 
 
I 2014 nedsættes selskabsskattesatsen med ½ pct.-point som led i Aftaler om Vækstplan DK, 
hvilket isoleret set reducerer provenuet. Modsat indebærer Vækstplan DK, at en række afgif-
ter på erhvervenes produktionsfaktorer nedsættes. Det reducerer isoleret set virksomheder-
nes omkostninger og bidrager dermed umiddelbart til større selskabsskattepligtige overskud. 
  

6.5.3 Pensionsafkastskat 
I 2012 er provenuet fra pensionsafkastskatten opgjort til godt 42 mia. kr. (2,3 pct. af BNP). 
For 2013 skønnes provenuet af pensionsafkastskatten med betydelig usikkerhed til godt 36 
mia. kr. (2,0 pct. af BNP) og ca. 26 mia. kr. i 2014 (1,4 pct. af BNP).7 
 
De ekstraordinært høje indtægter fra pensionsafkastskatten i 2012 og det tilsvarende høje 
skøn for provenuet i 2013 kan særligt henføres til et højt afkast af aktier gennem 2012 og i 
første halvdel af 2013. 
 
Fra det aktuelle meget lave niveau forventes renterne at være svagt stigende, hvorfor pensi-
onsselskabernes afkast af obligationer og afledte aktiver skønnes at være faldende frem mod 
2014.  
 
I øjeblikket tilbyder en række pensionsselskaber deres kunder at omtegne fra gennemsnits-
renteprodukter til markedsrenteprodukter. I denne forbindelse kan der opstå en negativ insti-
tutskat, som selskaberne ikke umiddelbart har mulighed for at modregne i positiv institutskat, 

 

7 Provenuet fra pensionsafkastskatten varierer meget fra år til år og afhænger blandt andet af udviklingen i aktie-
kurser og renter, der er bestemmende for obligationskurserne samt afkastet på de afledte aktiver (derivater). 
Grundlaget for pensionsafkastskatten opgøres efter et lagerprincip. Det betyder, at urealiserede kapitalgevinster i 
pensionskasserne også beskattes, ligesom skatteværdien af urealiserede tab kan trækkes fra. Da udsvingene på de 
finansielle markeder generelt er store, og den samlede pensionsformue er betydelig, vil provenuskønnet for pen-
sionsafkastskatten være behæftet med markant usikkerhed.  
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men i henhold til gældende regler kan få udbetalt efter en femårig periode, jf. boks 6.2. Det er 
med stor usikkerhed skønnet, at provenuet fra pensionsafkastskatten i 2013 og 2014 som 
følge af omtegningerne vil være i størrelsesordenen 2 mia. kr. højere.8 
 

Boks 6.2 
Udlodning af kollektivt bonuspotentiale i forbindelse med omtegninger 

PAL-skatten omfatter to elementer; institutskat og individuel skat. Pensionsinstitutter betaler institutskat af 

den del af afkastet på formuen, der i det enkelte år ikke er tilskrevet kunderne. Og kunderne betaler indivi-

duel skat af den del af afkastet på formuen, der i det enkelte år tilskrives deres depot.  
 

For at kunne honorere afkastkravet på gennemsnitsrenteprodukter i år, hvor afkastet på formuen ligger un-

der det garanterede afkast, hensætter pensionsinstitutterne i år med et relativt højt afkast typisk en del af 

dette afkast som ufordelte midler.  

 

I forbindelse med omtegning til markedsrenteprodukter udloddes en andel af instituttets ufordelte midler 

(kollektivt bonuspotentiale) til kunderne som en omtegningsbonus. Omtegningsbonussen består således af 

ufordelte midler, der allerede er beskattet én gang på det tidspunkt, hvor midlerne blev tilskrevet de ufordel-

te midler. Når omtegningsbonussen udloddes til kunden, beskattes den igen hos kunden. 
 

For at undgå dobbeltbeskatning beregnes en ”negativ institutskat” ved tilskrivning af omtegningsbonus til 

kundens depot. Den negative institutskat kan modregnes i årets positive institutskat, herunder fremføres til 

kommende år, men da pensionsinstitutternes ufordelte midler potentielt vil være væsentligt mindre efter om-

tegningen, vil institutskatten for de efterfølgende år alt andet lige være tilsvarende mindre. Den uudnyttede 

negative institutskat kan efter gældende regler udbetales efter 5 år (uden forrentning).  
 

 
I provenuskønnene er i forlængelse heraf indregnet virkningerne af regeringens forslag om 
forrentning af negativ institutskat, der kan henføres til omtegning fra gennemsnitsrentepro-
dukter til markedsrenteprodukter. 
 
Efter 2014 må det forventes, at renteniveauet over en periode normaliserer sig og dermed, at 
afkastet på obligationer og derivater vil være relativt lavt (eller negativt). Det vil isoleret set 
trække i retning af en periode med forholdsvist lave provenuer fra pensionsafkastskatten efter 
de meget høje provenuer i årene 2010-13. 
 

6.5.4 Moms og øvrige indirekte skatter 
Momsindtægterne er af Danmarks Statistik opgjort til ca. 181½ mia. kr. i 2012 (10 pct. af 
BNP). Indtægterne fra moms skønnes at udgøre ca. 184½ mia. kr. i 2013 (10 pct. af BNP) og 
189½ mia. kr. i 2014 (9,9 pct. af BNP). Momsindtægternes andel af BNP har været stigende 

 

8 I forbindelse med udbetalingen af den negative institutskat efter 5 år vil provenuet fra pensionsafkastskatten 
isoleret set tilsvarende være 2 mia. kr. lavere i 2018 og 2019. Til illustration af størrelsesordenen af usikkerheden 
kan det bemærkes, at pensionsbranchens samlede kollektive bonuspotentiale ultimo 2011 udgjorde ca. 200 mia. 
kr. I det tilfælde, hvor alle gennemsnitsrenteprodukter omlægges til markedsrenteprodukter, og der ikke er nogen 
positiv institutskat at modregne i, vil der opstå en midlertidig uudnyttet negativ institutskat på ca. 31 mia. kr. 
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igennem 00’erne og toppede med 10,4 pct. af BNP i 2007. Det efterfølgende fald hænger 
blandt andet sammen med den forholdsvis svage udvikling i det (momspligtige) private for-
brug i de senere år og lavere boliginvesteringer.  
 
Med Aftaler om Vækstplan DK fra april 2013 øges fradraget for hotelmoms fra 50 til 75 pct. 
fra og med 2014, hvilket skønnes at indebære et umiddelbart mindreprovenu på ca. 220 mio. 
kr. fra 2014 og fremad. Med Vækstplan DK gennemføres en forbedring af momskredittiderne 
for små og mellemstore virksomheder gennem forlængelse af frister og ændret afregning. 
Det påvirker ikke nationalregnskabets opgørelse af momsindtægterne, idet disse følger et op-
tjeningsprincip, der ikke påvirkes af ændrede betalingsfrister. De lempeligere betalingsfrister 
påvirker dog den offentlige saldo i form af højere renteudgifter.  
 
Indtægterne fra de øvrige indirekte skatter er af Danmarks Statistik opgjort til knap 126½ mia. 
kr. (6,9 pct. af BNP) i 2012 og skønnes at udgøre godt 129 mia. kr. (7 pct. af BNP) i 2013 og 
knap 132 mia. kr. (6,9 pct. af BNP) i 2014. De øvrige indirekte skatter omfatter primært 
punktafgifter i form af blandt andet energi- og miljøafgifter samt afgifter på nydelsesmidler, ci-
garetter og spiritus. Hertil kommer blandt andet registreringsafgift, ejendomsskatter (primært 
grundskyld), erhvervenes vægtafgift på biler og lønsumsafgift.  
 
Indtægterne fra lønsumsafgiften skønnes at stige med godt 1 mia. kr. fra 2012 til 2014. Det 
skal ses i sammenhæng med afgiftsforhøjelsen i forbindelse med Aftale om skattereform fra 
juni 2012, sanering af erhvervsstøtte og nye regler for opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget 
for den finansielle sektor. Hertil kommer, at nedsættelsen af selskabsskattesatsen – som ind-
går i Vækstplan DK – for den finansielle sektors vedkommende neutraliseres ved at øge løn-
sumsafgiften. Samtidig skønnes indtægterne fra grundskyld mv. at stige med ca. 2¾ mia.kr. 
fra 2012 til 2014. 
 
I modsat retning trækker, at provenuet fra punktafgifterne skønnes at falde fra 2012 til 2014. 
Med Aftaler om Vækstplan DK lempes blandt andet erhvervenes betaling af energiafgifter fra 
og med 2014. Derudover indebærer grænsehandelspakken, at ølafgiften lempes med 15 pct. 
fra medio 2013, og sodavandsafgiften afskaffes med fuld virkning fra 2014.  
 
Det trækker isoleret set i retning af større punktafgiftsprovenu, at der med Energiaftale 2012 
indføres en ny forsyningssikkerhedsafgift. I 2014 træder biomassedelen af forsyningssikker-
hedsafgiften i kraft og skønnes at indbringe et merprovenu på godt 700 mio. kr.  
 
Indtægterne fra punktafgifterne er herudover blandt andet påvirket af den afdæmpede udvik-
ling i det private forbrug. 
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6.6 Den offentlige gæld 
 
Den offentlige ØMU-gæld ventes at falde fra ca. 45,5 pct. af BNP ved udgangen af 2012 til 44 
pct. af BNP i 2013, jf. tabel 6.9. Faldet i ØMU-gældskvoten i 2013 sker på trods af et offentligt 
underskud og skal ses i sammenhæng med, at statens konto i Nationalbanken forventes re-
duceret med godt 40 mia. kr. i løbet af 2013.9 Da statens konto ikke indgår i ØMU-gælden, 
påvirker et fald i indeståendet på statens konto ikke ØMU-gælden, jf. boks 6.3. I 2014 bidra-
ger den forudsatte økonomiske fremgang til, at ØMU-gældens andel af BNP falder til 43,5 
pct. af BNP. 
 

Tabel 6.9 
Oversigt over den offentlige gæld, ultimo året 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pct. af BNP       

Offentlig nettogæld1) -4,6 -1,7 3,1 7,3 8,9 10,6 

ØMU-gæld 40,7 42,7 46,4 45,5 44,0 43,5 

   

Mia. kr.   

Offentlig nettogæld1) -76,1 -30,2 55,3 133,0 164,2 202,7 

ØMU-gæld 677,2 752,8 831,1 829,5 814,1 829,5 

                     

1) Beregningsteknisk fremskrevet på baggrund af udviklingen i de offentlige finanser, dvs. inkl. ar-
bejdsløshedskasser og Lønmodtagernes Garantifond, men ekskl. ATP. 

Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne beregninger.
 
Den offentlige nettogæld udgjorde 7,3 pct. af BNP ved udgangen af 2012, jf. tabel 6.9. Med 
afsæt i de skønnede offentlige underskud på 1,7 pct. af BNP i 2013 og 2,0 pct. af BNP i 2014 
forventes nettogælden forøget til ca. 10,6 pct. af BNP ved udgangen af 2014.  
 
Skønnene for nettogælden i 2013 og 2014 er usikre, idet udviklingen i nettogælden ud over 
underskuddene på den offentlige saldo også afhænger af kursreguleringer på det offentliges 
aktiver og passiver. Den offentlige nettogæld opgøres således til markedsværdi, mens ØMU-
gælden (og statsgælden) opgøres til nominel værdi.  
 

 

9 En del af statens finansieringsbehov dækkes i 2013 ved træk på statens konto i Nationalbanken. Trækket på sta-
tens konto skal ses i lyset af, at der i tidligere år er udstedt flere obligationer, end finansieringsbehovet tilsagde, 
hvorved indestående på statens konto er blevet opbygget.  
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Boks 6.3 
Centrale opgørelser af den offentlige gæld 

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

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

afgrænsningen af den offentlige sektor.  

 

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

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

må overstige 60 pct. Danmark overholder aktuelt dette mål med en bred sikkerhedsafstand, idet ØMU-

gælden ligger nogenlunde stabilt i omegnen af 45 pct. af BNP i disse år. ØMU-gælden omfatter primært den 

udestående obligationsgæld. Det indebærer, at den del af de offentlige underskud, som finansieres ved 

træk på statens indestående i Nationalbanken i stedet for ved obligationsudstedelse, ikke påvirker ØMU-

gælden.  

 

Statsgælden omfatter udelukkende statens gæld og dermed ikke gælden i de øvrige offentlige delsektorer. 

Forvaltningen af statens gæld varetages af Danmarks Nationalbank. Ændringer i statens indestående i Na-

tionalbanken indgår direkte i opgørelsen af statsgælden. Det betyder – i modsætning til ØMU-gælden – at 

uanset om statens underskud finansieres via obligationsudstedelse eller træk på statens konto i National-

banken, så påvirkes statsgælden.  

 

ØMU-gælden (og i et vist omfang også statsgælden) er såkaldte bruttogældsstørrelser, der primært omfat-

ter den finansielle passivside. Nettogælden inddrager derimod både finansielle aktiver og passiver. Netto-

gælden i stat, kommuner og regioner er udgangspunktet for beregningerne af de offentlige finansers lang-

sigtede holdbarhed. 
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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 900,7 915,7 940,9 0,5 0,4 1,2 2,5 1,2 1,5 

Offentligt forbrug1) 521,6 529,2 538,5 0,7 0,6 0,5 2,0 0,8 1,3 

Offentlige investeringer 44,7 40,7 44,1 10,7 -10,2 6,8 1,1 1,3 1,5 

Boliginvesteringer 78,8 77,6 81,7 -8,6 -3,5 3,3 2,7 2,0 2,0 

Faste erhvervsinvesteringer 190,4 202,3 208,8 0,0 6,4 1,8 0,7 -0,1 1,4 

I alt indenlandsk efterspørgsel 
ekskl. lagerændringer 1.737,5 1.764,9 1.813,5 0,4 0,6 1,3 2,1 1,0 1,5 

Lagerændringer2) -4,0 3,4 4,5 -0,4 0,4 0,0   

I alt indenlandsk efterspørgsel 1.733,5 1.768,3 1.818,1 0,0 1,0 1,3 2,1 1,0 1,5 

Eksport af varer og tjenester 991,8 998,1 1.048,7 0,2 0,2 3,7 3,4 0,5 1,4 

Samlet efterspørgsel 2.725,3 2.766,5 2.866,8 0,1 0,7 2,2 2,6 0,8 1,4 

Import af varer og tjenester 901,3 914,3 957,8 1,0 1,7 3,3 3,4 -0,3 1,4 

Bruttonationalprodukt 1.824,0 1.852,1 1.909,0 -0,4 0,2 1,6 2,2 1,4 1,4 

Produktskatter, netto 253,4 256,7 261,4   

Bruttoværditilvækst 1.570,6 1.595,4 1.647,6 -0,3 0,1 1,6 2,2 1,5 1,7 

Heraf i private byerhverv3) 985,8 1.006,5 1.045,9 0,5 0,7 2,2 1,6 1,4 1,7 

    

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) Eksklusive boligbenyttelse og søtransport.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.2 
Befolkning og arbejdsmarked 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1.000 personer   

Samlet befolkning 5.523 5.548 5.571 5.592 5.612 5.631 

I arbejdsstyrken 2.909 2.854 2.845 2.848 2.840 2.848 

Samlet beskæftigelse 2.811 2.741 2.736 2.729 2.724 2.733 

 - beskæftigede på ordinært arbejdsmarked1) 2.731 2.651 2.643 2.641 2.641 2.651 

 - beskæftigede med løntilskud2) 80 90 94 88 83 82 

Nettoledige 98 114 108 118 116 115 

Bruttoledige (inklusive aktivering)3) 130 163 160 162 154 148 

Uden for arbejdsstyrken 2.614 2.693 2.726 2.744 2.773 2.783 

Personer på arbejdsmarkedsorlov 2 0 0 0 0 0 

Aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmod-
tagere3) 32 50 51 43 38 33 

Førtidspensionister uden for  
arbejdsstyrken 214 216 217 215 212 206 

Efterlønsmodtagere 132 124 114 104 98 92 

Personer under 15 år 1.005 998 991 982 973 965 

Folkepensionister uden for arbejdsstyrken 793 816 840 867 892 915 

Øvrige uden for arbejdsstyrken 438 489 513 532 559 573 

       

Anm.: I opgørelsen af dagpengemodtagere inkluderes modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.  
Uddannelseshjælpsmodtagere og modtagere af den særlige uddannelsesordning inkluderes i opgørel-
sen af kontanthjælpsmodtagere. 

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

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

3) Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er ikke omfattet. Antallet af aktiverede dagpen-
gemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er opgjort inklusive personer i støt-
tet beskæftigelse. 

Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.3 
Personer på indkomstoverførsler mv. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1.000 helårspersoner   

A-dagpenge (ekskl. aktiverede) 83 96 90 98 85 82 

Kontanthjælp (ekskl. aktiverede) 78 85 95 105 115 110 

Aktiverede dagpenge- og kontant-
hjælpsmodtagere1) 58 72 66 60 61 59 

Feriedagpenge 4 5 7 7 5 5 

Førtidspension2) 237 238 238 236 233 227 

Ressourceforløbsydelse 0 0 0 0 5 16 

Efterløn 132 124 114 104 98 92 

Fleksydelse 5 6 7 7 7 7 

Revalideringsydelse3) 14 13 12 9 9 9 

Sygedagpenge4) 86 86 83 78 77 79 

Barselsdagpenge 59 59 56 53 53 53 

Arbejdsmarkedsorlov 5) 2 0 0 0 0 0 

Ledighedsydelse 13 14 16 17 16 17 

I alt  771 799 783 773 764 753 

SU 223 245 267 288 302 330 

I alt, inkl. SU 994 1.044 1.050 1.061 1.066 1.083 

Folkepensionister2) 907 938 972 1.006 1.037 1.064 

I alt, inkl. SU og folkepensionister 1.901 1.982 2.021 2.067 2.103 2.146 

Støttet beskæftigelse6) 80 90 94 88 83 82 

I alt, inkl. SU, folkepensionister og 
støttet beskæftigelse 1.981 2.071 2.115 2.155 2.186 2.229 

       

Anm.: I opgørelsen af dagpengemodtagere inkluderes modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. 
Modtagere af uddannelseshjælp og personer på den særlige uddannelsesordning inkluderes i opgørel-
sen af kontanthjælpsmodtagere. 

1) Opgørelsen afviger fra andre registerbaserede opgørelser og tabel B.6, da personer i støttet beskæfti-
gelse ikke er omfattet. Derudover omfattes både arbejdsmarkedsparate og ikke-
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i gruppen af aktiverede dagpenge- og kontant-
hjælpsmodtagere. 

2) Førtids- og folkepension er inklusive pensionister bosiddende i udlandet samt pensionister i beskæf-
tigelse. 

3) Eksklusive revalidering med løntilskud.  
4) Antallet af sygedagpengemodtagere afspejler ikke det samlede sygefravær. Det er en opgørelse af den 

del af sygefraværet, som ikke er omfattet af arbejdsgiverperioden. Det drejer sig om beskæftigedes 
sygdomsforløb, der er længere end 30 dage (dog 14 dage før 2007, 15 dage i 2008 og 21 dage i 2009-
2011) samt sygdomsforløb blandt ledige. 

5) Arbejdsmarkedsorlov omfatter kun børnepasningsorlov, som er under udfasning. 
6) Omfatter personer i beskæftigelse med løntilskud (herunder fleksjob og skånejob) samt aktiverede 

kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik. 
Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
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Tabel B.4 
De samlede medarbejderomkostninger 

 2012 2013 2014 
Vækst, pct.  

Direkte lønomkostninger 2,0 1,8 2,0 

Samlede medarbejderomkostninger 2,3 2,0 2,0 

Heraf bidrag (pct.-point) fra:  

Offentlige kasser 0,1 0,0 0,0 

- AUB-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 0,0 0,0 

- Arbejdsskadeafgift 0,0 0,1 0,0 

I alt øvrige medarbejderomkostninger 0,3 0,2 0,0 

       

1) Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en omfordelingsordning mellem arbejdsgiverne. For-
højelse af bidragene til ordningen bliver imidlertid regnet som en stigning i de øvrige arbejdsom-
kostninger. Ordningen skiftede navn fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) den 1. januar 2013. 

Kilde: Finanslov for finansåret 2013, ATP og egne beregninger. 
 
 
 

Tabel B.5 
Bruttoinvesteringer 

 
2012

Niveau 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Mia. kr. Realvækst, pct. 
Faste  
bruttoinvesteringer 315,2 -15,9 -2,4 2,8 -0,1 1,0 2,8 

heraf:    

 - bygge og anlæg 151,2 -18,4 -5,9 6,7 -5,3 -3,5 5,0 

 - maskiner og transport 164,0 -13,3 1,2 -0,7 5,0 5,0 1,0 

heraf:    

- boliginvesteringer 78,8 -21,3 -0,6 14,6 -8,6 -3,5 3,3 

- offentlige investeringer 46,0 4,6 12,1 -1,4 17,8 -13,9 7,2 

- samlede erhvervsinvesteringer 190,4 -16,5 -5,5 -0,7 0,0 6,4 1,8 

heraf:    

- bygge- og anlægsinvesteringer 42,3 -22,7 -20,8 1,5 -9,1 -2,5 6,5 

- materielinvesteringer 148,0 -13,9 0,6 -1,5 2,9 9,0 0,6 

     

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.6 
Betalingsbalancens løbende poster 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Mia. kr.      

Industrieksport ekskl. skibe mv. 342,3 375,5 390,7 399,4 423,6 

Landbrugseksport mv. 99,7 105,0 109,0 110,7 113,8 

Øvrig vareeksport, ekskl. energi 34,3 47,0 37,3 36,9 38,0 

   

Vareeksport ekskl. energi og skibe mv. 469,2 512,1 533,2 544,4 572,7 

Vareimport ekskl. energi og skibe mv. 404,6 445,8 461,5 472,4 492,0 

   

Nettoeksport af energi1) -14,4 -32,7 -35,3 -42,5 -49,8 

Varebalance ekskl. skibe mv. 50,2 33,6 36,4 29,5 30,9 

Nettoeksport af skibe mv. -9,7 7,1 -3,4 -4,5 -4,7 

Varebalance, i alt 40,5 40,7 33,0 25,0 26,2 

   

Turistindtægter, netto -3,3 -2,0 -1,6 -1,5 -1,7 

Øvrige tjenester inkl. søtransport 61,1 54,9 59,0 60,3 66,4 

Tjenestebalance, i alt 57,8 52,9 57,5 58,8 64,7 

   

Vare- og tjenestebalance 98,3 93,6 90,4 83,8 90,9 

Do. i pct. af BNP 5,6 5,2 5,0 4,5 4,8 

   

Formueindkomst fra udlandet, netto 46,2 49,3 59,9 63,2 63,2 

Lønindkomst fra udlandet, netto -9,2 -10,1 -9,9 -10,0 -10,0 

EU-betalinger til Danmark, netto -10,5 -10,6 -12,4 -13,4 -12,0 

Andre løb. overførsler fra udl. netto -21,2 -21,0 -23,0 -23,2 -23,7 

Nettooverførsler fra udlandet, i alt 5,3 7,6 14,5 16,6 17,5 

   

Løbende poster, i alt 103,6 101,2 105,0 100,4 108,4 

Do. i pct. af BNP 5,9 5,6 5,8 5,4 5,7 

   

Danmarks nettoaktiver over for udlandet 226,5 485,7 636,2 735,5 845,0 

Do. i pct. af BNP 12,9 27,1 34,9 39,7 44,3 

       

1) Inklusive bunkring. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.7 
Eksport og import (realvækst) 

 2012 2011 2012 2013 2014 
 Mia. kr. Realvækst, pct. 
Eksport af:  

Varer i alt 608,4 5,9 -0,5 0,7 3,0 

Landbrugsvarer mv. 109,0 1,1 -1,4 0,8 0,8 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 390,7 7,8 2,3 1,5 4,8 

Øvrige varer1) 108,8 4,1 -9,1 -1,9 -1,6 

Tjenester i alt 383,3 7,5 1,5 -0,7 4,7 

I alt 991,8 6,5 0,2 0,2 3,7 

Import af:   

Varer i alt 575,4 5,4 1,4 3,0 3,1 

Landbrugsvarer mv. 65,3 5,7 -2,5 4,8 4,8 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 357,1 7,1 2,1 2,0 3,0 

Øvrige varer2) 153,0 0,9 1,5 4,6 2,5 

Tjenester i alt 325,9 5,9 0,3 -0,5 3,6 

I alt 901,3 5,6 1,0 1,7 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.8 
Eksport- og importpriser 

 2012 2011 2012 2013 2014 
 Mia. kr. Vækst, pct. 
Eksportpriser for:  

Varer i alt 608,4 5,1 3,1 0,1 2,0 

Landbrugsvarer mv. 109,0 4,2 5,2 0,8 2,0 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 390,7 1,8 1,7 0,8 1,2 

Øvrige varer1) 108,8 19,0 6,0 -2,9 5,1 

Tjenester i alt 383,3 -4,5 3,9 1,0 0,4 

I alt 991,8 1,2 3,4 0,5 1,4 

   

Importpriser for:   

Varer i alt 575,4 6,4 2,7 -0,7 1,9 

Landbrugsvarer mv. 65,3 3,6 7,0 0,5 1,9 

Industrivarer (ekskl. skibe mv.) 357,1 2,0 2,0 0,1 0,6 

Øvrige varer2) 153,0 20,1 2,5 -3,0 5,0 

Tjenester i alt 325,9 -0,9 4,6 0,4 0,6 

I alt 901,3 3,7 3,4 -0,3 1,4 

   

1) Ubearbejdede varer, energi og skibe mv. 
2) Ubearbejdede varer, energi, biler og skibe mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.9 
Det private forbrug fordelt på undergrupper 

 
2012 

Niveau 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
 Mia. kr. Realvækst, pct. Bidrag, pct.-point 
Forbrug i alt 900,7 0,5 0,4 1,2 0,5 0,4 1,2 

Detailomsætning 287,9 -0,9 -0,6 1,6 -0,3 -0,2 0,5 

Heraf:    

- fødevarer m.m. 130,7 -3,0 0,2 1,5 -0,4 0,0 0,2 

- øvrige varer 157,1 0,9 -1,3 1,7 0,2 -0,2 0,3 

Bilkøb 41,6 4,4 4,0 1,1 0,2 0,2 0,1 

Brændsel m.m. 51,9 1,2 1,4 -1,6 0,1 0,1 -0,1 

Benzin og lignende 24,0 -4,8 0,6 -1,2 -0,1 0,0 0,0 

Boligbenyttelse 200,7 1,1 0,5 0,6 0,2 0,1 0,1 

Øvrige tjenester 293,0 1,6 0,9 2,0 0,5 0,3 0,6 

Turistudgifter 40,5 -5,0 1,4 1,9 -0,2 0,1 0,1 

Turistindtægter1) 38,9 -3,0 2,2 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 i 
det samlede private forbrug, skyldes det, at turistindtægterne – udlændinges forbrug i Danmark – 
indgår i detailomsætningen mv. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 
 

Tabel B.10 
Nettofordringserhvervelse fordelt på sektorer 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mia. kr.   

Privat sektor i alt 102 152 141 183 133 148 

- husholdninger -3 -5 -19 14 -28 -24 

- selskaber  106 157 160 170 161 172 

      - ikke finansielle selskaber 23 100 93 114 112 128 

      - finansielle selskaber  83 57 67 55 49 44 

Offentlig forvaltning og service -46 -47 -35 -77 -31 -38 

I alt -56 -104 -106 -106 -101 -110 

       

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.6. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.11 
Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mia. kr.   

Husholdninger   

Bruttooverskud 136 137 144 148 153 158 

Lønsum 965 976 987 999 1.011 1.033 

Nettoformueindk. (inkl. bruttoafk. i l&p) 2 17 18 27 37 39 

Primær bruttoindkomst 1.103 1.130 1.148 1.175 1.201 1.231 

Indk.overførsler og pens.udb. fra l&p  342 365 379 393 436 453 

- indk.skatter mv. (inkl. pens.afkastskat) 453 469 478 491 525 527 

- sociale bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) 175 167 166 171 189 199 

Disponibel bruttoindkomst 816 860 884 906 922 957 

- privat forbrug 822 858 875 901 916 941 

Formuetilvækst i l&p 81 67 58 61 46 47 

Bruttoopsparing 75 69 67 66 53 63 

- bruttoinvesteringer 78 79 87 81 81 85 

Nettokapitaloverførsler -1 5 1 29 0 -1 

Nettofordringserhvervelse -3 -5 -19 14 -28 -24 

Selskaber   

Bruttooverskud 289 360 365 377 386 408 

Nettoformueindkomst 27 29 29 34 32 32 

Primær bruttoindkomst 317 390 395 411 419 440 

Pens.bidrag (inkl. nettoafkast i l&p) mv. 139 127 124 132 150 160 

- indkomstskatter mv. 39 49 50 56 56 59 

- pensionsudbetalinger 62 66 72 76 109 118 

Disponibel bruttoindkomst 355 402 397 411 404 423 

- formuetilvækst i l&p 81 67 58 61 46 47 

- bruttoinvesteringer 169 179 189 184 202 210 

Nettokapitaloverførsler 1 0 11 3 5 6 

Nettofordringserhvervelse 106 157 160 170 161 172 

Privat sektor (inkl. off. selskaber)   

Bruttooverskud 425 498 509 526 539 566 

Lønsum 965 976 987 999 1.011 1.033 

Nettoformueindkomst 30 46 47 61 69 71 

Primær bruttoindkomst 1.420 1.520 1.543 1.586 1.619 1.670 

Indk.overførsler fra det offentlige mv. 276 294 300 312 322 330 

- indkomstskatter mv. 492 518 527 546 581 586 

- sociale bidrag 32 34 36 35 34 35 
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Tabel B.11 (fortsat) 
Disponibel indkomst, privatforbrug og bruttoopsparing 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mia. kr.   

Disponibel bruttoindkomst 1.171 1.262 1.280 1.317 1.326 1.380 

- privat forbrug 822 858 875 901 916 941 

Bruttoopsparing 349 404 406 417 410 439 

- bruttoinvesteringer 247 257 278 264 284 296 

Nettokapitaloverførsler 1 4 13 31 6 5 

Nettofordringserhvervelse 102 152 141 183 133 148 

      

Anm.: Opstillingen svarer overordnet til nationalregnskabets opstilling (NR). Visse af overførslerne er dog 
nettoficerede i forhold til NR. Husholdningernes nettoformueindkomst er inklusive bruttoafkast af 
pensionsformuer og aktieudbytter (der indgår negativt i selskabernes formueindkomst). Nettofor-
mueafkastet i kollektive ordninger i livsforsikringsselskaber og pensionskasser (l&p) trækkes ud igen 
under husholdningernes sociale bidrag (hvorunder også pensionsbidragene fragår), og pensionsaf-
kastskatten fragår under indkomstskatterne. Nettobidrag til og afkast af kollektive ordninger i l&p er 
indkomst for selskaberne. Formuetilvæksten i l&p indgår i husholdningernes opsparing og ikke i sel-
skabernes.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.12 
Forbrugs- og bruttoopsparingskvoter 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pct.       

Husholdninger   

Forbrugskvote (ifølge NR)1) 100,7 99,8 98,9 99,4 99,3 98,3 

   

Opsparingskvote (ifølge NR)1) 9,2 8,0 7,6 7,3 5,7 6,6 

Do. korrigeret for afkast i l&p  og DMP/SP2) 7,1 3,1 2,9 2,2 0,2 0,4 

   

Hele den private sektor (iht. NR)   

Forbrugskvote 70,2 68,0 68,3 68,4 69,1 68,2 

Opsparingskvote 29,8 32,0 31,7 31,6 30,9 31,8 

    

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 Særlig Pensionsordning og Den Midlertidige Pensionsordning.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 

Tabel B.13 
Lønkvoter 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pct.       

Private erhverv 60,9 57,0 56,9 56,5 56,2 55,7 

Hele økonomien 68,1 65,0 64,7 64,3 63,9 63,4 

Husholdningernes andel af den private 
disponible indkomst  69,7 68,1 69,0 68,8 69,6 69,4 

       

Anm.: Lønkvoten er beregnet som lønsummen i forhold til bruttoværditilvæksten. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 
 



 Bilagstabeller 
 

Økonomisk Redegørelse · August 2013 193 

Tabel B.14 
Ejendomsmarked og byggeri 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ejendomsmarked       

Stigning (pct.) i prisen på omsatte enfamiliehuse1) -12,8 2,7 -2,7 -3,3 3,0 2,5 

Antal tinglyste salg af enfamiliehuse (1.000)2) 34,3 39,0 32,2 32,5 - - 

Stigning (pct.) i prisen på omsatte ejerlejligheder -13,7 6,4 -0,1 0,2 - - 

Antal tinglyste salg af ejerlejligheder (1.000)2) 11,9 14,0 11,9 12,9 - - 

     

Boligbyggeri     

Bruttoinvesteringer (realvækst, pct.) -21,3 -0,6 14,6 -8,6 -3,5 3,3 

Påbegyndt (mio. kvadratmeter) 1,6 2,1 2,1 1,6 - - 

Fuldført (mio. kvadratmeter) 2,8 1,9 1,9 2,5 - - 

   

Erhvervsbyggeri     

Påbegyndt (mio. kvadratmeter) 3,0 2,2 2,2 1,8 - - 

                     

1) Stigningen er korrigeret for udviklingen i antallet af bolighandler. 
2) Danmarks Statistik offentliggør ikke antallet af salg, men i stedet antal tinglyste salg. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.15 
Skatter og skattetryk  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mia. kr.       

Indirekte skatter 279,7 292,7 301,1 305,1 310,8 318,2 

- moms 169,0 173,1 177,8 181,6 184,5 189,5 

- registreringsafgift 12,5 14,2 14,3 13,8 14,7 15,3 

- punktafgifter 64,5 69,4 71,1 71,0 70,1 70,1 

   - energi 36,4 39,8 41,8 40,1 41,5 41,1 

   - miljø 4,3 3,6 4,0 4,2 5,0 5,5 

   - nydelsesmidler 10,2 11,3 10,6 12,4 11,3 11,4 

   - øvrige 13,6 14,7 14,7 14,2 12,4 12,0 

- ejendomsskatter 22,6 24,2 25,0 24,8 26,2 27,6 

- vægtafgift på erhverv 2,4 2,3 2,3 2,3 2,5 2,5 

- øvrige indirekte skatter 8,7 9,4 10,5 11,5 12,8 13,3 

Direkte skatter 495,2 521,4 531,3 550,3 584,9 590,0 

- kildeskatter1)  330,3 336,2 344,1 352,2 369,7 380,2 

   - statsskat 125,3 115,0 116,8 122,7 126,1 129,2 

      - bundskat 44,3 34,2 34,4 44,6 57,7 69,1 

      - mellemskat 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      - topskat  16,8 16,1 16,5 18,5 14,6 13,6 

      - sundhedsbidrag 57,5 62,7 63,8 57,4 51,8 44,5 

      - statslig kommuneskat 1,5 1,9 2,0 2,2 2,1 2,1 

   - kommune-, amt- og kirkeskat i alt 182,0 198,9 202,5 206,0 219,0 225,6 

      - kommuneskat (inkl. Kbh. og Frb.) 176,8 193,3 196,8 200,0 212,9 219,3 

      - kirkeskat 5,2 5,6 5,7 6,0 6,1 6,3 

   - ejendomsværdiskat 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,3 

   - øvrige kildeskatter2) 10,7 9,7 12,0 10,5 11,4 12,0 

- pensionsafkastbeskatning 8,8 36,5 38,1 42,2 36,4 26,1 

- selskabsskat 38,8 48,9 49,8 55,6 56,0 58,7 

- andre personlige skatter 29,7 10,7 10,2 10,3 31,2 31,2 

- vægtafgifter fra husholdninger 8,0 8,2 8,1 8,2 8,9 9,0 

- arbejdsmarkedsbidrag 79,6 80,9 81,1 81,7 82,7 84,8 

Obl. bidrag til sociale ordninger3) 16,4 17,7 18,1 16,5 15,8 16,1 

Kapitalskatter 3,7 3,8 4,7 3,9 4,0 5,5 

Told og importafgifter (EU-ordninger) 3,0 3,3 3,2 3,0 3,0 3,1 

Samtlige skatter 798,0 838,8 858,5 878,7 918,5 932,9 

BNP 1.664,8 1.761,1 1.791,5 1.824,0 1.852,1 1.909,0 

Samtlige skatter i pct. af BNP  47,9 47,6 47,9 48,2 49,6 48,9 

                           

1) Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er fra Danmarks Statistik for 2006-11. 
For 2012 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivningsgrundlag. 

2) Indeholder blandt andet aktieindkomstskat, dødsboskat, provenu af virksomhedsordning samt ned-
slag i slutskatten som følge af grøn check. Den del af grøn check, der ikke kan modregnes i slutskat-
ten, medregnes som en overførsel. 

3)  Indeholder A-kassebidrag, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.  
Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet. 
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Tabel B.16 
Udviklingen i skattegrundlaget for kommunerne 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Kommunalt skattegrundlag   

Revideret maj vurdering 2009 (mia. kr.) 732,5 780,4 . . . . 

Vækst (pct.)  0,0 6,5    

August vurdering 2009 (mia. kr.)  734,4 777,2 . . . . 

Vækst (pct.)  1,0 5,8    

December vurdering 2009 (mia. kr.) 714,9 777,7 801,6 . . . 

Vækst (pct.) -1,5 8,8 3,1    

Maj vurdering 2010 (mia. kr.) 721,7 766,0 796,8 . . . 

Vækst (pct.) -0,2 6,1 4,0    

Revideret maj vurdering 2010 (mia. kr.) 721,7 766,0 804,0 . . . 

Vækst (pct.) -0,2 6,1 5,0    

August vurdering 2010 (mia. kr.) 716,4 768,9 808,8 . . . 

Vækst (pct.) -0,9 7,3 5,2    

December vurdering 2010 (mia. kr.) 713,7 775,0 810,9 826,6 . . 

Vækst (pct.) -1,2 8,6 4,6 1,9    

Maj vurdering 2011 (mia. kr.) 716,0 777,9 814,3 829,3 . . 

Vækst (pct.) -0,9 8,6 4,7 1,9    

Revideret maj vurdering 2011 (mia. kr.) 716,0 777,9 810,0 820,8 . . 

Vækst (pct.) -0,9 8,6 4,1 1,3    

August vurdering 2011 (mia. kr.) 716,0 776,5 811,6 827,7 . . 

Vækst (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 (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 (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 (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 (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 (pct.) -0,9 8,7 2,1 2,3 7,5 2,7 

Maj vurdering 2013 (mia. kr.) 716,0 778,0 794,2 810,5 861,8 889,7 

Vækst (pct.) -0,9 8,7 2,1 2,1 6,3 3,2 

Revideret maj vurdering 2013 (mia. kr.) 716,0 778,0 794,2 810,5 861,8 890,2 

Vækst (pct.) -0,9 8,7 2,1 2,0 6,3 3,3 

August vurdering 2013 (mia. kr.) 716,0 778,0 794,2 820,8 865,1 891,0 

Vækst (pct.) -0,9 8,7 2,1 3,3 5,4 3,0 

     

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.17 
Indkomstoverførsler 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Mia. kr.       

A-dagpenge (ekskl. aktiverede) 14,6 17,9 17,6 18,8 16,4 15,6 

Kontanthjælp1) (ekskl. aktiverede) 12,6 13,4 14,5 16,1 17,4 16,3 

Feriedagpenge 0,7 1,0 1,3 1,3 1,2 1,2 

Førtidspension 37,5 39,7 41,0 41,7 43,9 42,8 

Ressourceforløbsydelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,4 

Efterløn2) 20,7 20,4 19,2 17,9 17,2 16,7 

Revalideringsydelse 2,8 2,8 2,4 2,1 2,1 2,2 

Sygedagpenge 14,7 14,9 14,7 14,0 13,9 14,3 

Barselsdagpenge 10,0 10,1 9,9 9,2 9,5 9,6 

Boligydelse og boligsikring 11,6 12,2 12,7 13,2 13,5 14,1 

Børn- og ungeydelse 14,3 14,7 14,5 14,5 14,6 14,4 

Øvrige overførsler3) 20,9 24,3 23,9 25,8 24,9 26,5 

I alt 160,5 171,3 171,7 174,6 175,4 176,3 

SU 12,2 14,3 15,7 17,3 19,0 20,4 

I alt inkl. SU 172,7 185,6 187,4 192,0 194,4 196,7 

Folkepension4) 88,9 95,5 101,6 107,1 113,5 118,7 

Øvrige pensioner5) 22,2 22,7 23,3 23,9 24,5 25,0 

I alt, inkl. SU, folkepension og øvrige 
pensioner 283,8 303,7 312,3 323,0 332,3 340,4 

     

1)  Skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser. 
2)  Inklusive uddannelseshjælp. 
3)  Arbejdsmarkedsydelse, aktiveringsydelse, børnetilskud, tilskud til friplads i daginstitutioner, ledig-

hedsydelse, særlig uddannelsesydelse og fleksydelse mv. 
4)  Inklusive personlige tillæg og varmetillæg til pensionister. 
5)  Tjenestemandspensioner, indekstillæg, delpension mv. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel B.18 
Skøn på forskellige tidspunkter over centrale størrelser 

 Maj Aug. Dec. Maj Aug. Dec. Maj Aug. 
 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 
2011         

BNP (realvækst, pct.) 1,9 1,3 1,0 1,0 0,8 1,1 1,1 1,1 

Ledighed (1.000 personer) 107 108 109 109 109 109 108 108 

Bruttoledighed (1.000 personer) 160 162 163 162 162 162 160 160 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 81,1 83,8 104,8 115,8 118,2 101,2 101,2 101,2 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -74,3 -68,2 -71,2 -34,7 -34,5 -34,9 -34,9 -34,9 

BNP i EU28 (realvækst, pct.)1) 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 

2012    

BNP (realvækst, pct.) 1,7 1,8 1,0 1,1 0,9 -0,4 -0,5 -0,4 

Ledighed (1.000 personer) 104 107 122 114 118 120 118 118 

Bruttoledighed (1.000 personer) 152 161 172 162 164 164 162 162 

Forbrugerpriser (pct. stigning) 1,5 1,8 1,9 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) 81,2 76,8 97,2 97,2 84,1 100,0 95,4 105,0 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) -80,0 -84,5 -100,7 -70,4 -73,4 -71,7 -75,4 -77,5 

BNP i EU28 (realvækst, pct.)1) 1,9 1,7 0,6 0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 

2013    

BNP (realvækst, pct.) - - 1,4 1,5 1,7 1,2 0,5 0,2 

Ledighed (1.000 personer) - - 126 119 126 133 124 116 

Bruttoledighed (1.000 personer)  163 152 158 165 154 154 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - - 1,6 1,7 2,0 1,5 1,1 1,0 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - 96,0 93,7 66,8 85,3 85,2 100,4 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - -48,2 -32,6 -36,5 -46,4 -23,0 -31,2 

BNP i EU28 (realvækst, pct.)1) - - 1,5 1,3 0,8 0,4 -0,1 -0,2 

2014    

BNP (realvækst, pct.) - - - - - 1,6 1,6 1,6 

Ledighed (1.000 personer) - - - - - 128 119 115 

Bruttoledighed (1.000 personer)  155 145 148 

Forbrugerpriser (pct. stigning) - - - - - 1,6 1,5 1,5 

Betalingsbalancesaldo (mia. kr.) - - - - - 94,1 93,0 108,4 

Samlet offentlig saldo (mia. kr.) - - - - - -54,0 -31,1 -38,5 

BNP i EU28 (realvækst, pct.)1) - - - - - 1,6 1,4 1,3 
 

1)  EU27 til og med Økonomisk Redegørelse, maj 2013. EU28 er i prognoseårene en sammenvejning af 
de 21 EU-lande, som OECD skønner for, og udgør godt 95 pct. af EU's samlede BNP. 

Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger.  





Økonomi- og indenrigsminister
Margrethe Vestager

Optimismen og troen på fremgang breder sig. 
Dansk økonomi har nu en vending i sigte efter 
tre år præget af stilstand. I euroområdet er 
økonomierne mere stabile. Der er kommet ro 
på de finansielle markeder. Det er vigtige skridt 
på vejen mod vækst – også for Danmark.

Regeringen har banet vejen for holdbar 
fremgang inden for rammerne af en ansvarlig 
og troværdig økonomisk politik. Vi har holdt 
hånden under arbejdsmarkedet og styrket 
virksomhedernes mulighed for at hægte sig 
på et opsving i udlandet med aftalerne om 
Vækstplan DK. Vi har gennemført langsigtede 
reformer, der sikrer, at et kommende opsving 
ikke holdes tilbage af et stift arbejdsmarked 
eller mangel på kvalificerede medarbejdere 
i virksomheder. 

Tiden kalder ikke på finanspolitiske eksperi
menter. Tiden kalder på en sikker styring af 
de offentlige finanser inden for de rammer, 
vores troværdighed måles på. Der vil fortsat 
være udfordringer, men grundlaget for 
optimisme bliver stadigt stærkere.
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